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JOHDANTO

Monimuotoinen perheterapia (MDFT1) on Yhdysvalloissa kehitetty terapiasuuntaus

nuorten päihde- ja käytöshäiriöiden hoitoon. Suomen Mielenterveysseura on Palaset

kohdalleen -hankkeessa (2009–2013) tuonut monimuotoista perheterapiaa Suomeen ja

kouluttanut terapeutteja eri paikkakunnille. Olen toiminut hankkeessa

menetelmäuskollisuuden arvioijana ja työni kautta minulle tarjoutui mahdollisuus

saada aineisto pro gradu -tutkielmaani. Valitsin tutkimukseni aiheeksi

tunnetyöskentelyn perheterapian kontekstissa.  Tunnetyöskentelyn laadullisen

kuvaamisen kautta tavoitteenani on lisätä ymmärrystä tunnetyöskentelystä yhtenä

perheterapeuttisen työskentelyn osa-alueena. Tutkimusaiheeni onkin

sosiaalipsykologisesti mielenkiintoinen. Aulankosken (2011) mukaan psykoterapiassa

on kyse pääasiallisesti sosiaalipsykologisesta, ei psykologisesta ilmiöstä. Vaikka

terapeuttinen prosessi on kietoutunut yksilöpsykologiaan, pohjimmiltaan siinä on kyse

ihmisten väliin rakentuvasta vuorovaikutustilanteesta. Vuorovaikutuksen keskiössä ovat

tunteet, niiden tunnistaminen ja ilmaiseminen sekä niihin reagoiminen, mihin tässä

terapiakontekstissa viitataan tunnetyöskentelynä.

Perheterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jonka kohteena ovat

perheenjäsenten väliset suhteet, heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa ja

käsityksensä toisistaan. Keskeisenä tavoitteena on muokata perheessä vallitsevia

vuorovaikutustapoja, jotka ylläpitävät psyykkisiä oireita ja lisäävät mielipahaa.

Perheterapiaa käytetään vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien hoidossa.

(Wahlberg, 2012, s. 213–214.) Systeemiteoreettiseen viitekehykseen pohjautuvassa

perheterapeuttisessa lähestymistavassa poiketaan siitä perinteisestä näkemyksestä,

että käyttäytymisen ongelmien taustalla olisi aina yksilön problematiikka (Calapinto,

1 MDFT on lyhennys englanninkielisestä alkuperäissanasta multidimensional family therapy. Käytän

tutkielmassani monesti lyhennettä MDFT kuvatessani monimuotoista perheterapiaa.
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1982). Ongelman nähdään usein olevan perheen rakenteessa (mts.) ja

vuorovaikutuksen katsotaan heijastavan ihmissuhteita, jotka taas liittyvät ongelmien

syntyperään (Liddle, 2007). Tämän vuoksi muutos perheenjäsenten välisissä suhteissa

ja vuorovaikutuksessa ovat perheterapian tärkeimpiä tavoitteita (Liddle, 2004).

Perheterapeuttisessa lähestymistavassa on aina ajateltu, että ihmisillä on luontainen

tarve kokea yhteenkuuluvuutta suhteessa perheenjäseniin. Perheterapeuttisissa

interventioissa on kuitenkin usein keskitytty vain perheenjäsenten väliseen

vuorovaikutukseen ja unohdettu yksilöiden sisäisten kokemusten merkitys ja vaikutus

ihmissuhteisiin. Esimerkiksi tunteiden rooli perheterapiassa on ollut vähäinen, koska

niitä on pidetty pääasiallisesti yksilön sisäisinä tiloina eikä siten perheterapeuttisen

työskentelyn kohteena. (Johnson, 2010, s. 209–210.) MDFT:n kehittäjiin kuuluvan

Howard Liddlen ym. (2000) mukaan tunteiden läpikäyminen perheterapiassa on

kuitenkin monella tapaa tärkeää. Tunteet antavat terapeutille tietoa perheen

ongelmista ja toimivat samalla väylänä ihmissuhteiden parantumiselle. MDFT:n

lähestymistapa tunteisiin siis poikkeaa hieman perinteisestä perheterapeuttisesta

viitekehyksestä. MDFT-prosessissa pyritään menemään aktiivisesti kohti nuoren ja

perheen kipupisteitä, tunteiden tunnistaminen ja tutkiminen on tärkeä osa

terapiasuuntausta (Palaset kohdalleen -hanke).

Monimuotoisessa perheterapiassa työskentelyn kohteena ovat sekä yksilöiden tunne-

ja ajatteluprosessit sekä yksilöiden väliset vuorovaikutusmekanismit perheessä ja sen

suhteissa lähiverkostoihin (Liddle, 2007.)  MDFT:llä pyritään auttamaan

syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ja heidän perheitään (Palaset kohdalleen -hanke).

Nuorten syrjäytyminen onkin viime vuosina herättänyt keskustelua mediassa (Mikä

tekee nuoresta syrjäytyneen, 2013 ja Näin nuoret syrjäytyvät eri puolilla Suomea,

2012) ja ilmiö on ollut myös useiden tutkimusten kohteena (Suurpää & Aaltonen,

2013).

Käsitteitä tunteet ja emootiot käytetään arkikielessä usein synonyymeina.
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Teoreettisesti tarkasteltuna nämä käsitteet ovat kuitenkin hierarkkisessa suhteessa

toisiinsa. Emootiot ovat responsseja joillekin meille merkityksellisille tapahtumille, ne

muodostuvat eri komponenteista eri tasoilla: tunteesta, käyttäytymisvalmiudesta ja

fysiologisista reaktioista (Frijda, 1988).  Tunne on emootion tietoinen, subjektiivinen

kokemus, joka arvioidaan positiivis- tai negatiivissävytteiseksi (Parrott, 2000).  Tunteet

näkyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa monella tavalla. Useimmat tunteet ovat

luonteeltaan sosiaalisia, ne liittyvät sosiaalisiin suhteisiimme ja niillä on jokin objekti

(Parrott, 2000). Tunne ei siis ole vain yksinkertainen fysiologinen tila vaan

monimutkainen merkityksenantoprosessi, jossa sisäisille tuntemuksille annetaan

merkitystä osittain sosiaalisen kontekstin mukaan (Fredman, 2004). Tunteita pidetään

keskeisinä nimenomaan läheisten ihmissuhteiden kontekstissa, jonka vuoksi niiden

huomioiminen myös perheterapeuttisessa viitekehyksessä on tärkeää (Johnson, 1998).

Tulen käyttämään työssäni pääasiallisesti tunne-käsitettä emootio-käsitteen sijaan

koska se sopii paremmin kuvaamaan terapiatyöskentelyssä käytävää keskustelua, joka

koskee perheenjäsenten subjektiivisia tunnekokemuksia.  Tunnetyöskentelyllä tarkoitan

lähtökohtaisesti sekä terapiatilanteiden keskusteluissa tapahtuvaa suoraa tunteiden

tunnistamista ja tarkastelua sekä niiden työstämistä että epäsuorempaa

tunnetyöskentelyä, joka tyypillisesti liittyy tunne- tai keskusteluyhteyden

rakentamiseen perheenjäsenten välille.

Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on terapeuttien toiminta tunnetyöskentelyn

aloittamisessa tai ylläpitämisessä. Terapeutit saattavat kokea tunteiden kanssa

työskentelyn haastavaksi eikä erityisesti negatiivisten tunteiden kanssa työskentely ole

terapeuteille helppoa (Greenberg, 2012). Terapeuttien toimintaan fokusoimalla toivon

lisääväni tietoa erityisesti heidän roolistaan ja toiminnastaan perheterapian

kontekstissa tapahtuvassa tunnetyöskentelyssä. Koska terapia on kuitenkin

vuorovaikutuksen kautta yhteistoiminnallisesti rakentuva prosessi (Ehrling, 2006, s. 29),

kuljetan analyysissani mukana myös asiakkaiden toimintaa terapiatilanteessa ja pyrin

kuvaamaan terapeutin toimintaa aina suhteessa asiakkaan toimintaan.
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Aineistona tutkimuksessa on viisi Yhdysvalloissa kuvattua, MDFT-viitekehyksen kautta

toteutettua terapiaistuntoa. Analyysimenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia.

Stilesin (1999) mukaan psykoterapiaprosessin laadullisen tarkastelun kautta on

mahdollista tavoittaa jotain uutta tutkimuksen kohteena olevan ilmiön luonteesta.

Laadullisten menetelmien käyttäminen videoaineiston analyysissa antaakin siis hyvän

mahdollisuuden tarkastella tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja. Työni lopussa pyrin

luomaan määritelmän tunnetyöskentelystä sen pohjalta miten se näyttäytyi

aineistossani.

Työni rakenne etenee seuraavanlaisesti. Luvussa 2 esittelen tutkimukseni teoreettista

viitekehystä ja aikaisempaa tutkimusta. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan

perheterapiaa ja sen taustalla olevaa systeemiteoreettista ajattelua, käyn läpi MDFT-

terapian lähtökohtia ja esittelen tunteita sekä yksilöpsykologisesta että sosiaalisesta

näkökulmasta ja tuon monipuolisesti esiin niiden merkitystä terapiakontekstissa.

Esittelen myös muutamia perheterapian alueella tehtyjä laadullisia

prosessitutkimuksia. Luvussa 3 kuvaan tarkemmin tutkimukseni tavoitteita ja esittelen

tutkimuskysymykset. Luvussa 4 tutustutan lukijan tutkimukseni lähtökohtiin eli kuvaan

aineistoani ja sitä koskevia eettisiä kysymyksiä. Luvussa 5 esittelen tarkemmin

tutkimusmenetelmääni ja kuvaan oman analyysini etenemistä. Luvussa 6 esittelen

kattavasti tutkimukseni tulokset ja teen niistä yhteenvedon. Luvun 7 yleisessä

pohdinnassa arvioin tutkimukseni tuloksia ja suhteutan niitä aiempaan tutkimukseen ja

aihetta koskevaan teoreettiseen viitekehykseen.  Samalla pohdin oman tutkimukseni

rajoitteita, erittelen sen vahvuuksia ja tuon esiin ajatuksia jatkotutkimusta ajatellen.

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA AIKAISEMPI TUTKIMUS

Tässä luvussa esittelen pro gradu -tutkielmani aihetta koskevaa teoreettista viitekehystä

ja aikaisempaa tutkimusta. Teoreettinen viitekehys jakautuu kahteen isompaan

kokonaisuuteen: perheterapeuttisen viitekehyksen esittelyyn (2.1) sekä tunteita
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koskevaan teoriaan ja tunteiden rooliin terapiaprosessissa (2.2).  Perheterapiaa ja

systeemiteoreettista viitekehystä yleisesti esiteltyäni kuvaan tarkemmin

monimuotoisen perheterapian teoreettista taustaa ja terapiaprosessia (2.1.1).

Kappaleessa 2.2 ja siihen liittyvissä alakappaleissa esittelen tunteita koskevia erilaisia

näkökulmia. Hahmottelen tunteita sekä yksilöpsykologisesta (2.2.1) että sosiaalisesta

näkökulmasta (2.2.2). Luvun päätteeksi kuvaan tutkimuksia (2.3), joissa on laadullisin

menetelmin tarkasteltu jotain terapiaprosessiin liittyvää osa-aluetta.

2.1 Perheterapia ja systeemiteoreettinen viitekehys

Perheterapiaa käytetään hoitomuotona esimerkiksi perhettä kohtaavissa

elämänkriiseissä, kehityksellisissä käännekohdissa ja yksilöiden psyykkisten ongelmien

hoidossa erityisesti tukihoitona (Wahlberg, 2012, s. 213–214). Perheterapia on

tutkimusten mukaan selvästi tuloksellista toimintaa ja sen tuloksellisuus on

verrattavissa yksilöterapian tuloksellisuuteen (Shadish & Baldwin, 2003).

Perheterapian teoreettinen viitekehys nojautuu vahvasti systeemiteoreettiseen

ajatteluun. Systeemiajattelussa perheen ajatellaan olevan enemmän kuin joukko

yksittäisiä perheenjäseniä. Sen mukaan perhe muodostuu systeemeistä, jotka ovat

keskenään vuorovaikutuksessa. Systeemin rakenteen muodostavat ne säännöt, jotka

säätelevät vuorovaikutusta systeemin eri osien välillä. Vuorovaikutuksella pyritään

ylläpitämään homeostaasia eli tasapainotilaa. (Wahlberg, 2012, s. 216–218.)

Vuorovaikutusta ei käsitetä perinteisen suoraviivaisen syy-seurausmallin tavoin vaan

sitä kuvataan kehämäisenä syyn ja seurauksien vuorotteluna. Perusajatus on, että

yksikön kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, tätä kutsutaan

superadditiivisuuden säännöksi. (Calapinto, 1982, s. 5–6.)

Perhe systeeminä on avoin ympäristön vaikutuksille ja erilaisille elämänmuutoksille.

Systeemiä kohtaavan muutoksen taustalla voi olla jokin ulkoinen tekijä tai

perheenjäseneen liittyvä sisäinen tekijä. Esimerkiksi nuoren murrosiän alkaessa koittaa
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uusi kehitysvaihe, jonka myötä perhe on uudenlaisessa tilanteessa, johon sen on

systeeminä sopeuduttava. Perhettä kuvataan myös eläväksi systeemiksi. Tällä

tarkoitetaan sitä, että perhe on toisaalta jatkuvassa muutoksen ja kehityksen tilassa,

toisaalta tätä kehitystä määrittelee tasapainon ja muutoksen välinen suhde.

Differentiaatio-käsitteellä kuvataan perheen jakautumista alasysteemeihin, esimerkiksi

vanhemmat voivat muodostaa yhden alasysteemin, lapset toisen. Alasysteemien väliset

suhteet vaihtelevat ja perheessä saattaa olla myös erilaisia koalitioita eli yhteenliittymiä

alasysteemien välillä. (Mts., s. 6.)

Perheterapian perimmäisenä tavoitteena on yleensä puuttua nuoren

ongelmakäyttäytymiseen. Lähestymistavassa otetaan kuitenkin huomioon, että

ihmissuhteiden ja erityisesti vanhemmuuden luoma toimintakehys vaikuttaa nuoren

muutosmahdollisuuksiin. (Liddle, 2007.) Eri perheterapiaviitekehykset eroavatkin

toisistaan lähinnä siinä, miten niissä hahmotetaan ongelman alkuperä (Aaltonen,

2009). Perheen toiminnassa aiheuttaa ongelmia se, jos homeostaasin ja muutoksen

välisessä jatkuvassa vaihtelussa epäonnistutaan. Esimerkkinä tästä tilanne, jossa perhe

ei omaksukaan tarvittavia uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa vaan jumiutuu

vanhoihin, uudenlaisessa tilanteessa toimimattomiin vuorovaikutuskehiin.

Monimuotoisen perheterapian taustalla olevassa strukturaalisen perheterapian

viitekehyksessä ongelmakäytös nähdään osana systeemiä ja sitä tuleekin siksi

tarkastella kontekstissaan. Systeemi voi ylläpitää ongelmaa, joka ehkä alun perin

juontuu yksilöstä. (Calapinto, 1982, s. 6–7.)  Ongelma voidaan tulkita jonkinlaisena

tilanteen ratkaisupyrkimyksenä. Tämä ongelman ratkaisupyrkimys on lopulta saattanut

olla se syy, minkä vuoksi perheterapiaan on hakeuduttu. (Aaltonen, 2009.) Esimerkkinä

tästä voi olla nuoren voimakas ulospäin suuntautuva oireilu.

Konfliktit kuuluvat systeemiin ja onnistuneesti selvitettyinä ne edistävät perheen

kasvua ja kehitystä.  Jos perhe pidättäytyy konfliktien selvittämisen sijaan vanhoissa,

uudessa tilanteessa toimimattomissa vuorovaikutuskehissä, jää perheen ja sen

jäsenten täysi potentiaali toteutumatta. (Calapinto, 1982, s. 7.) Perheterapiassa
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pyritään vahvistamaan perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja

mahdollisuuksia (Aaltonen, 2009). Tavoitteena on muuttaa perheen jäsenten välistä

vuorovaikutusta niin, että heidän välinsä parantuisivat ja he tulisivat sensitiivisemmäksi

toistensa tarpeille (Johnson, 2010, s. 209–210).

Systeemiajatteluun pohjautuvien interventioiden tavoitteena on siis muuttaa systeemin

eli perheen vuorovaikutusta joustavammaksi. Terapeutin rooli on usein aktiivinen. Hän

ja perhe muodostavat yhdessä terapeuttisen systeemin. Terapeuttinen systeemi tarjoaa

mahdollisuuden kokeilla erilaisia vuorovaikutuksen tapoja, joilla perheenjäsenet voivat

liittyä toisiinsa.  Uudistuksen tarpeessa saattavat olla myös perheenjäsenten asemat

suhteessa toisiinsa, erilaiset hierarkiat ja yhteenliittymät. Muutoksen tulee tapahtua

siten, että terapeutti auttaa osoittamaan perheenjäsenille perheen sen hetkisen

rakenteen toimimattomuuden ja terapiatilanteessa muodostuu kokemus uudesta,

toimivammasta perherakenteesta ja vuorovaikutuksesta. (Aaltonen, 2009.) Emootioihin

fokusoivassa työskentelyssä terapeutti on kiinnostunut vuorovaikutuskehien taustalla

olevista tunteista. (Johnson, 2010, s. 209–210.)

2.1.1 Monimuotoinen perheterapia

MDFT on perhekeskeinen avohoitomuoto, joka on kehitetty erityisesti

moniongelmaisten päihde- ja käytöshäiriöistä kärsivien nuorten hoitoon (Liddle, 2007).

MDFT:lle on päihdeongelmaisten nuorten hoidossa erittäin vahvaa empiiristä tukea

(Liddle, 1999). MDFT on intensiivistä perheterapiaa, jossa on tapaamisia noin 2-3

kertaa viikossa maksimissaan puolen vuoden ajan (Liddle, 2007, s. 6). Koska MDFT on

perheterapioille tyypillisesti integratiivinen terapiamuoto eli siinä yhdistetään erilaisia

terapeuttisia näkökulmia ja periaatteita, ei se siksi ole varsinaista psykoterapiaa

(Palaset kohdalleen -hanke). Yleisesti perheterapia kuitenkin luetaan kuuluvaksi

psykoterapiasuuntauksiin (kts. esim. Gurman & Messer, 2003).

MDFT perustuu systeemiteoreettiseen lähestymistapaan, jossa työskentely kohdistuu
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neljään hoitoalueeseen: nuoreen, vanhempiin, heidän välisiin suhteisiinsa ja perheen

tärkeisiin verkostoihin. Hoito koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat 1) perustan

luominen yhteistyölle, 2) muutoksen käynnistäminen ja hoidon kannalta keskeisten

teemojen työstäminen, 3) muutosten viimeistely ja hoitosuhteen päättäminen.

Jokainen neljästä hoitoalueesta on terapeuttisen työskentelyn kohteena MDFT-

prosessin kaikissa kolmessa vaiheessa. (Liddle, 2007 s. 9.)

MDFT:ssä yhdistetään tietoa nuoruusvaiheen kehityspsykologisista tekijöistä,

sosiaaliekologisesta näkökulmasta ja strukturaalisesta sekä ratkaisukeskeisestä

perheterapiasta (Palaset kohdalleen -hanke).  Kehityspsykologisen tutkimuksen mukaan

perheympäristö on nuoren terveen identiteetin muodostuksen kannalta keskeisin

kehitysympäristö. Perheen ajatellaan toimivan nuorta suojaavana tekijänä suhteessa

erilaisiin vertaisryhmiin ja niiden vaikutukseen. (Liddle, 2007, s. 16–17.) Perheen

emotionaalinen ilmapiiri vaikuttaa nuoreen ja emotionaalinen ilmaisu voi perheessä

tarttua henkilöstä toiseen (Liddle ym., 2000). Larsonin ja Richardsin (1994)

tutkimuksessa todettiin nuorten emotionaalisten tilojen osittain heijastavan

vanhempien vastaavia. MDFT:n viitekehyksessä emotionaalista irtautumista

vanhemmista ei pidetä tarpeellisena, sen sijaan korostetaan tunneyhteyden tärkeyttä

(Liddle, 2007). Myös kiintymyssuhteita koskevassa tutkimuksessa on tuotu esiin, että

tunneyhteyden säilyttäminen vanhempiin ei uhkaa vaan vahvistaa nuoren

yksilöllistymistä (Johnson, 2010, s. 209).

Moniongelmaisten nuorten oireilun lievittäminen ja heidän myönteisen kehityksensä

tukeminen tapahtuu arvioimalla nuoren elämän eri osa-alueita ja fokusoimalla

työskentely niissä ilmeneviin ongelmallisiin tekijöihin. Terapeutin toimintaa ohjaa

ymmärrys nuorten elämään vaikuttavista suoja- ja riskitekijöistä. Tavoitteellisuus on

tärkeä osa MDFT-terapiaa. Terapeutin tulee pitää koko ajan mielessään sekä

terapiaprosessin yleiset pidemmän aikavälin tavoitteet että lyhyen aikavälin tavoitteet.

Lopputulosorientaatio ohjaa terapeuttia jokaisessa asiakastapaamisessa. (Liddle, 2007).



9

2.2 Tunteet

Kappaleessa 2.2.1 kuvaan tunteita yksilöpsykologisesta näkökulmasta. Kappaleessa

2.2.2 näkökulma tunteisiin on sosiaalinen ja pyrin kuvaamaan niiden tärkeää roolia

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kappaleessa 2.2.3 kuvaan tunteiden merkitystä

terapiaprosessissa. Kappaleessa 2.2.4 esittelen tunteiden roolia perheterapian

kontekstissa ja erityisesti sen taustalla vaikuttavassa systeemisessä ajattelussa.

2.2.1 Tunteet yksilöpsykologisena ilmiönä

Tunne on hypoteettinen käsite, jolle ei ole yhtä oikeaa tulkintaa (Frijda, 1988) ja

käsitykset tunteista ovatkin vaihdelleet paljon eri teoreetikoiden välillä (Reis, Collins, &

Berscheid, 2000). Tunteen kattokäsitettä emootiota voi kuvata usealla tasolla

tapahtuvana kokemuksena. Emootioon liittyy fysiologisia muutoksia, kehollisia

tuntemuksia, toimintavalmius, subjektiivinen kokemus eli tunne, erilaisia motorisia

muutoksia: eleitä, ilmeitä ja tunteen kognitiivista tilannearviointia (Greenberg & Paivio,

1997). Tutkimus on pitkälti keskittynyt tutkimaan tunteita ihmisen sisäisenä ilmiönä

(Johnson, 1998).

Tunteet toimivat signalointisysteeminä ja antavat meille tärkeää informaatiota

ympäristöstämme ja sen tapahtumista (Frijda, 1988). Ne kantavat mukanaan meille

henkilökohtaisia tärkeitä merkityksiä. Niitä voi kuvata nopeina, adaptiivisina

kontrollisysteemeinä, jotka orientoivat ihmisen ympäristössään kohti heille relevantteja

asioita. (Greenberg, 2012). Tunteet heräävät tilanteissa, jotka ovat ihmiselle jollain

tavalla merkityksellisiä suhteessa asioiden nykytilaan, omiin tavoitteisiin, toiveisiin tai

motivaatioon. Negatiiviset tunteet välittävät tietoa siitä, että psyykkisessä

tasapainotilassamme on jotain pielessä. Ne toimivat hälytysmekanismin tavoin,

ohittavat muun informaation tärkeydessään ja valmistavat reagoimaan ja toimimaan

tilanteessa. Tunteet eivät ole täysin ihmisen tahdonalaisen kontrollin alla. (Frijda,

1988.)
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Tunteita koskevassa tutkimuksessa on tuotu ajoittain esiin näkemyksiä tunteista järjen

vastakkaisina irrationaalisina tuntemuksina, joita on tarpeen tiukasti kontrolloida ja

hallita. Tämä käsitys tunteista on pitkälti korvautunut evolutiivisella käsityksellä, jossa

tunnistetaan tunteiden adaptiivisuus selviytymisen kannalta. Emootiot ja niihin liittyvät

tunteet valmistavat ihmisorganismin käyttäytymisen, kognition ja fysiologian tasolla

reagoimaan joustavasti ympäristön alati muuttuviin tapahtumiin eli niillä on tärkeä

ympäristöön sopeuttava funktio. (Greenberg, 2012.)

2.2.2 Tunteet sosiaalisena ilmiönä

Useimmat tunteet ovat luonteeltaan sosiaalisia, ne liittyvät läheisesti sosiaalisiin

suhteisiimme ja niillä on jokin kohde (Parrott, 2000).  Tunteiden sosiaalisesta

luonteesta kertoo klassinen Schachterin ja Singerin (1962) tutkimus. Tutkimuksessa

koehenkilöille annettiin keskushermostoa stimuloivaa lääkettä tai lumelääkettä.

Stimulantti aiheuttaa ihmisessä sympaattisen hermoston kiihtymistä. Aineen

antamisen jälkeen koehenkilöt laitettiin samaan tilaan joko innostuneesti tai vihaisesti

käyttäytyvän tutkimusapulaisen kanssa. Tutkimuksen tulos oli, että koetilanteesta

riippuen toisen henkilön esittämä tunnetila vaikutti siihen, millaiseksi oma tunnetila

arvioitiin tilanteen jälkeen. Niillä koehenkilöillä, joille oli annettu stimulanttia ja

kerrottu sen mahdollisista kiihdyttävistä vaikutuksista, toisen henkilön tunnetila ei

vaikuttanut oman tunnetilan arvioon. Niillä henkilöillä, joille ei ollut kerrottu tästä

vaikutuksesta, toisen henkilön tunnetila sen sijaan vaikutti oman tunnetilan arvioon.

Sosiaalinen konteksti siis vaikutti omille fysiologisille tuntemuksille annettuihin

merkityksiin. (Dallos & Draper, 2010, s. 124–125.)

Johnsonin (1998) mukaan tunteita ja ihmissuhteita ei voi erottaa toisistaan, emmekä

voi ymmärtää paljoa ihmissuhteista ymmärtämättä niiden emotionaalista luonnetta.

Tunteet ovat keskeisiä nimenomaan läheisten ihmissuhteiden kontekstissa. Johnson

kuvaa emotionaalista ilmaisua pääreittinä, jonka kautta perheenjäsenet määrittelevät

suhteensa ja vaikuttavat toistensa käytökseen. (Johnson, 1998.) Tunteet näkyvät
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vuorovaikutuksessa monella tavalla. Puheen emotionaalinen sävy värittää sille

annettavaa merkitystä. Tunteet toimivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ikään kuin

vihjeiden tavoin ja luovat vuorovaikutuksen osapuolille odotuksia reagoida toisen

tunteenilmaisuihin tietyllä tavalla. Esimerkiksi itkeminen surun ilmaisuna saa

vuorovaikutustilanteen toisen osapuolen yleensä käyttäytymään eri tavalla kuin

osoittaessamme toiselle vihan tunteita. Surua osoittamalla odotamme saavamme

lohdutusta kun taas vihalla saadaan herätettyä toisen huomio. Tunteilla on siis tärkeä

funktionaalinen rooli ihmissuhteissa. (Johnson, 1998.)

Sosiaalisen konstruktionismin näkemys tunteista kulttuurisesti muotoutuneina

diskursseina eli puhetapoina on vaikuttanut myös perheterapiaan (Dallos ym., 2010, s.

123).  Fredman (2004) korostaa kulttuuriympäristön vaikutusta tunteita koskeviin

käsityksiin ja oletuksiin. Kulttuuri ja kieli määrittävät osaltaan myös sitä, millaiset

mahdollisuudet meillä on puhua tunteista ja millaisia puhetapoja niihin liittyy. Nämä

puhetavat vaikuttavat sisäisiin tiloihimme, niille antamiimme merkityksiin ja tätä

merkityksenantoprosessia seuraavaan käytökseen. (Mts., s. 12–14.)

Fredman (2004) tuo esiin länsimaisessa kulttuurissa vallitsevat kaksi puhetapaa kun

puhutaan tunteista. Yksi tapa on puhua tunteista autonomisena ilmiönä, ensisijaisesti

yksilöiden kokemina sisäisinä tiloina, joiden merkitystä voi arvioida objektiivisesti.

Toinen tunteita koskeva puhetapa on niiden kuvaaminen relationaalisena eli

ihmissuhteisiin kietoutuvana ilmiönä. Relationaalinen näkemys korostaa tunteiden

syntyvän aina jossain sosiaalisessa kontekstissa. (Mts., s. 12–14.) Eräät perheterapeutit

ovatkin tuoneet esiin, että sisäisen tunnekokemuksen (englanniksi having) lisäksi olisi

syytä puhua tunteiden näyttämisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (englanniksi

showing). Tässä näkökulmassa tunnistetaan tunteiden yksilöllinen luonne mutta ei

unohdeta niiden sosiaalista roolia vuorovaikutuksessa ja perheenjäsenten välisessä

viestinnässä. Tunteita ei siis tulisi irrottaa ihmissuhteiden kontekstista. (Dallos ym.,

2004, s. 124.)
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2.2.3 Tunteet terapiakontekstissa

Emotionaalisten kokemusten ilmaiseminen on olennainen osa monia

psykoterapiamuotoja. Omien kokemuksien muodostaminen tarinalliseen muotoon eli

narratiiveiksi onkin luonnollista ihmiselle. Emotionaalisia kokemuksia käsitellessä

integroidaan ajatuksia ja tunteita. Tunteiden käsittelyn kautta kokemukset saavat

rakennetta ja henkilökohtaista merkitystä, joka puolestaan lisää niiden hallittavuuden

tunnetta ja vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. (Pennebaker & Seagal, 1999.)

Tunteiden ilmaisemisen ja ihmisen fysiologisen sekä psykologisen hyvinvoinnin välillä

onkin todettu yhteys (Pennebaker, 1995).

Pennebaker (1997) on kuvannut emotionaalista prosessointia tunteiden välttämisen

vähentämisenä ja todennut sen lisäävän ihmisen itseymmärrystä. Ihmisillä on kuitenkin

usein taipumus pyrkiä välttelemään negatiivisia tunteita, eikä niitä haluta päästää

tietoisuuteen.  Kognitiivisilla prosesseilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan tunteeseen sitä

vääristävästi ja siten muuttaa epämiellyttävät mutta tarkoituksenmukaiset tunteet

käytökseksi, jolla yritetään estää tunteen kokeminen. Kun terapiaprosessissa päästään

kiinni tunteeseen ja saadaan sen ydin symbolisoitua, päästään kiinni sen tarjoamaan

informaatioon, toimintavalmiuteen ja ihmisen syviin tarpeisiin. Terapeutin tehtävänä

on auttaa asiakkaita ymmärtämään tunteitaan paremmin. (Greenberg ym., 2006.)

Tunteen puhdasta katarsismaista purkamista ei itsessään pidetä hyvänä. Terapeuttisen

muutoksen saavuttamiseksi tunnetyöskentelyssä tulee olla yhdistetty tunteen

aktivaation lisäksi sen syvempi kognitiivinen tarkastelu ja merkityksen

uudelleenarviointi. Tunteiden kanssa työskentelyn tulee olla hallittua ja asiakkaan

emotionaaliset ongelmat huomioivaa. (Whelton, 2004.)

Erityisesti yksilöterapian saralla on tehty joitain tutkimuksia, joissa on havaittu

tunnetyöskentelyn yhteys terapian onnistuneeseen lopputulokseen.  Coombs ym.

(2002) havaitsivat, että terapeutin yhteistyölähtöinen pyrkimys tunteiden tutkimiseen

ennusti onnistunutta terapian lopputulosta kun taas terapeutin ohjaavalla tai
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valistavalla lähestymistavalla ei ollut tätä samaa yhteyttä tuloksellisuuteen. Lyhyttä

psykodynaamista terapiaa tutkineessa tutkimuksessa havaittiin, että epäonnistuneiksi

arvioiduissa terapioissa terapeutit käyttivät enemmän kognitiivista kieltä

tunneintensiivisinä hetkinä. Tutkijoiden mukaan tämä viittasi siihen, etteivät terapeutit

kyenneet ottamaan asiakkaan tunnekokemusta vastaan ja menemään syvemmälle sen

käsittelyyn. (Greenberg & Pascual-Leone, 2006.) Kun on tutkittu terapian avainhetkiksi

arvioituja tilanteita, on havaittu niiden sisältävän voimakasta emotionaalista

aktivaatiota ja samanaikaista tunteiden syvällisempää analysointia (Mergenthaler,

1996). Levittin ym. (2006) tutkimuksessa enemmistö yksilöterapiassa käyneistä

asiakkaista kuvasi tunnetyöskentelyn olleen heille kokemuksellisesti tärkeä osa

terapiaa. Kun perheterapia-asiakkailta on kysytty heidän kokemuksiaan koskien

terapian puheenaiheita, ovat myös he kuvanneet tunteiden käsittelyä heille

kokemuksellisesti tärkeänä osana terapiaa (Dallos ym., 2010).

2.2.4 Tunteet perheterapiakontekstissa

Perheterapiassa intervention kohteena on nuoren läheisin sosiaaliekologinen ympäristö

eli hänen perheensä. Intervention tavoitteena on vaikuttaa tähän ympäristöön sekä

yksilötasolla että vuorovaikutuksen tasolla. Taustalla on ajatus siitä, että

käyttäytyminen tapahtuu aina tietyssä ympäristössä ja tämän vuoksi ympäristöön

vaikuttaminen on oleellista käyttäytymisen muuttamiseksi. Oletuksena on, että vain

perheenjäsenten välisiin suhteisiin vaikuttamalla voidaan saavuttaa positiivisia

muutoksia myös muilla nuoren ja vanhempien elämän osa-alueilla. (Liddle, 2004.)

Perheterapian viitekehyksessä tunteiden rooli on ollut perinteisesti vähäinen (Johnson,

2010, s. 209) tai ainakin erilainen (Dallos ym., 2010, s. 118).

Perheterapia pohjautuu systeemiseen ajatteluun, joka kehitettiin vaihtoehdoksi yksilön

sisäistä kokemusta korostaville terapiasuuntauksille. Siinä ollaan kiinnostuneita

ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tunteista ei olla perinteisesti oltu niin
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kiinnostuneita perheterapiassa koska niitä on pidetty yksilön sisäisinä tiloina ja niiden

on pelätty vievän huomion pois perheenjäsenten välisestä vuorovaikutuksesta. Syynä

tunteiden heikommalle huomioimiselle on aikanaan ollut myös halu erottautua

vallitsevasta psykoanalyyttisesta viitekehyksestä.  Systeemiteoreettista viitekehystä

onkin jonkin verran kritisoitu siitä, että se ei ota tunteita riittävästi huomioon.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tunteet ovat alkaneetkin ottaa jalansijaa

myös perheterapiassa. Dallos ym. (2010, s. 118–124) kuitenkin huomauttavat, että

perheterapeutit ovat kuitenkin jo aiemmin huomioineet tunteet jollain tavalla

terapeuttisessa työskentelyssä. Esimerkiksi terapeutin vaikutelma perheenjäsenten

välisestä ilmapiiristä on voinut olla ohjaamassa hänen toimintaansa terapiatilanteessa.

Kokonaisuudella tarkoitetaan systeemiteoreettisessa viitekehyksessä sitä, että emme

voi ymmärtää systeemiä tutkimatta sen kaikkien osien välisiä suhteita. Jos

perheterapiassa keskityttäisiin vain ulkoisen käyttäytymisen tutkimiseen ja jätettäisiin

tunteet pois, ei kokonaisuutta olisi mahdollista ymmärtää. Tunteet virittävät

käyttäytymistä ja siksi emme voi ymmärtää käyttäytymistä ilman ihmisten sisäisten

merkityksenantojen kontekstia. Terapiassa tapahtuva jäykkien vuorovaikutustapojen

muutos joustavammiksi edellyttää sekä ihmisten sisäisten että ulkoisten realiteettien

huomioimista ja uudelleen määrittelyä. Tunne voi kohdistamattomana toimia esteenä

muutokselle ja aiheuttaa systeemiin jumitilan. (Johnson, 1998, s. 7.)

Tunteiden kanssa työskentely terapiatilanteessa ei ole helppoa. Terapeutit saattavat

monesti pelätä tuskallisten tunteiden puheeksi ottamista ja asiakkaan sietokyvyn

ylittämistä. (Greenberg, 2012.) Monien perheterapiaan tulevien perheiden

keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa ovat korostuneet hallitsemattomalta tuntuvat

negatiiviset tunteet. Tästä negatiivisuuden kierteestä on mahdollista päästä eroon

mutta se on haastavaa ja pelottavaa sekä terapeutille että perheenjäsenille. (Liddle

ym., 2000.) Perheterapeutin roolin haasteita onkin rakentavan, terapeuttisen

keskustelun mahdollistaminen perheenjäsenten välille, joilla on paljon ristiriitoja

keskenään (Friedlander, Wildman, Heatherington & Skowron, 1994).
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Liian varhain tapahtuva syvien tunteiden esiin ottaminen perheterapiatilanteessa voi

aiheuttaa takaiskun prosessissa (Friedlander ym., 1994). Vaikeiden tunteiden

kokemisen tulee tapahtua turvallisessa terapiaympäristössä. Hyvä allianssi eli

yhteistyösuhde asiakkaiden ja terapeutin välillä on edellytys tunteiden rakentavalle

työstämiselle.  Hyvä yhteistyösuhde voi toimia ikään kuin termostaattina, joka

rauhoittaa ja tukee asiakasta vaikeita tunteita käsiteltäessä. Toisaalta taas tilanteessa,

jossa asiakas ei saa kosketusta tunteisiinsa, hyvä yhteistyösuhde voi toimia kipinänä,

joka auttaa asiakasta avautumaan tunteistaan. (Greenberg ym., 2006.)

2.3 Aikaisempi tutkimus

Kuvaan tässä kappaleessa psykoterapian alalla tehtävää laadullista prosessitutkimusta.

Oma tutkimukseni tulee kuulumaan prosessitutkimuksen piiriin. Yleisen esittelyn

jälkeen kuvaan tarkemmin muutamia tutkimuksia, joissa on tehty oman tutkimukseni

kaltaista perheterapiaterapiaprosessin laadullista tarkastelua.

2.3. Psykoterapian prosessitutkimus

Psykoterapian tutkimus jakautuu kahteen päälinjaukseen: vaikuttavuustutkimukseen ja

prosessitutkimukseen. Vaikuttavuustutkimus on kvantitatiivista tutkimusta, jonka

pyrkimyksenä on tuottaa yleistettävää tietoa eri psykoterapiamenetelmien

vaikuttavuudesta. Psykoterapiaprosessin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena sen sijaan

ovat eri psykoterapioille yhteiset tekijät sekä terapeutin ja potilaan välisen

vuorovaikutuksen analysointi.  Prosessitutkimusta tehdään enemmän laadullisilla kuin

määrällisillä menetelmillä. Esimerkiksi keskusteluanalyysi (kts. esim. Ehrling, 2006 ja

Peräkylä, 2010) ja sisällönanalyysi ovat tyypillisiä menetelmiä (Ehrling, 2006, s. 20).

Tunnistamalla terapiaprosessissa terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa

rakentuvia ilmiöitä on mahdollista päästä lähemmäksi terapian todellista toteuttamista

sekä asiakkaan ja terapeutin välistä dialogia (Levitt ym., 2006).
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Prosessitutkimus voi olla myös uusiin löytöihin ohjaavaa2, silloin siinä lähdetään

liikkeelle halusta löytää psykoterapiaprosessista jotain uutta. Tämäntyyppisessä

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisesti niistä terapian hetkistä, jotka arvioidaan

merkityksellisiksi terapeuttisen muutoksen kannalta.  Uusiin löytöihin ohjaavassa

tutkimuksessa tutkimusryhmään kuuluu yleensä useita jäseniä ja terapia-aineiston

kanssa työskentely on hyvin systemaattista. Tutkijat tutustuvat aineistoon huolellisesti

ja kirjoittavat kuvauksia siitä mitä he näkivät jossain muutoskohdassa tapahtuvan:

miten terapeutti toimi tilanteessa, millaista oli asiakkaan toiminta? Tämän jälkeen he

vertailevat käsityksiään aineistosta, tavoitteena on käsitysten mahdollisimman suuri

yhteneväisyys.  (Mahrer & Boulet, 1999.)

2.3.2 Tutkimusesimerkkejä

Nicholsin ja Fellenbergin (2000) tutkimuksessa tarkasteltiin 21 perheterapiavideota ja

niissä toimineen neljän kokeneen perheterapeutin toimintaa. Tutkijoiden kiinnostuksen

kohteena olivat enactment-tilanteet, joissa terapeutit pyrkivät keskusteluttamaan

perheenjäseniä havainnoidakseen ja muokatakseen heidän välistään vuorovaikutusta.

Enacment-käsitteen voi suomentaa perheelle ominaisten vuorovaikutusmallien

todentumisena terapiatilanteessa mutta se antaa melko yksipuolisen kuvan käsitteestä.

Käsitettä ei ole päädytty kääntämään suomen kielelle myöskään MDFT-terapeuteille

tarkoitetun manuaalin suomenkielisessä versiossa, siksi käytän käsitteestä työssäni

englanninkielistä alkuperäisnimeä enactment.

Enactment on yksi tunnetuimmista menetelmistä perheterapian piirissä (Nichols ym.,

2000.) Enactment on sekä tekniikka, jolla terapeutti voi observoida perheen

2 Tämäntyyppisestä tutkimuksesta käytetään englannin kielessä nimitystä discovery-oriented

psychotherapy research. En kyennyt löytämään käsitteelle selkeää suomennosta, jossain kuvattiin sitä

uusiin löytöihin ohjaavana/uusien löytöjen lähestymistapana.
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vuorovaikutusta että muutoksen väline eli interventio. Terapeutti pääsee näkemään

perheen vuorovaikutusmallit terapiatilanteessa ja pystyy tarkkailemaan asioita, jotka

näyttäytyvät perheen vuorovaikutuksessa ongelmallisina. Keskusteluttamalla

perheenjäseniä uudenlaisella tavalla ja neuvottelemalla oikeanlaisista keskustelun

säännöistä koetellaan systeemin rajoja ja saadaan perheenjäsenet kokeilemaan

uudenlaisia, joustavampia tapoja olla vuorovaikutuksessa toisiinsa. (Calapinto, 1982.)

Nicholsin ym. (2000) pyrkimyksenä oli luoda kuvaa onnistuneesta keskustelutilanteiden

luomisesta ja sitä kautta lisätä osaamista tässä perheterapeuteille tärkeässä taidossa.

Tutkijat tunnistivat terapiavideoiden enactment-tilanteista erilaisia vaiheita, joihin

jokaiseen kuului terapeutin käyttämiä tyypillisiä interventiomenetelmiä. Tutkimuksessa

tutkittiin terapeuttien toimintaa ja sitä, miten asiakkaat suhtautuivat

interventioyrityksiin. Tutkimusmenetelmänä oli sisällön erittely, jossa tutkijat kuvasivat

kullekin vaiheelle tyypillisiä interventioyrityksiä sekä laskivat niiden lukumääriä samalla

erottaen toisistaan epäonnistuneiksi ja onnistuneiksi arvioidut tilanteet. Tutkimuksen

luotettavuutta lisäsivät siinä mukana olleet useat arvioijat, epäselviksi arvioitujen

terapeuttien toimintojen pois pudottaminen ja varmistus useamman tutkijan

samanmielisyydestä toimintojen suhteen (Mts.)

Enactment-tilanteista erotettiin tutkimuksessa kolme laadullisesti erilaista vaihetta:

aloitusvaihe, ylläpitämisvaihe ja lopettamisvaihe, joihin kuhunkin liittyi tietynlaisia

interventioita. Onnistuneiden enactment-tilanteiden aloitusvaiheessa terapeutti oli

melko ohjaava: hän kehotti perheenjäseniä puhumaan toisilleen, ohjasi heidät

fyysisesti kasvokkain ja tarkensi toivomaansa puheenaihetta. Tämän ohjauksen jälkeen

terapeutti kuitenkin tyypillisesti irrotti itsensä tilanteesta ja antoi tilaa perheenjäsenten

väliselle keskustelulle. Epäonnistuneiksi arvioitujen enactment-tilanteiden

aloitusvaiheissa terapeutti teki vähemmän näitä ohjaavia toimintoja.

Onnistuneiden enactment-tilanteiden ylläpitovaiheelle tyypillisiä terapeuttien

toimintoja olivat mm. keskustelun palauttaminen perheenjäsenten välille niissä
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tilanteissa, joissa perheenjäsenet alkoivat puhua terapeutille toistensa sijaan. Niissä

tilanteissa, joissa keskustelu perheenjäsenten välillä oli laantumassa, tärkeimpiä

terapeutin käyttämiä interventioita olivat keskustelun tukeminen pyytämällä asiakkaita

jatkamaan ja jatkokysymysten tekeminen. Yleisin virhe epäonnistuneiden enactment-

tilanteiden ylläpitovaiheessa oli se, että terapeutti keskeytti perheenjäsenten puheen

tai otti muuten liikaa tilaa itselleen.  Enactment-tilanteiden lopettamisvaiheessa

hyödyllisiä interventioita olivat perheen vuorovaikutusta ja sen mahdollisia ongelmia

koskevan dynamiikan sanallinen kuvaaminen ja uudenlaisen vuorovaikutuksen

tärkeyden korostaminen myös terapian ulkopuolella. (Mts.)

Friedlanderin ym. (1994) tutkimuksen tarkoituksena oli luoda muutosmalli siitä, miten

perheterapiatilanteessa kyettiin etenemään perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen

umpikujasta kohti yhteistä työskentelyä terapian kannalta tärkeiden tehtävien parissa3.

Tutkijat kuvailivat sekä terapeuttien että asiakkaiden toimintaa näissä

muutostilanteissa. Umpikujalla tarkoitettiin tilannetta, jossa yksittäinen tai useampi

perheenjäsen ei ollut halukas työskentelemään terapiassa jonkin tärkeän tavoitteen

eteen tai esimerkiksi käymään keskustelua jostain tärkeäksi koetusta aiheesta.

Haluttomuus saattoi näyttäytyä terapiatilanteessa aktiivisena vastarintana tai

passiivisena vastarintana. Aktiivisessa vastarinnassa henkilö saattoi suoraan kieltäytyä

puhumasta jostain aiheesta ja passiivisessa henkilö saattoi esimerkiksi vaihtaa

puheenaihetta tai olla puhumatta lainkaan.

Lähtökohtana tutkimukselle toimi Friedlanderin ja Heatheringtonin (1990) aiemmin

tekemä laadullinen tutkimus strukturaalisen perheterapian kehittäjän Salvador

Minuchinin kahdesta perheterapiaistunnosta. Tutkijat olivat tunnistaneet näistä

terapiaistunnoista muutoskohtia, joissa joku perheenjäsenten välinen ongelma oli

keskustelun ja terapeutin käyttämien interventioiden myötä muuttanut muotoaan.

Tutkijat käyttivät Minuchinin käyttämiä strategioita ja interventioita pohjana siihen, kun

3 Englanniksi disengagement => sustained engagement
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he etsivät omasta videoaineistostaan onnistuneita ja epäonnistuneita muutoskohtia.

Heidän pyrkimyksenään oli kuvata erityisesti työskentelyvaihetta. Työskentelyvaiheella

tarkoitettiin sitä vaihetta, jonka kautta perheenjäsenet siirtyivät jumiutuneesta

vuorovaikutustilanteesta kohti yhteistä ongelmanratkaisua ja parempaa

vuorovaikutusta.  Tavoitteena oli kuvata erityisesti terapeuttien toimintaa heidän

kohdatessaan jumiutuneen vuorovaikutustilanteen. (Friedlander ym., 1994.)

Tutkijoiden käyttämä laadullinen tutkimusmenetelmä oli muokattu analyyttinen

induktio4. Siinä aineiston kerääminen ja analyysi ovat toisiinsa yhteydessä olevia

prosesseja ja metodi onkin menetelmällisesti lähellä Grounded theory -menetelmää.

Erona on kuitenkin se, että Grounded theory -menetelmää käytettäessä teoria

rakennetaan puhtaasti aineiston pohjalta, tässä tutkimuksen lähtökohtana on ainakin

suurpiirteinen kuvaus kohteena olevasta ilmiöstä. Menetelmässä käytetään

tarkoituksenmukaista otantaa eli tutkijat keskittyivät analyysia tehdessään

kiinnostuksensa kohteena olevan ilmiön tarkasteluun. Tutkimussuunnitelmassa oli

kolme vaihetta. (Mts.) Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat tutustuivat aihetta koskevaan

teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseensa koskien Minuchinin käyttämiä interventioita

ongelmanratkaisutilanteissa (Friedlander ym., 1990). Niiden perusteella muodostettiin

käsitys ilmiöstä, joka toimi pohjana onnistuneiden ja epäonnistuneiden muutoskohtien

etsinnälle yhteensä 33 terapiaistunnon joukosta. Muutoskohdiksi luettiin ainoastaan ne

tilanteet, joissa terapeutti oli vähintään kolme kertaa pyytänyt sanallisesti

perheenjäseniä keskustelemaan jostain tärkeästä aiheesta mutta yksittäinen tai

useampi perheenjäsen oli kieltäytynyt siitä joko aktiivisesti tai passiivisesti. (Friedlander

ym., 1994.)

Tutkijat löysivät huolellisen analyysin ja kahden muun tutkijan suorittaman

lisäanalyysin jälkeen aineistosta neljä selvästi onnistunutta yhteistyötilannetta ja neljä

selvästi epäonnistunutta tilannetta. Tutkijat tunnistivat näistä tilanteista niille tyypillisiä

4 Englanniksi modified analytic induction method
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piirteitä ja kuvasivat niiden välillä olevia keskeisiä eroja luodakseen kliinisesti

käyttökelpoisen mallin siitä, miten terapeutti voi edesauttaa perheen siirtymistä

vuorovaikutuksen umpikujasta kohti yhteistä terapeuttista työskentelyä. (Mts.)

Muutostilanteet jaettiin kolmeen vaiheeseen: 1) aloitusvaiheeseen5, jossa terapeutti

tunnisti muutoksen tarpeellisuuden ja otti sen puheenaiheeksi, 2)

työskentelyvaiheeseen6, jossa asiakkaat työstivät aktiivisesti teemaa ja terapeutti pyrki

interventioillaan vaikuttamaan työskentelyyn ja 3) tilanteen ratkaisuvaiheeseen7, jossa

vuorovaikutuksen umpikuja oli jollain tapaa muuttanut muotoaan käsittelyn myötä.

Tutkijat tunnistivat työskentelyvaiheesta lisäksi viisi muutostilanteisiin liittyvää askelta.

(Mts.)

Terapeuttien käyttämiä tyypillisiä interventioita työskentelyvaiheessa olivat huomion

kiinnittäminen perheenjäsenten sanattomaan viestintään, sen puheeksi ottaminen,

tarkennusten pyytäminen, tilanteen reflektointi ja sitä koskevat tulkinnat, toisto ja

perheenjäsenten keskusteluttaminen. Kun perheenjäsenet avautuivat tunteistaan ja

ajatuksistaan onnistuneissa muutostilanteissa, terapeutit validoivat heidän

kokemuksiaan ja osoittivat arvostavansa niitä. Näin toimiessaan he samalla mallinsivat

muille perheenjäsenille hyväksyvää, oikeanlaista suhtautumista toisen avautumiseen.

Terapeutit joutuivat tarvittaessa toimimaan puheenaiheen ja ilmapiirin vartijana

puuttumalla keskusteluun. Terapeuttien tyypillistä toimintaa onnistuneissa

muutostilanteissa oli myös huomion kiinnittäminen perheenjäsenten yhteisen

työskentelyn ja ongelmanratkaisun tarpeellisuuteen. Terapeutit saattoivat tehdä tätä

motivoivan puheen kautta tai korostamalla vanhemman ja nuoren välistä positiivista

suhdetta ja sen mahdollisuuksia. (Mts.)

5 Englanniksi marker phase

6 Englanniksi task environment

7 Englanniksi resolution phase of the event
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Epäonnistuneiksi arvioiduista muutostilanteista puuttui useimpia edellä mainittuja

elementtejä. Tyypillinen terapeuttien tekemä virhe se, ettei terapeutti pysähtynyt

kuuntelemaan asiakkaiden vastarintaa tai lähtenyt selvittämään sen taustalla olevia

tunteita vaan puski eteenpäin omaa tavoitettaan tai pidättäytyi aiheen syvemmästä

käsittelystä puheenaihetta vaihtamalla. (Mts.)

Tutkimuksen rajoitteita olivat pieni otoskoko ja se, ettei tuloksia voida yleistää.

Tutkijoiden luoma malli ei välttämättä kuvaa muutostilanteita muissa

perheterapiatilanteissa. On myös mahdollista, että onnistuneisiin tai epäonnistuneisiin

muutoskohtiin liittyy jotain aikaisempaa terapeuttista työskentelyä, joka mahdollisti tai

hankaloitti yhteistä työskentelyä mutta ei näyttäytynyt tutkijoille. Joka tapauksessa

tutkijat pitävät tutkimuksensa ansiona moniulotteisen mallin luomista yhdestä

olennaisesta terapiassa tapahtuvasta muutostilanteesta. (Mts.)

Diamond, Hogue, Liddle ja Dakof (1999) halusivat prosessitutkimuksessaan tunnistaa

niitä terapeuttien käyttämiä interventioita, joilla he pystyvät saavuttamaan hyvän

yhteistyösuhteen perheterapiaan tulevan nuoren kanssa. Tutkimuksessa vertailtiin

viittä terapeutin ja nuoren välistä terapiasuhdetta, joissa yhteistyösuhde parani

ensimmäisen kolmen käyntikerran aikana toisiin viiteen, joissa se huononi saman ajan

kuluessa. Näin pyrittiin tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka erottivat parantuneet

yhteistyösuhteet ja ei-parantuneet yhteistyösuhteet toisistaan. Tutkimuksen mukaan

onnistuneet ja epäonnistuneet yhteistyösuhteet erosivat toisistaan muutamassa

suhteessa.

Positiivisesti kehittyneitä yhteistyösuhteita leimasi se, että terapeutit toivat itsensä

nuorelle esiin pääasiallisesti yhteistyökumppanin roolissa ja ilmaisivat halunsa auttaa

heitä. Muita merkityksellisiä tekijöitä olivat terapeutin kiinnittämä huomio nuoren

henkilökohtaiseen kokemukseen ja pyrkimys muodostaa nuoren kannalta

merkityksellisiä tavoitteita terapiassa. Ryhmien välillä näkyi eroa siinä, että

parantuneissa yhteistyösuhteissa terapeutit lisäsivät edellä mainittujen interventioiden
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käyttöä erityisesti toisen ja kolmannen tapaamiskerran välillä, kun taas ei-

parantuneissa yhteistyösuhteissa terapeutit vähensivät näiden interventioiden käyttöä

samana ajankohtana. Tutkijat tulkitsivat viimeksi mainittujen terapeuttien ikään kuin

antaneen periksi. Tutkimuksen heikkouksia olivat pieni otoskoko ja ongelma koskien

kausaalisuhteita. On vaikea tietää, oliko parantuneissa yhteistyösuhteissa kyse

terapeutin interventioiden vaikutuksesta nuoreen vai nuoren käyttäytymisen

muutoksesta ja sen vaikutuksesta terapeuttiin ja hänen käyttämiinsä interventioihin.

(Mts.)

TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Yhteenvetona esittelemäni teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen pohjalta voidaan

todeta, että esimerkiksi uudenlaiset elämäntilanteet, konfliktit ja niihin liittyvät

käsittelemättömät negatiiviset tunteet voivat jumittaa perheen toimintaa systeeminä,

hankaloittaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja keskinäisiä suhteita ja johtaa

ongelmalliseen yksilölliseen käyttäytymiseen (Calapinto, 1982).  Vaikka tunteella

tarkoitetaan yksilön kokemusta, jollekin tilanteelle antamaa merkityksenantoa (Frijda,

1988), ovat ne luonteeltaan sosiaalisia ja saavat merkityksensä aina jossain

sosiaalisessa kontekstissa (Fredman, 2004). Tunteita ei voi erottaa siitä systeemistä,

jonka osa yksilö on ja onkin muistettava tunteiden tärkeä funktionaalinen rooli

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Johnson, 1998). Kehityspsykologisen

tutkimustiedon mukaan hyvät perhesuhteet tukevat merkittävästi nuoren identiteetin

kehitystä ja suojaavat negatiivisilta vaikutteilta (Liddle, 2007, s. 16–17.) Perheterapiaan

tulevissa perheissä on usein krooninen negatiivinen tunneilmapiiri (Liddle ym., 2000).

Kappaleen 2.3.2 tutkimuskatsauksessa esittelin muutaman laadullisen tutkimuksen,

joissa tutkittiin perheterapiaprosessiin liittyviä tärkeitä osa-alueita: enactmenttia eli

terapeutin tekemää perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukemista (Nichols ym.,

2000), yhteistyösuhdetta terapeutin ja asiakkaan välillä (Diamond ym. 1999) sekä

terapialle tärkeitä muutostilanteita, joissa perhe siirtyi vuorovaikutuksen umpikujasta
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kohti terapiassa tehtävää yhteistyötä (Friedlander, 1994). Näiden tutkimusten

pyrkimyksenä oli lisätä ymmärrystä kyseisistä terapiaprosessin osa-alueista. Niissä oli

keskitytty erityisesti terapeutin roolin kuvaamiseen, heidän tekemiensä interventioiden

erittelyyn ja sisällölliseen kuvaamiseen. Tutkijat pystyivät jokaisen ilmiön kohdalla

erittelemään ja kuvaamaan niihin liittyviä erilaisia terapeuttien toimintoja. Tutkimukset

kuvaavat hyvin terapeuttien tärkeää roolia terapiaprosessissa.

Esittelin kappaleessa 2.2.3 tutkimuksia, joissa on havaittu tunteiden kanssa

työskentelyn yhteys terapian onnistuneeseen lopputulokseen. Yhdessä tutkimuksessa

havaittiin terapeutin yhteistyölähtöisen pyrkimyksen tunteiden tunnistamiseksi olevan

tärkeää (Coombs ym., 2002) ja toisessa arvioitiin epäonnistuneiksi ne tilanteet, joissa

terapeutti ei pystynyt ottamaan asiakkaan tunnekokemusta vastaan (Greenberg ym.,

2006). Tunteiden kanssa työskentelyn on myös havaittu olevan terapia-asiakkaille

kokemuksellisesti tärkeää (Levitt, 2006 ja Dallos ym., 2010).

Edellä esittämieni tietojen valossa vaikuttaa perustellulta ottaa tunteet työskentelyn

kohteeksi myös perheterapian piirissä. Tutkimuskatsaukseni perusteella vaikuttaa

kuitenkin siltä, että tunnetyöskentelyä ilmiönä, sen ilmenemismuotoja, terapeuttien

tapoja aikaansaada ja ylläpitää tunnetyöskentelyä perheterapiassa ei tunneta

tarpeeksi. Pidänkin tätä oman tutkimukseni tehtävänä. Tämän vuoksi olen lähtenyt

tässä tutkimuksessa tarkastelemaan aineistossani ilmenevää tunnetyöskentelyä melko

avoimesti hakemalla aineistosta kaikkia tunteiden ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai

työstämiseen viittaavia prosessin osia. Tavoitteenani on tarkentaa ymmärrystämme

tunnetyöskentelystä ja mahdollisuuksien mukaan myös määritellä se aiempaa

tarkemmalla tavalla.

Pyrin siis kuvaamaan tunnetyöskentelyä ilmiönä perheterapian kontekstissa. Erityisesti

kiinnitän analyysissani huomiota terapeuttien käyttämiin keinoihin tunnetyöskentelyn

aloitteentekijöinä tai ylläpitäjinä. Olen muodostanut tutkimuskysymykset tavoitteideni

sekä edellä esitetyn teoreettisen sekä aiempien tutkimusten katsauksen pohjalta.
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Tutkimuskysymykset 1 ja 2 vastaavat erityisesti pyrkimykseeni kuvata

tunnetyöskentelyä ilmiönä. Tutkimuskysymyksissä 3 ja 4 painopiste on terapeutin

toiminnan kuvaamisessa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Millaista tunnetyöskentelyä terapiatilanteissa esiintyy?

2. Onko tunnetyöskentelyssä identifioitavissa jotain selkeää etenemisjärjestystä tai

vaiheita?

3. Miten tunnetyöskentely saa alkunsa terapiatilanteessa ja mikä on terapeutin

rooli aloittamisessa?

4. Miten terapeutti ylläpitää tunnetyöskentelyä terapiatilanteessa?

4 TUTKIMUKSEN AINEISTO

Esittelen tässä luvussa aineistoni ja pohdin siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ensin

kuvaan aineistoani yleisluontoisesti (4.1), jonka jälkeen kuvaan jokaista terapiaistuntoa

tarkemmin (4.2). Uskon tarkemman kuvauksen aineistosta olevan tarpeen, jotta lukija

saa muodostettua paremman kuvan niistä terapiatilanteista, jotka ovat toimineet

analyysini pohjana. Kappaleessa 4.3 esittelen terapia-aineiston tutkimuskäyttöön

liittyviä eettisiä kysymyksiä.

4.1 Aineisto

Aineistonani on viisi Yhdysvalloissa videoitua englanninkielistä terapiaistuntoa.

Videomateriaali sopii runsautensa vuoksi erinomaisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen

tutkimukseen (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Sain aineistoni tutkimustani varten

Miamin yliopistosta, jossa MDFT-terapiamuoto on kehitetty. Jokaisessa

terapiaistunnossa oli eri terapeutti. Alun perin tarkoituksenani oli käyttää suomalaisia

videoita mutta tutkimuslupahaasteiden takia päädyin yhdysvaltalaisaineiston käyttöön.

Tätä valintaa perusteli osittain myös se, että yhdysvaltalaisnauhoissa terapeutit ovat
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suomalaisia terapeutteja kokeneempia ja tämän vuoksi on todennäköistä, että

tunnetyöskentely ilmiönä tulee näyttäytymään näillä nauhoilla suomalaisia nauhoja

voimakkaammin. Koska aineistoksi saamani nauhat ovat koulutuksessa käytettyjä

nauhoja, ovat ne arvioitu laadultaan melko korkeatasoisiksi. Tämän voi olettaa

vaikuttavan jonkin verran siihen, miten tunnetyöskentely nauhoilla näyttäytyy.

Kaikki analysoimani nauhat sijoittuvat ajallisesti MDFT-terapiaprosessin

keskivaiheeseen. Hoidon kannalta keskeisten teemojen työstäminen, siten myös

tunteiden kanssa työskentely, on tyypillistä tälle vaiheelle. Ensimmäisessä vaiheessa

keskiössä on ollut hyvän yhteistyösuhteen luominen, jonka ajatellaan tarjoavan

mahdollisuuden keskustelun viemiseen emotionaalisemmalle tasolle. (Liddle, 2007.)

4.2 Aineiston tarkempi kuvaus

Olen nimennyt terapiaistunnot niiden osallistujien ja istuntoa kuvaavan keskeisen

teeman mukaan. Tulen käyttämään terapiaistunnoista kyseistä nimeä viitatessani niihin

jatkossa.

DVD 1 Isä ja tytär - suhteen vahvistaminen

Isä, nuori ja terapeutti (nainen)

Vain perhetyöskentelyä

Kesto: 58 min

Terapiatilanteessa vallitsi arvioni mukaan melko hyvä ilmapiiri isän ja tyttären välillä.

Käyty keskustelu koski tytön koulumenestystä, tytössä tapahtunutta positiivista

edistystä ja isän ja tyttären välistä suhdetta. Tavoitteena vaikutti olevan se, että nuori

saisi kerrottua isälleen ajatuksistaan ja tunteistaan ja isä osaisi ottaa ne oikealla tavalla

vastaan. Terapeutti istui itse sivumpana, perheenjäsenten istuessa vastakkain.

Terapeutti toimi isän ja nuoren välisen keskustelun tukijana. Isä oli hyvin avoin ja
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keskusteli aktiivisesti. Nuori tarvitsi jonkin verran kannustusta puhumiseen.

DVD 2 Vanhemmat ja poika - tulehtuneet välit

Isä, äiti, nuori ja terapeutti (mies)

Sisälsi perhetyöskentelyä ja yksintyöskentelyä sekä nuoren että vanhempien

kanssa

Piti sisällään kohtia useista terapiaistunnoista

Kesto: 1 h 25 minuuttia

Välit kaikkien perheenjäsenten kesken vaikuttivat huonoilta ja

negatiivissävytteiseltä. Keskustelusta kävi ilmi, että vanhemmat olivat eronneet

riitaisasti. Nuorella oli ollut isoja ongelmia aggressiivisuuden ja itsehillinnän kanssa

ja hän oli ollut väkivaltainen molempia vanhempiaan kohtaan. Ollessaan

kahdestaan terapeutin kanssa nuori pystyi hieman näyttämään muitakin kuin vihan

tunteitaan ja itki. Terapeutti käytti yksintyöskentelyajan nuoren valmistamiseen

puhumaan vanhemmilleen tunteistaan ja vanhempien motivoimiseen

työskentelyyn. Terapeutti otti aktiivisen ja jämäkän roolin suhteessa poikaan ja tuki

häntä puhumaan vanhemmilleen. Perheenjäsenten kireiden välien vuoksi

terapeutin rooli oli muutenkin hyvin aktiivinen ja keskustelua ohjaileva.

DVD 3 Poika ja äiti - kipeistä tunteista puhuminen

Äiti, nuori ja terapeutti (nainen)

Sisälsi perhetyöskentelyä ja yksintyöskentelyä sekä nuoren että vanhempien

kanssa

Kesto: 1 h 32 min

Terapiatilanne alkoi äidin isolla tunteenpurkauksella, jossa hän kertoi haluavansa

nuoren muuttavan pois kotoa ja ilmaisi paljon negatiivisia tunteita häntä kohtaan.

Nuori vaikutti hyvin hämmentyneeltä tästä tiedosta. Nuoren ja äidin välinen

keskusteluyhteys oli heikko. Terapeutin rooli oli aktiivinen, hän pyrki
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mahdollistamaan keskustelua ajankohtaisesta akuutista tilanteesta nuoren ja äidin

välillä. Terapiaistuntoon sisältyi myös yksintyöskentelyaikaa, joka kului molempien

osapuolten kanssa pääasiallisesti yhteiseen keskusteluun motivoimiseen ja

valmistamiseen. Terapeutin rooli suhteessa nuoreen oli aktivoiva.

DVD 4 Isoäiti ja poika - tunteiden jakaminen

Isoäiti, nuori ja terapeutti (nainen)

Vain perhetyöskentelyä

Kesto: 1 h 10 minuuttia

Terapiaistunto oli kuvattu perheen kotona, jonka vuoksi se oli melko meluisa ja siihen

tuli usein keskeytyksiä. Keskustelu koski tulevan viikonlopun suunnitelmia, nuoren

koulunkäyntiä, ehdonalaistuomiota ja siihen liittyviä tuntemuksia ja isoäidin huolta

nuoresta. Terapeutti oli tavoitteellinen toimija, joka pyrki edistämään keskustelua

nuoren ja isoäidin välillä tärkeäksi kokemistaan puheenaiheista. Hän kannusti

perheenjäseniä tunteiden ja ajatusten avoimeen jakamiseen. Nuori ja isoäiti eivät

puhuneet oma-aloitteisesti paljon. Puheenaihe myös harhautui helposti, jonka vuoksi

terapeutin rooli tässä terapiaistunnossa oli hyvin näkyvä ja aktivoiva.

DVD 5 Äiti ja poika - onnistuminen ja keskusteluyhteys

Äiti, nuori ja terapeutti (nainen)

Vain perhetyöskentelyä

Kesto: 47 minuuttia

Terapiaistunto jakautui melko selkeisiin fokuksiin. Alussa vahvistettiin positiivisesti äidin

ja nuoren välillä ollutta onnistumista, tilannetta, jossa nuori uskalsi mennä puhumaan

äidille kun hänen teki mieli polttaa kannabista. Tämän jälkeen seurasi keskustelua

käytännön asioista, nuoren isäksi tulemisesta ja sen aiheuttamista tunteista. Äiti oli

aktiivinen kyselijä ja keskusteluun osallistuja koko terapiatilanteen ajan, nuorikin oli

melko avoin. Terapeutilla oli melko ohjaava, määrätietoinen tyyli mutta keskustelun
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sujuessa hän myös ajoittain pysytteli taustalla.

4.3 Eettiset kysymykset

Terapiaistunnoissa käsitellään yksityisyyden kannalta arkaluonteista tietoa. Näin on

erityisesti nuorten kohdalla, joiden ongelmia käydään tilanteissa läpi. Tiedon

arkaluonteisuuden vuoksi tutkimuksessani on ollut tärkeä varmistaa se, että

tutkimusjulkaisussa esiintyviä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa jälkikäteen.

Tutkimusaineiston tunnisteet voidaan jakaa käsitteellisesti suoriin eli yksilöiviin ja

epäsuoriin tunnistetietoihin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009).

Tutkimuksessani ei ole käytetty lainkaan suoria tunnisteita, joten aineistossa esiintyviä

henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Minulla tutkijana ei ole tiedossa

terapiaistunnoissa esiintyvien asiakkaiden koko nimiä, ikää tai muita henkilötietoja.

Tulokset-osioon (luku 6) sisällyttämissäni keskusteluotteissa mainitaan joissain kohdin

asiakkaiden nimiä, mutta olen merkinnyt ne anonymiteetin säilymisen vuoksi otteisiin

vain etunimen ensimmäisellä kirjaimella. Myös epäsuorien tunnisteiden kuten

kotipaikkakunnan ja asuinalueen käyttö on minimoitu. Olen allekirjoittanut

salassapitosopimuksen, joka on ohjannut toimintaani aineiston käsittelyssä koko

tutkimusprosessin ajan.

Terapiaistunnoissa esiintyvät henkilöt ovat olleet tietoisia terapiatilanteiden

kuvaamisesta ja ovat antaneet siihen suostumuksensa. Henkilöt ovat olleet tietoisia

myös siitä, että videoita voidaan käyttää tutkimuskäyttöön. Tutkimusluvat aineiston

käyttöön tutkimuksessa ovat olemassa.

TUTKIMUSMENETELMÄT JA ANALYYSI

Kappaleessa 5.1 esittelen laadullisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmäni

sisällönanalyysin periaatteita. Kappaleessa 5.2 kuvaan lukijalle analyysini etenemistä
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vaihe vaiheelta.

5.1 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Laadullinen tutkimusote perustuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen

tieteenfilosofiaan. Se sopii tutkimusmenetelmäksi silloin kun ollaan kiinnostuneita

ilmiöiden yksityiskohtaisesta rakentumisesta eikä niinkään kvantitatiivisen

tutkimusotteen kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöiden yleisluontoisesta

jakaantumisesta. (Metsämuurola, 2005.) Kvalitatiivisen analyysin tavoitteena on

muotoilla tutkijan havaintoihin perustuvia tulkintoja ja sääntöjä, jotka kuvaavat

kauttaaltaan tutkimusaineistoa (Alasuutari, 1994). Laadullinen tutkimusprosessi

pohjautuu pitkälti tutkijaan omaan tulkintaan ja järkeilyyn, samasta aineistosta on

mahdollista tehdä erilaisia päätelmiä (Metsämuurola, 2005, s. 197.) Laadullisen

aineiston rikkauden vuoksi sen rajaaminen on tärkeä osa kvalitatiivista tutkimusta.

Tilastollinen yleistäminen ei ole laadullisen tutkimuksen tavoite. (Eskola, 1999, s. 65–

66.)

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni sisällönanalyysin koska olen kiinnostunut kuvaamaan

tunnetyöskentelyä ilmiönä. Sisällönanalyysi on laadullista tutkimusta, jossa etsitään

puheen tai tekstin merkityksiä ja luodaan aineistosta sanallinen kuvaus. Tavoitteena on

lisätä tietämystä tutkimuksen kohteesta. Hajanaisesta ja runsaasta aineistosta pyritään

sisällönanalyysin myötä muodostamaan tiiviimpi, selkeämpi kokonaisuus, kuitenkaan

samalla menettämättä mitään tärkeää aineiston kannalta. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009.)

Alasuutarin (1994) mukaan laadullinen aineisto koostuu näytteistä, palasta maailmaa.

Minun näytteenäni toimivat viisi MDFT-terapiaistuntoa ja niissä käyty keskustelu.

Sisällönanalyysia voidaan toteuttaa kolmella tapaa: teorialähtöisesti,

teoriasidonnaisesti tai aineistolähtöisesti (Tuomi ym., 2009.) Tämän tutkimuksen
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tutkimusmenetelmäksi olen valinnut teoriasidonnaisen 8 sisällönanalyysin, jossa

tutkijan ajattelussa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmis teoria.

Teoriasidonnainen analyysi alkaa aineistolähtöisesti, tutkija pyrkii olemaan avoin

aineistolle ja sille, mitä siitä nousee esiin. Analyysiyksiköitä ei valita teorian mukaisesti

toisin kuin teorialähtöisessä analyysissa. Aineistolähtöistä laadullista analyysia

kutsutaan induktiiviseksi sisällönanalyysiksi. Induktiivisessa päättelyssä

analyysiprosessissa edetään yksittäisistä havainnoista kohti yleisempiä väitteitä.

Aineistolähtöisessä analyysissa korostuvat tarve ennakkokäsitysten poissulkemiseen ja

aineiston sisällössä pysyttelemiseen. Yksi keino arvioida aineistolähtöisen tutkimuksen

pätevyyttä on se, kuinka hyvin tutkija kertoo sen taustoista ja pitää lukijan informoituna

tutkimusprosessin aikana tehdyistä valinnoista ja päätelmistä. Tutkijan päätelmien ja

analyysin logiikan avaaminen on siis tärkeässä roolissa tehtäessä aineistolähtöistä

tutkimusta. Täysin puhdasta induktiivista päättelyä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä,

koska se perustuu puhtaaseen havaintojen kuvaamiseen ilman mitään

ennakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta. (Mts., 2009.)

Teoriasidonnaisen analyysin loppuvaiheessa korostuukin aineistolähtöisyyden sijaan jo

valmiit olemassa olevat teoriat ja niistä haetaan analyysille vahvistusta tai selityksiä.

Teoriasidonnaiselle analyysille tyypillistä päättelytapaa kutsutaan abduktiiviseksi

päättelyksi. (Mts., 2009.) Oman tutkimukseni analyysin logiikassa on korostunut

teoriasidonnainen lähestymistapa vaikka olenkin pyrkinyt olemaan analyysissa melko

pitkälle aineistolähtöinen. Aineistolähtöiselle analyysille tyypillisesti olen pyrkinyt

kiinnittämään huomioni huolelliseen tutkimusprosessin avaamiseen lukijalle.

5.2 Analyysin kuvaus

Ennen analyysia

8 Kirjallisuudessa käytetään myös nimitystä teoriaohjaava
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Ennen analyysiprosessin kuvaamista on hyvä muistuttaa lukijaa aiemmasta työstäni

Suomen Mielenterveysseuran Palaset kohdalleen -hankkeessa MDFT:n

menetelmäuskollisuuden arvioijana. Sain työhöni kahden päivän koulutuksen. Työhöni

kuului terapiaistuntojen kääntäminen suomen kielestä englannin kielelle ja terapeutin

menetelmäuskollisuuden arviointi siihen kehitetyn standardisoidun lomakkeen avulla.

MDFT-menetelmä oli minulle siis jonkin verran tuttu ennen tutkimukseni aloittamista.

Tämä on saattanut luonnollisesti vaikuttaa siten, etten ole kyennyt olemaan täysin

aineistolähtöinen vaikka analyysini alkuvaiheessa pyrinkin lähestymään aineistoa ilman

voimakkaasti ohjaavia ennakkoasenteita. On kuitenkin mahdollista, että tutkija, jolla ei

olisi ollut terapiamenetelmästä mitään ennakkokäsityksiä, olisi saattanut päätyä

analyysissaan erilaisiin lopputuloksiin.

Aineistoon tutustuminen ja sen pelkistäminen

Analyysi alkoi kunkin terapiaistunnon kohdalla siten, että katsoin ensin videot

kertaalleen tekemättä mitään muistiinpanoja. Tämän jälkeen tein videoista litteraatiot

eli kirjoitin niiden keskustelut kirjalliseen muotoon. Litteraatio on videoita

analysoitaessa tärkeä väline, se auttaa tiivistämään muuten niin runsasta materiaalia

(Heath ym., 2010). Tein analyysini terapiaistunnoissa tapahtuneen englanninkielisen

keskustelun pohjalta enkä kääntänyt litteraatioita suomen kielelle. Koko

analyysiprosessin aikana katsoin kunkin videon 3-4 kertaa. Varsinaisen analyysin tein

kuitenkin kirjallisen litteraation pohjalta, kuten sisällönanalyysissa on tapana (Tuomi

ym., 2009).

Päästäkseni paremmin sisään aineistoon tein kunkin terapiaistunnon tapahtumista

myös melko tarkan kuvauksen, johon merkitsin tietyn fokuksen/puheenaiheen

kellonaikoineen ja kestoineen kullakin hetkellä.  Kuvasin sekä terapeuttien että

asiakkaiden konkreettista toimintaa näissä tilanteissa ja arvioin keskustelun

tunneintensiteettiä. Lopulta minulla oli kustakin terapiaistunnosta tarkka kuvaus lähes
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hetki hetkeltä.  Aineisto tuli minulle tätä kautta hyvin tutuksi. Kirjallisen kuvauksen

tekeminen auttoi minua hahmottamaan terapiaistuntojen sisältöä kokonaisuudessaan

ja havainnoimaan niissä olleita erilaisia vaiheita ja lopulta myös tekemään vertailua eri

terapiaistuntojen välillä.

Esimerkki tekemästäni aineiston kuvauksesta terapiaistunnosta

Isoäiti ja poika - tunteiden jakaminen:

27:20–29:00 Poika ja isoäiti puhuvat pojan tyypillisestä koulupäivästä konkreettisella

tasolla, terapeutti palauttaa puheen pojan turhautumisen tunteisiin, pyytää

tarkennusta ja avoimilla kysymyksillään kehottaa nuorta ilmaisemaan tunteitaan. Poika

kuvailee kouluun liittyviä turhautumisen tunteitaan, isoäiti kuuntelee hiljaa.

Sisällönanalyysissa tulee ennen analyysin aloittamista määritellä analyysiyksikkö (mts.,

2009). Tutkimuksessani analyysiyksikköinä toimivat terapiatilanteissa käydystä

keskustelusta poimimani puheenvuorot ja niiden muodostamat kokonaisuudet.

Keskustelun lisäksi pyrin tutkimuksessani huomioimaan myös terapiatilanteen kannalta

olennaista sanatonta viestintää, eleitä ja toimintoja. Merkitsin litteraatioon havaintoja

terapiatilanteen toimijoiden mahdollisesta sanattomasta viestinnästä tai toiminnasta,

jos arvioin sen jollain tavalla merkitykselliseksi tilanteen kannalta. Terapeuttien

kohdalla kiinnitin huomioni erityisesti niihin toimintoihin tai eleisiin, jotka tulkitsin

jollain tavalla liittyvän hänen tekemiinsä interventioihin. Hyvänä esimerkkinä tästä

toimi tilanne, jossa terapeutti ohjasi viittomalla perheenjäseniä puhumaan toisilleen tai

toisena esimerkkinä tilanne, jossa terapeutti itse vetäytyi fyysisesti

keskustelutilanteesta ja täten todennäköisesti pyrki antamaan tilaa perheenjäsenten

väliselle keskustelulle. Asiakkaiden kannalta saatoin kirjata ylös esimerkiksi tiedon siitä,

jos asiakas rupesi itkemään terapiatilanteessa tai ei vastannut lainkaan johonkin

kysymykseen.
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Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen (Tuomi ym. 2009).

Pelkistäminen tapahtui siten, että etsin litteroidusta aineistosta omien

tutkimuskysymyksieni kannalta olennaisia kohtia, eli puhetta ja puhekokonaisuuksia,

joiden tulkitsin liittyvän jollain tavalla tunteiden tai tunne/keskusteluyhteyden

ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai työstämiseen ja jätin muut kohdat pois. Muilla

kohdilla tarkoitan esimerkiksi tilannetta, jossa keskusteltiin hyvin konkreettisesti jostain

käytännön asiasta. Poisjätettyjä kohtia ei tullut kovin runsaasti koska videot sisälsivät

paljon tunteiden kanssa työskentelyä9. Päädyin siis pelkistämisvaiheessa jokaisen

terapiaistunnon kohdalla tilanteeseen, jossa olin poiminut niiden

tunnetyöskentelykohdat erilliseen tekstitiedostoon.

Ryhmittely

Analyysini jatkui siten, että luin litteraatiota useita kertoja läpi. Keskityin analyysissani

erityisesti terapeuttien toimintaan. Pyrin päättelemään terapeuttien puheesta

mahdollisia interventiopyrkimyksiä ja niiden painopistettä. Tämän päättelyn perusteella

ryhmittelin aineistoa. Kun aineistoa luki toistuvasti, siitä alkoi hahmottaa

tunnetyöskentelyn erilaisia ilmenemismuotoja. Tätä sisällönanalyysin vaihetta

kutsutaan klusteroinniksi eli ryhmittelyksi, siinä pyritään tiivistämään runsasta aineistoa

isompien kattokäsitteiden alle (Tuomi ym., 2009). Ryhmittelyn ollessa valmis pystyin

näkemään mitkä tunnetyöskentelyn ilmenemismuodot nousivat eniten esiin kunkin

terapiaistunnon kohdalla.

Havainnollistaakseni analyysini etenemistä kuvaan ryhmittelyvaihetta alla olevan

esimerkin avulla. Identifioin ryhmittelyn kautta terapiaistunnosta Äiti ja poika -

onnistuminen ja keskusteluyhteys kolme tyypillistä tunnetyöskentelyn

ilmenemismuotoa. Niiden jokaisen alle kuului useita keskusteluotteita.

9 Kts. kohta 4.1 jossa kuvaan videoiden olevan MDFT-työskentelyn keskivaiheesta, jolloin hoidon

kannalta keskeisten teemojen työstäminen on tyypillistä.
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Esimerkki tekemästäni ryhmittelystä:

Teema 1 Positiivinen palaute/vahvistaminen (10 keskusteluotetta)

Teema 2 Dialogin rakentaminen perheenjäsenten välille, enactment (7 keskusteluotetta)

Teema 3 Oikeanlaiseen keskustelutyyliin ohjaaminen (4 keskusteluotetta)

Yksittäisestä yleiseen ja abstrahointivaihe

Yksittäisten videoiden analyysissa viimeinen vaihe oli se, kun kävin läpi tähän mennessä

tekemääni analyysia ja vastasin tutkimuskysymyksiin erikseen jokaisen terapiaistunnon

kohdalla. Kun olin saanut valmiiksi yksittäisten terapiaistuntojen analyysin, oli aika

tarkastella mahdollisia johdonmukaisuuksia yli aineiston. Olin kiinnostunut siitä,

näyttäytyikö tunnetyöskentely ja sen dynamiikka omassa aineistossani

samantyyppisenä verratessani eri terapiaistuntoja keskenään ja oliko

tunnetyöskentelyn ilmenemismuodoissa hahmotettavissa joitain selkeitä yhteisiä

vaiheita.

Kokosin kaikista terapiaistunnoista löytämäni tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja

kuvaavat teemat samaan tekstitiedostoon ja vertailin niitä. Olin abstrahointivaiheessa,

jossa on pyrkimyksenä edelleen pelkistää tutkimuksen kannalta olennaista tietoa ja

nostaa abstraktitasoa teoreettisempaan suuntaan (Tuomi ym., 2009).  Lähdin

yhdistelemään samankaltaisia teemoja ja hahmottelemaan niille teoreettisempia

kattoteemoja. Hahmottelin aineistosta kauttaaltaan hierarkiaa, joissa olivat ylimpänä

abstraktiotasoltaan korkeimmat pääteemat, sitten niiden alateemat eli erilaiset

ilmenemismuodot aineistossa ja konkreettisimmalla tasolla tarkastelin ja erittelin

terapeuttien keinoja toteuttaa tunnetyöskentelyä terapiatilanteissa.

Tämän analyysin perusteella päädyin lopulta kolmeen tunnetyöskentelyä ilmiönä
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kuvaavaan pääteemaan ja niiden alateemoihin. Tulokseni ovat deskriptiivisiä eli ilmiötä

kuvailevia. Tulokset-luvussa 6 esittelen teemat keskusteluote-esimerkkeineen. Luvun

päätteeksi vastaan kootusti tutkimuskysymyksiini (6.1) ja esitän analyysiini pohjautuvan

määritelmän tunnetyöskentelystä. Yleinen pohdinta -kappaleessa (7) vien analyysia

syvemmälle ja pohdin omien tuloksieni mahdollisia yhteyksiä aikaisemmin

esittelemääni teoreettiseen kirjallisuuteen ja pohdin niiden merkitystä

terapiaprosessissa ja terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

TULOKSET

Löysin aineistosta kolme päätapaa toteuttaa tunnetyöskentelyä. Näiden kolmen

pääteeman alle kuului alateemoja. Kaksi ensimmäistä pääteemaa kuvaavat varsinaisen

tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja ja terapeuttien käyttämiä interventioita

tunnetyöskentelyssä. Nämä pääteemat ovat tunteet ja yhteyden vahvistaminen sekä

ymmärryksen vahvistaminen. Kolmas pääteema rakenne eroaa kahdesta

ensimmäisestä. Kuvaan rakennetta terapeuttien työskentelyotteena, jonka avulla he

toteuttavat varsinaista tunnetyöskentelyä ja siihen liittyviä interventioita.

Tunnetyöskentely ilmiönä -tulosten sisällysluettelo:

6.1 Tunteet ja yhteyden vahvistaminen

6.1.1 Suora tunnepuhe

6.1.2 Tunneyhteyden huomioiminen

6.1.3 Tunne- ja keskusteluyhteyden suojeleminen

6.2 Ymmärryksen vahvistaminen

6.2.1 Ongelman kuvaaminen

6.2.2 Tunnetyöskentelyyn valmistaminen
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6.2.3 Positiivinen vahvistaminen

6.3 Rakenne

6.3.1 Allianssi

6.3.2. Enactment

Olen jokaisen teeman päätteeksi kirjoittanut lyhyen tiivistelmän kyseisestä teemasta:

millaisena se kauttaaltaan näyttäytyi koko aineistossa ja millaisia terapeuttien

toimintoja niihin liittyi. Saatan siis kuvata tiivistelmässä terapeuttien käyttämiä

interventioita, joita ei kuitenkaan näy juuri siihen kohtaan valitsemissani

keskusteluotteissa.

Joitain tunnetyöskentelyn teemoja esiintyi kaikissa terapiaistunnoissa, joitain vain

osassa niistä. Olen kuvannut jonkin verran teemojen yleisyyttä, eli sitä, kuinka monessa

terapiaistunnossa kutakin teemaa esiintyy. Tarkkaa erittelyä teemojen yleisyydestä en

ole kuitenkaan tehnyt. En pitänyt sitä tutkimuksenasetteluni kannalta relevanttina,

koska tavoitteenani on ollut kuvata tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja

perheterapiassa ja esitellä siinä näkyviä prosesseja, vaikka ne olisivatkin

tilannekohtaisia tai ainutlaatuisia.

Teemoja kuvaavat keskusteluotteet

On tärkeää huomioida, että analyysini on tehty koko aineistosta, viidestä

terapiaistunnosta ja tunnetyöskentelyn teemoja kuvaavat keskusteluotteet toimivat

vain näytteinä. Olen valinnut jokaisen teeman alle kaksi otetta kuvaamaan kyseistä

teemaa. Olen valinnut keskusteluotteet sen perusteella, kuinka hyvin niissä mielestäni

kiteytyy kyseisen teeman sisältö. Osasta terapiaistuntoja oli yksinkertaisesti helpompi
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löytää sopivammat otteet kuin toisista. Työhön sisällytettyjen keskusteluotteiden

lukumäärät eivät kuitenkaan kuvasta tunnetyöskentelyn määrää tai laatua kyseisissä

terapiaistunnoissa. Olen koonnut alla olevaan taulukkoon 1 keskusteluotteiden

lukumäärät kustakin terapiaistunnosta.

Taulukko 1. Keskusteluotteiden lukumäärät kustakin terapiaistunnosta.

Terapiaistunnon nimi Näytteenä toimivat keskusteluotteet

Isä-tytärsuhteen vahvistaminen 4 keskusteluotetta

Vanhemmat ja poika -tulehtuneet välit 3 keskusteluotetta

Poika ja äiti -kipeistä tunteista puhuminen 3 keskusteluotetta

Isoäiti ja poika -tunteiden jakaminen 2 keskusteluotetta

Äiti ja poika - onnistuminen ja

keskusteluyhteys

3 keskusteluotetta

Keskusteluotteet vaihtelevat pituudeltaan ja monet niistä ovat melko pitkiä. Perustelen

otteiden pituutta sillä, että lyhyissä otteissa ei mielestäni näkyisi riittävästi

vuorovaikutustilanteen dynamiikka, terapeutin mahdollinen fokus sekä erilaiset keinot

toteuttaa jotakin interventiota.  Koska olen tehnyt analyysini englanninkielisen

alkuperäisaineiston perusteella, ovat myös keskusteluotteet englanniksi. Koin

ongelmalliseksi sen, että ei-natiivina tutkijana kääntäisin otteet englannin kielestä

suomen kielelle. Keskusteluissa käytettiin myös paljon slangisanastoa, jonka

kääntäminen suomeksi olisi ollut hankalaa.
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Seuraavaksi esittelen teemat tarkemmin keskusteluotteineen. Jotta lukija pääsisi

tutustumaan paremmin terapiatilanteiden vuorovaikutukseen, olen kuvannut ennen

jokaista keskusteluotetta lyhyesti terapiatilanteessa käydyn keskustelun kulkua ja

tunnelmaan liittyviä asioita. Keskusteluotteiden jälkeen olen kuvannut tilanteen

etenemistä puheenvuoroihin viitaten. Koska kiinnostuksen kohteenani on erityisesti

terapeuttien toiminta tunnetyöskentelytilanteissa, olen keskittynyt heidän käyttämiinsä

puheenvuoroihin ja tulkitsemiini interventioyrityksiin. Olen kuitenkin pyrkinyt koko

ajan tarkastelemaan terapeuttien toimintaa suhteessa asiakkaiden toimintaan.

Olen kursivoinut keskusteluotteet, jotta ne on mahdollista erottaa helpommin muusta

tekstistä ja lihavoinut niistä terapeuttien puheenvuorot, jotta ne nousevat paremmin

esiin. Puheenvuorot esittäneet henkilöt olen merkinnyt keskusteluotteisiin yhdellä

kirjaimella ennen jokaista puheenvuoroa10. T tarkoittaa terapeuttia, A tarkoittaa

nuorta, M tarkoittaa äitiä ja F tarkoittaa isää. Terapiaistunnossa Isoäiti ja poika -

tunteiden jakaminen GM tarkoittaa isoäitiä.

6.1 Tunteet ja yhteyden vahvistaminen

Suoraa tunnepuhetta, tunneyhteyden huomioimista sekä tunne- ja keskusteluyhteyden

suojelemista yhdistivät terapeuttien pyrkimykset herättää perheenjäsenten välille

tunteita koskevaa keskustelua ja vahvistaa perheenjäsenten välistä yhteyttä.

10 Lyhennykset tulevat englanninkielisistä alkuperäissanoista T= therapist, A= Adolescent, M= Mother,

F= Father ja GM= Grandmother.
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6.1.1 Suora tunnepuhe

Keskusteluote (Isä-tytärsuhteen vahvistaminen)

Ennen tätä keskusteluotetta terapiatilanteessa oli keskusteltu tytön pärjäämisestä

koulussa ja siinä tapahtuneesta positiivisesta muutoksesta. Keskustelu oli tapahtunut

pitkälti isän ja tyttären välillä, terapeutti oli osallistunut ajoittain.

F: I know how bad you want to do well in that science project (unclear) I know how

much it means to you, I know what it means to your science grade.

T: What does it mean to her? Tell it to her. What do you think it means to her?

F: It means you will be an success in a class where you have failed. Switching from

second till fourth period has changed (unclear). Every day. Every day I watch you. Every

day.

T: Why do you watch her?

F: I want to see if you're making progress.

T: And why is that so important to you?

F: Because in order for someone to be a good individual, to be a good person, young

lady you have to make progress, it's not about (unclear).

T: And that's a lot of effort on your part. But why, why do you put all this effort? Why

are you doing all this for your daughter?

F: Because I love you and I want you to be successful. I do. I see that glare in your eyes

when you see certain things that are very positive that people are doing and you see

the finished product and you have this spark in your eyes and I want that.

T: Daddy you see a spark in her eyes?

F: And I'm looking at you. (unclear) I love you kid, that's why I watch you.

Terapeutti tuli mukaan keskusteluun reagoimalla isän puheeseen nuoren

kouluprojektista ja pyysi häntä avoimella kysymyksellä kertomaan lisää suoraan

tyttärelle, johdatteli puheenaihetta kohti syvempiä merkityksiä (”What does it mean to

her? Tell it to her. What do you think it means to her?”). Terapeutti reagoi isän
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vastauksiin esittämällä toistuvia avoimia lisäkysymyksiä (esim. ”Why do you watch

her?”, ”And why is that so important to you?”, ” Why are you doing all this for your

daughter?”). Hän vaikutti leikkivän ikään kuin tietämätöntä, ei itse tarjonnut tulkintaa

vaan kysymyksillään johdatteli isää ottamaan vastuun avautumisesta nuorelle. Vaikutti

siltä, että terapeutti pyrki saamaan piilossa olevat kiintymyksen tunteet ääneen

sanotuiksi. Terapeutin toistuvien kysymysten myötä isä avautui eksplisiittisesti

rakkauden tunteistaan (”Because I love you and I want you to be successful.I do…”).

Terapeutti kiinnitti huomiota isän positiiviseen puheenvuoroon toistamalla sitä (”Daddy

you see a spark in her eyes?”) ja tällä tavalla todennäköisesti pyrki vielä vahvistamaan

sanottua. Terapeutin rooli tässä keskusteluotteessa oli siis keskustelua tukeva ja

tunteiden suoraan ilmaisuun johdatteleva.

Keskusteluote (Poika ja äiti -kipeistä tunteista puhuminen)

Keskusteluote on tilanteesta, jossa terapeutti työskenteli hetken yksin nuoren kanssa.

Ennen tätä yksintyöskentelyvaihetta paikalla oli ollut myös nuoren äiti, joka oli ilmaissut

paljon negatiivisia tunteita nuorta kohtaan ja nuori vaikutti tästä johtuen hyvin

hämmentyneeltä. Terapeutti oli pyytänyt äitiä poistumaan hetkeksi.  Terapeutti ja nuori

olivat puhuneet äidin ja nuoren heikosta keskusteluyhteydestä.

T: Are you talking to your dad?

A: Pudistaa päätään.

T: You’re not spending any time with him like you were earlier?

Nuori pudistaa päätään ja alkaa ilmeisesti itkemään koska terapeutti lähtee hakemaan

nenäliinoja

T: What are you most upset about right now?

Nuori ei vastaa

T: Or are you more angry than upset? Tell me what you’re feeling right now.

Nuori ei vastaa

T: Is it more angry, more hurt, more disappointed? What is it?
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A: It’s more angry than upset.

T: And you are angry because?

A: She doesn’t want to hear nothing I’ve got to say.

T: Because she doesn’t listen?

A: At all…

Nuoren alkaessa itkemään terapeutti otti hänen kokemansa pahan olon eksplisiittisesti

puheeksi. Poika ei vastannut tunteita koskevaan avoimeen kysymykseen (”What are

you most upset about right now?”), jolloin terapeutti uudelleenmuotoili kysymystään ja

kysyi tunteista aiempaa spesifimmin (”Or are you more angry than upset?) ja kehotti

nuorta avautumaan tunteistaan (Tell me what you’re feeling right now.”). Tämän

jälkeen terapeutti reagoi nuoren hiljaisuuteen nimeämällä ja ehdottamalla nuoren

mahdollisesti kokemia tunteita (“Is it more angry, more hurt, more disappointed? What

is it?”). Nuoren vastatessa terapeutti taustoitti syytä pojan kokemalle vihan tunteelle

(”And you are angry because?”) ja toisti nuoren vastauksen hieman eri sanoilla

(”Because she doesn’t listen?”). Tässä keskusteluotteessa nuoren kokema tunne saatiin

siis asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa tunnistettua, nimettyä ja nuori

sai kerrottua tunteensa taustalla olevan syyn.

Suora tunnepuhe -teema tiivistettynä:

Terapeutit ottivat tunteisiin liittyvät asiat itse aktiivisesti puheeksi ja esittivät

monipuolisesti erityyppisiä kysymyksiä koskien asiakkaiden tunteita, toiveita, ajatuksia

ja niiden tunnistamista. Kysymysten uudelleenmuotoilu, tarkentaminen ja toisto olivat

tyypillistä terapeuttien toimintaa. Terapeuttien rooli oli tyypillisesti tunteisiin

johdatteleva, vastuu tunteista puhumisesta kuitenkin säilyi asiakkailla eivätkä

terapeutit tehneet työtä heidän puolestaan. Terapeutit käyttivät paljon aiheeseen

johdattelevia kysymyksiä ja monesti pidättäytyivät tulkintojen tekemisestä.
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Ennen kaikkea terapeutit olivat responsiivisia ja sensitiivisiä alati elävälle

vuorovaikutustilanteelle ja käyttivät sen mukaan hieman erilaisia keinoja tunteista

keskustellessaan. Iso osa terapeuttien toimintaa oli asiakkaiden tuottaman suoran tai

epäsuoran tunnepuheen hyödyntäminen. Tämä tapahtui kiinnittämällä huomio

tunnepuheeseen, sitä toistamalla, pyytämällä asiakasta jatkamaan ja erilaisia

tarkennuksia tekemällä. Terapeutin rooli tunnepuheen tukijana ja mahdollistajana

kuvaavat parhaiten terapeutin perustehtävää tässä teemassa. Tunneteeman fokuksena

pitäminen, tunnenäkökulman palauttaminen keskusteluun ja puheenaiheen pitäminen

henkilökohtaisella tasolla yleisen tason sijaan kuuluivat myös terapeuttien käyttämiin

keinoihin. Yksi käytännön konkreettinen keino oli asiakkaiden kannustaminen mukaan

keskusteluun tarjoamalle perheenjäsenelle keskeneräisen lauseen jatkettavaksi.

Asiakkaiden positiivinen vahvistaminen tunteiden ilmaisusta sekä heidän

tunnekokemustensa validointi näkyivät myös hyvin aineistossa.

6.1.2 Tunneyhteyden huomioiminen

Keskusteluote (Isä-tytärsuhteen vahvistaminen)

Keskustelu nuoren koulunkäynnistä ja siinä tapahtuneesta positiivisesta muutoksesta

oli jatkunut. Sitten isä kiinnitti huomion tytön elekieleen ja otti sen puheeksi.

F: What does all those expressions mean?

Nuori on hiljaa

T: That's an important question. Tell your dad.

A: That I'm happy and I know what you're saying is right. I'm very, very, very tired.

F: What are you happy about?

A: That I'm finally at least moving to the right direction.

F: How do you know you are moving in to the right direction?

A: Because somebody very special to me is telling me.

T: Somebody very special to you is telling you? And who is that person?
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A: My dad.

T: Wow. Wow, that's heavy!

F: Heavy as hell. That is heavy!

T: Did you know that you mean so much for her?

F: No, I did not.

T: Just tell her. She’s sitting right there.

Kun nuori ei vastannut isän kysymykseen koskien hänen elekielensä merkitystä, tuli

terapeutti mukaan tukemaan keskustelua ja kannusti nuorta vastaamaan (”That's an

important question. Tell your dad”).  Nuori ja isä keskustelivat hetken terapeutin

pysytellessä taka-alalla. Kun nuori viittasi puheessaan epäsuorasti johonkin hänelle

tärkeään henkilöön, tuli terapeutti jälleen mukaan keskusteluun. Hän toisti nuoren

kommentin ja pyysi samalla siihen tarkennusta (”Somebody very special to you is telling

you? And who is that person?”). Terapeutin kysymyksen voi tulkita pyrkimyksenä tehdä

epäsuorasta suoraa. Nuoren vastatessa tämän tärkeän henkilön olevan hänen isänsä,

terapeutti korosti kommentillaan tytön puheen isoa merkitystä (”Wow. Wow that's

heavy!”). Terapeutin puheen intonaatio oli nouseva ja siten puheenvuoroa korostava.

Tämän jälkeen terapeutti vaihtoi fokusta tyttärestä isään. Hän kiinnitti kysymyksellään

huomion isän ja nuoren väliseen yhteyteen ja sen merkityksellisyyteen nuorelle (”Did

you know that you mean so much for her?”), tällä tavalla hän myös vahvisti juuri

ääneen sanottua. Isän vastauksen jälkeen terapeutti ohjasi häntä puhumaan

tyttärelleen asiasta (”Just tell her. She’s sitting right there”). Tällä puheenvuorolla

terapeutti piti perheenjäsenten välisen tunneyhteyden puheenaiheena ja

todennäköisesti pyrki mahdollistamaan sitä koskevaa kokemusten jakamista.

Keskusteluote (Äiti ja poika - onnistuminen ja keskusteluyhteys)

Ennen tätä otetta terapiatilanteessa oli keskusteltu nuoren ja äidin välisestä

onnistuneesta keskustelutuokiosta ja sitä oli vahvistettu positiivisesti. Sitten

puheenaihe oli vaihtunut nuoren työhuoliin. Äiti ja nuori molemmat kuvasivat
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terapeutille nuoren turhautunutta puhelinsoittoa äidille.

A: I was like that and I look at my arm and it was like, mosquito, mosquito, mosquito,

mosquito…They’re all biting me at the same time.

M: I, I go to him, “stop screaming at me, that’s not my fault, it’s your job, you stay there

and you handle it, don’t call me again.” And I hung up on him.

T: But, look how he needs you, he called you to tell you, to complain to you, he could

have called his girlfriend, he could have called a friend but he called you.

M: He did. He did.

Terapeutti kuunteli ensin äidin ja nuoren kertomusta mutta toi sitten keskusteluun

uuden näkökulman. Hän kiinnitti puheellaan äidin huomion hänen ja nuoren väliseen

tunneyhteyteen ja nuoren tarvitsevuuteen (”But, look how he needs you, he called you

to tell you, to complain to you...”). Terapeutti korosti äidin tisoa merkitystä nuorelle

(”…he could have called his girlfriend, he could have called a friend but he called you.”).

Tällä puheenvuorollaan terapeutti sanoitti puhelulle uuden nuoren ja äidin väliseen

suhteeseen liittyvän syvemmän merkityksen ja kiinnitti perheenjäsenten huomion

siihen.

Tunneyhteyden huomioiminen teema tiivistettynä:

Tähän teemaan liittyvää keskustelua käytiin pääasiallisesti niissä kahdessa

terapiaistunnossa, joissa vanhemman ja nuoren välit vaikuttivat melko hyviltä.

Terapeutit kiinnittivät puheessaan huomion nuoren ja vanhemman väliseen yhteyteen

ja heidän välillään oleviin kiintymyksen tunteisiin. Suhteesta ja siihen liittyvistä

tunteista keskusteluttaminen ja sen puheenaiheena pitäminen olivat tyypillistä

terapeuttien toimintaa tässä teemassa. Terapeutit pitivät suhteen fokuksena

esimerkiksi tekemällä sitä koskevia lisäkysymyksiä ja toistamalla asiakkaiden positiivista

suhteeseen liittyvää puhetta.  Terapeutti saattoi myös puheessaan tarttua asiakkaan

tuottamaan epäsuoraan tunnepuheeseen ja pyrkiä avoimia lisäkysymyksiä esittämällä
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saamaan asiakkaat itse ilmaisemaan kiintymyksen tunteita perheenjäsentä kohtaan.

Yksi terapeuttien käyttämä keino oli uusien näkökulmien esiintuominen, niissä

terapeutti toi tilanteeseen uuden syvemmän suhteeseen liittyvän merkityksen. Myös

tilan antaminen perheenjäsenten keskinäiselle keskustelulle oli tyypillistä. Terapeutit

eivät useimmiten sanoittaneet tunteita asiakkaiden puolesta tai tehneet puheessa

niihin liittyviä oletuksia, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.

6.1.3 Tunne- ja keskusteluyhteyden suojeleminen

Keskusteluote (Isä-tytärsuhteen vahvistaminen)

Nuori oli kertonut hankaluuksistaan isoveljensä kanssa. Puhuminen asiasta ei ollut

nuorelle helppoa ja ennen tätä otetta isä keskusteli aiheesta nuoren kanssa, terapeutin

pysyessä taustalla. Terapeutti tuli keskusteluun mukaan koostamalla tytön

mahdollisesti kokemia tunteita ja korostamalla puhutun tärkeyttä. Terapeutti esitti

tulkinnan, että asiaan mahdollisesti liittyisi vielä jotain, josta nuori ei kerro. Nuori

vahvisti tämän, jonka jälkeen terapeutti pyysi nuorta kertomaan asiasta isälle. Nuori

avautui ja kertoi isoveljensä kanssa olleesta välikohtauksesta.

A: Because he kind of walked upstairs and saw me on lyrics.com most of the time and

he thought I was chatting because I was typing in the lyrics of a one song and he

thought I was telling to somebody else that I was single. He see me put single ladies

and the video popped up, the video popped up. Then he started pushing me out of

chair, told me to get up, said that he will tell to mum that I'm chatting online. Then I

was like: “how can I chat on lyrics.com?”

F: Why didn't you tell me about that?

(nouseva intonaatio, aiempaa negatiivisempi puheen sävy ja elekieli)

T: Do you know what's important right now, D. I can tell you. It took a lot of K (tytön

nimi) to even say that, right?
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F: (keskeyttää)...to even say that.

T: The why's about things. Hopefully we are going to get past of all that? She said it

to you right now.

Isä kysyi nuorelta miksi hän ei ollut aiemmin kertonut välikohtauksesta (”Why didn't

you tell me about that? ”). Hänen äänensävynsä oli aiempaa tiukempi ja sama heijastui

myös hänen elekielessään. Terapeutti teki tässä kohtaa heti väliintulon eikä jäänyt

odottamaan nuoren vastausta. Hän kohdisti puheensa suoraan isälle sanomalla tämän

nimen ja lähti ohjaamaan isää tiukkaan sävyyn (”Do you know what's important right

now, D. I can tell you. ”). Terapeutti irrotti puheenvuorollaan isän dialogista

havainnoimaan tilannetta nuoren näkökulmasta (”It took a lot of K to even say that,

right?”).  Tämän jälkeen terapeutti vielä hieman moralisoivaan sävyyn opasti isää

oikeanlaiseen vuorovaikutukseen ja ohjasi häntä menneisyyden sijaan nykyhetken

tärkeyteen (”The why's about things. Hopefully we are going to get past of all that? She

said it to you right now.”).

Keskusteluote - Äiti ja poika - onnistuminen ja keskusteluyhteys

Keskustelun sävy oli aiemmin ollut hyvin positiivinen, tilanteessa oli puhuttu nuoren ja

äidin välisestä onnistumisesta. Nyt aihe oli vaihtunut pojan täysi-ikäiseksi tulemiseen ja

siihen liittyviin käytännön asioihin. Äidin puheen sävy ja elekieli olivat selvästi aiempaa

keskustelua kireämpää.  Terapeutti oli noin minuuttia aiemmin jo kerran lyhyesti

huomauttanut äidille hänen äänensävystään.

M: Believe me, this is not the first time I tell him, you this, but if he doesn’t do like,

when he was um, what was that word, feeming and come to me, how can I help him if

he doesn’t let me?

T: But tell him. You want him to let you help you.

M: If, like right, I want to help you, but if you don’t let me…

T: But see, when you were telling him how happy you were and how all this, your
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tone was different. Your tone needs to be same way it was in the beginning session.

Wink, wink. You know what I mean?

A: She can’t make it like that.

T: Huh, she can’t make it like that. Yes she can, she did it at the beginning.

A: She was happy.

T: Yeah, she was happy, but that’s like the tone that you need to talk to him in. So he

feels like coming to you.

Äiti puhui pojan auttamisesta negatiivisen kautta ja toi esiin omaa

turhautuneisuuttaan. Terapeutti vastasi äidin puheenvuoroon positiivisen kautta ja

ohjasi häntä puhumaan pojalleen (”But tell him. You want him to let you help you.”).

Äiti teki näin mutta vaikutti edelleen hieman negatiiviselta. Terapeutti reagoi tähän

tekemällä uuden väliintulon. Hän nojautui eteenpäin ja kiinnitti äidin huomion hänen

äänensävyynsä (”But see, when you were telling him how happy you were and how all

this, your tone was different. Your tone needs to be same way it was in the beginning

session. Wink, wink. You know what I mean?”). Terapeutti haastoi nuorta hänen

esittämässään negatiivisessa kommentissaan koskien äidin puhetapaa (”Huh, she can’t

make it like that. Yes she can, she did it at the beginning”). Tämän jälkeen terapeutti

palautti fokuksen äitiin ja pyrki puheenvuorollaan todennäköisesti lisäämään hänen

ymmärrystään siitä, miten äänensävyllä on merkitystä hänen ja nuoren väliselle

keskusteluyhteydelle (”…but that’s like the tone that you need to talk to him in. So he

feels like coming to you. ”).

Tunne- ja keskusteluyhteyden suojeleminen -teema tiivistettynä:

Tähän teemaan liittyvää keskustelua käytiin pääasiallisesti samoissa terapiaistunnoissa,

joissa myös tunneyhteyden huomioiminen -teema oli vahvasti esillä. Näitä kahta

terapiaistuntoa leimasi siis melko positiivinen tunnelma.

Terapeutit olivat tämän teeman kohdalla tyypillisesti pyytäneet perheenjäseniä
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keskustelemaan jostain tärkeästä aiheesta ja he olivat näin tehneet. Terapeutit olivat

pysytelleet keskustelussa enemmän taustalla mutta nyt tekivät väliintulon

perheenjäsenten väliseen keskusteluun. Aineistossa näyttäytyneiden interventioiden

kohteina olivat pääasiallisesti vanhemmat ja heidän puhetyylinsä suhteessa nuoreen.

Terapeutit kiinnittivät huomiota vanhempien puheen emotionaaliseen sävyyn ja

puuttuivat siihen kokiessaan sen ilmeisesti liian negatiiviseksi tai sisällöltään

tilanteeseen sopimattomaksi.

Terapeuttien nopean puuttumisen taustalla vaikutti olevan nuoren ja vanhemman

välisen keskusteluyhteyden suojeleminen. Terapeutit käyttivät keinoina tietynlaisen

puhetyylin tai puhesisällön toimimattomuuden osoittamista ja konkreettista sanallista

ohjaamista oikeanlaiseen vuorovaikutukseen. Ohjaukselliset ja moralisoivat kommentit

olivat tyypillisiä. Terapeuttien keinoja olivat myös toisen henkilön näkökulman

esiintuominen ja nykyhetkessä tapahtuvan uudenlaisen vuorovaikutuksen tärkeydestä

muistuttaminen. Terapeuttien responsiivisuus ja sensitiivisyys alati muuttuvalle

vuorovaikutustilanteelle korostui tässä teemassa, terapeuttien reagointi oli hyvin

nopeaa.

6.2 Ymmärryksen vahvistaminen

Tämän pääteeman alakohtia olivat ongelman kuvaaminen, tunnetyöskentelyyn

valmistaminen ja positiivinen vahvistaminen. Niille oli yhteistä terapeutin pyrkimys

vahvistaa asiakkaiden ymmärrystä heidän välisensä tunne- ja keskusteluyhteyden

tarpeellisuudesta ja sen ottamisesta työskentelyn kohteeksi terapiassa.

6.2.1 Ongelman kuvaaminen

Keskusteluote (Vanhemmat ja poika -tulehtuneet välit)
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Keskustelu terapiatilanteessa oli hieman ennen tätä otetta ollut emotionaalisesti hyvin

latautunutta. Terapeutti oli kannustanut nuorta avautumaan kipeistä tunteistaan

isäänsä kohtaan ja hän oli hieman niin tehnytkin. Keskustelu ajautui kuitenkin

negatiivissävytteiseksi ja nuori osoitti olevansa hyvin vihainen isäänsä kohtaan. Nuori

syytti isää äidin huonosta kohtelusta, sylkäisi häntä kohti ja poistui hetkeksi tilanteesta.

Nauhalla oli pieni tauko, jonka jälkeen terapeutti osoitti puheensa vanhemmille.

T: You know what I think is important here is that the two of you help limit his

disrespectful behavior. Somone's got to say no to him when he starts losing it.

F: Yeah, I think we haven't done that.

T: You don't do it?

F: Not in the last few years.

T: And I think, to go psychology with it, I think you two use him to kick each other.

F: Like we are right now. I don't do it consciously.

T: You don't say no to him and he blows off on the both of you. So, I think that's what

happens, that nobody says no to him. And I'm not saying that the two of you have to

agree on what happens or doesn't happen, but as long as you don't...Remember last

week I talked about I was going to ask you to do teamwork here?

F: Yeah.

T: And I'm not gonna ask you to become...to work out your marriage, here. That's not

what I mean by teamwork but I mean that when he spits on him you should be the

first one out of the chair and smack this kid.

M: The thing is, I'm so angry with him, I don't give a damn whether he spits on him.

F: See?

T: That's what I'm saying. That's, that's perfect Carol, I'm glad you say that. And I,

that's exactly what happens.
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Terapeutti korosti puheessaan vanhempien kasvatuksellista vastuuta pojan käytöksen

rajoittamisessa (”You know what I think is important here is that the two of you help

limit his disrespectful behavior. Someone’s got to say no to him when he starts losing

it.“).  Terapeutti keskusteli asiasta isän kanssa ja esitti uudenlaisen perhedynamiikkaan

liittyvän tulkinnan ongelmasta (“And I think, to go psychology with it, I think you two

use him to kick each other.”). Terapeutti jatkoi ongelman kuvaamista ja korosti sen

ydintä (”You don't say no to him and he blows off on the both of you. So, I think that's

what happens, that nobody says no to him.”) Hän palautti tilanteeseen aiemmin käydyn

keskustelun vanhempien yhteistyön tärkeydestä (“And I'm not saying that the two of

you have to agree on what happens or doesn't happen, but as long as you

don't...Remember last week I talked about I was going to ask you to do teamwork

here?”) Terapeutti tarkensi puheellaan odotuksiaan vanhempien käyttäytymisen

suhteen (“And I'm not gonna ask you to become...to work out your marriage, here.

That's not what I mean by teamwork but I mean that when he spits on him you should

be the first one out of the chair and smack this kid.”).  Äiti avautui omista vaikeista

tunteistaan ex-puolisoaan kohtaan ja kuvasi niiden vaikutusta käyttäytymiseensä,

terapeutti vahvisti häntä tästä positiivisesti (”That's what I'm saying. That's, that's

perfect Carol, I'm glad you say that. And I, that's exactly what happens “).

Keskusteluote (Isoäiti ja poika -tunteiden jakaminen)

Terapeutti oli kertonut isoäidille ja nuorelle nuoriso-oikeudesta ja siitä, miten se

rajoittaa nuoren elämää ja hänen tulevan viikonlopun suunnitelmiaan. Nuori vaikutti

turhautuneen hänen vapautensa rajoittamisesta ja oli alkanut puhua uhmakkaasti.

Terapeutti oli reagoinut nuoren uhmakkaaseen puheeseen esittämällä hänelle

haastavia avoimia kysymyksiä. Nuori vaikutti jo vähän rauhoittuneen ennen tätä otetta.

T: Yes. But you know C (nuoren nimi), I want you to see a pattern with you. ‘Cause I

notice this and you tell me if I’m right. Okay? When you get frustrated a lot of the

times you say things that you don’t mean. Because you just told me you didn’t mean

that you want to be in jail.
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G: Um hmm.

T: So when you get frustrated you go to very bad stuff. And that gets you in a lot of

trouble a lot of times. Am I right?

A: Yes.

T: Huh?

A: Yes, yes.

T: You see what I’m trying to say though?

A: Yes.

G: Nauraa

T: Like when you got frustrated with the school you told the lady, “It’s not like I’m

learning anything “. Now you’re getting frustrated, now you’re getting frustrated

because they’re making you make a choice and you wanted to give up all this hard

work you done, C. So I want you to see your pattern.  You even said you would give

up and go back to smoking.

Terapeutti toi keskusteluun jotain uutta ja sanoi nuorelle haluavansa osoittaa hänen

käyttäytymisessään tietyn toistuvan kaavan (”… But you know C, I want you to see a

pattern with you.”). Hän esitti tulkinnan nuoren ongelmasta: turhautumisen tunteiden

ja huonon käyttäytymisen välisestä yhteydestä (”When you get frustrated a lot of the

times you say things that you don’t mean) ja viittasi hetkeä aiemmin käytyyn

keskusteluun (“Because you just told me you didn’t mean that you want to be in jail.“).

Terapeutti pyysi nuoren vahvistusta tulkinnalleen useaan otteeseen (”Cause I notice

this and you tell me if I’m right. Okay?” ja ” Am I right?”) ja varmisti vielä, ymmärtääkö

nuori hänen tulkintansa (”You see what I’m trying to say though? ”). Tämän jälkeen

terapeutti toisti näkemyksen hankalasta käytöksestä hieman eri sanoin ja osoitti sen

yhteyden nuoren ongelmiin (”So when you get frustrated you go to very bad stuff. And

that gets you in a lot of trouble a lot of times”). Terapeutti muistutti siitä, miten nuoren

turhautuminen oli aiemmin johtanut konfliktiin koulussa ja miten se sai hänet

käyttäytymään nyt terapiatilanteessa (“Like when you got frustrated with the school

you told the lady, “It’s not like I’m learning anything “. Now you’re getting frustrated,
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now you’re getting frustrated because they’re making you make a choice and you

wanted to give up all this hard work you done, C. So I want you to see your pattern.”).

Ongelman kuvaaminen -teema tiivistettynä:

Terapeutit pyrkivät ongelman kuvaamisella todennäköisesti vahvistamaan asiakkaiden

ymmärrystä nykytilanteessa toimimattomista asioista ja niiden muutoksen tarpeesta.

Terapeutit kuvasivat esimerkiksi yksilön ongelmaa ja sen seurauksia suhteissa muihin

perheenjäseniin tai ulkomaailmaan. Ongelman kuvaaminen liittyi monesti tilanteisiin,

joissa terapeutti kuvasi erilaisten ihmisten kokemien kipeiden tunteiden ja

ongelmallisen käyttäytymisen välistä yhteyttä. Terapeutit saattoivat myös kuvata

tilannetta perheen eli systeemin tasolla olevana ongelmana, johon yksilöt omalla

käytöksellään vaikuttavat. Molemmissa näkökulmissa terapeuttien tarkoituksena oli

todennäköisesti lisätä perheenjäsenten itsereflektiotaitoja ja vahvistaa ymmärrystä

omien ja muiden kokemien tunteiden, käyttäytymisen ja ongelmien välillä.

Terapeutit käyttivät konkreettisina keinoina ongelman kuvaamisessa esimerkiksi

rationalisointia, ongelman painottamista ja toistoa sekä perheen

vuorovaikutusdynamiikan kuvaamista syy-seuraussuhtein. Toivon luominen

tulevaisuuden suhteen liittyi ongelman kuvaamiseen. Terapeutit käyttivät ongelman

havainnollistamisen keinona sen yhdistämistä arkielämän konflikteihin. Myös metaforia

saatettiin käyttää ongelman kuvaamiseen. Ongelman kuvaamiseen liittyi usein

terapeuttien pyrkimys saada tulkinnalleen asiakkailta vahvistus, he kysyivät sitä heiltä

usein suoraan. Koska terapia on yhteistoiminnallinen terapeutin ja asiakkaan välille

rakentuva prosessi, tällä yhteisymmärryksen hakemisella todennäköisesti myös pyrittiin

vaalimaan yhteistyösuhteen laatua.
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6.2.2 Tunnetyöskentelyyn valmistaminen

Keskusteluote (Poika ja äiti -kipeistä tunteista puhuminen)

Terapeutti oli vähän aiemmin tuonut ilmi, että toivoo nuoren puhuvan äidilleen

asioista, joista oli kyennyt juuri puhumaan terapeutille. Nuori oli jo aiemmin sanonut

olevansa haluton puhumaan äidilleen. Juuri ennen tätä keskusteluotetta terapeutti

sanoi, että tänään on tavoitteena rakentaa nuoren ja äidin välille edes joku pieni alue,

josta he voisivat puhua.

A: I’m not gonna speak to her. I’m not. I mean, no disrespect at your work, but I just

don’t have anything to say to her.

T: Sure you do. You just said a lot. You gave me a whole lot of information that she

needs.

A: I can tell you. I could go to tell her. I wanted to tell her before. I wanted to tell her last

year. I was like; I’m going to tell her. (unclear) Now that I heard what she had to say:

fine, I’ll leave, whatever.

T: D, maybe you’ll have to leave, I don’t know. I’m hoping not, maybe you will. But

that’s not the next step. That’s not the next step. Leaving is like step number eight

and we are only on step number two or three. She needs to hear some of the things

that you said here to me tonight, your mother needs to hear. She doesn’t know. And

when parents don’t know…

A: (unclear)

T: Listen, when parents don’t know something, when they don’t have the information

they begin to do just what your mother does, make assumptions, guess at things, get

upset about things that perhaps they don’t have to be upset about. But in order not

to be, in order for your mum not to be upset, she needs some information that only

you can give her. As difficult as it is.
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Terapeutti vaikutti pyrkivän motivoimaan vastahakoista nuorta avautumaan äidilleen.

Terapeutti haastoi nuoren esittämää puheenvuoroa siitä, ettei hänellä olisi äidilleen

mitään puhuttavaa (”Sure you do. You just said a lot.)  Terapeutti kiinnitti nuoren

huomion siihen, miten äidin tulee tietää hänen asioistaan (You gave me a whole lot of

information that she needs”). Nuori toi esiin mielipahaansa. Terapeutti vastasi tähän

korostamalla muita ratkaisuja kuin kotoa lähtemistä ja puhui nuorelle me-hengessä,

korostaen sillä tavalla yhteistyösuhdetta (… But that’s not the next step. That’s not the

next step. Leaving is like step number eight and we are only on step number two or

three.”). Terapeutti perusteli puhumisen tärkeyttä toistuvasti (”She needs to hear some

of the things that you said here to me tonight, your mother needs to hear. She doesn’t

know.”).  Tämän jälkeen terapeutti kuvasi vielä yleisemmällä tasolla sitä, miten

vanhempien tietämättömyys voi vaikuttaa heidän tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä ja

yhdisti tämän myös pojan äidin käyttäytymiseen (”Listen, when parents don’t know

something, when they don’t have the information they begin to do just what your

mother does, make assumptions, guess at things, get upset about things that perhaps

they don’t have to be upset about. ”). Terapeutti korosti vielä nuoren vastuuta äidille

puhumisen suhteen (”But in order not to be, in order for your mum not to be upset, she

needs some information that only you can give her”) vaikkakin osoitti ymmärtävänsä

sen vaikeuden (”As difficult as it is”).

Keskusteluote (Vanhemmat ja poika -tulehtuneet välit)

Terapeutti ja nuori olivat keskustelleet kahden kesken nuoren ajankohtaisesta

tilanteesta ja vanhempien keskinäisistä riidoista. Nuori oli juuri kertonut terapeutille

miten vanhempien riitely ahdistaa häntä.

T: I wanna ask something of you tonight.

A: Alright.

T: And it’s going to be really hard.
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A: Okay.

T: Because I think you’re in a lot of pain in this family, right?

A: Kind of…

T: What?

A: Yeah, I don’t wanna, but yeah.

T: I mean, you admitted to me the first time we met, within five minutes. Why don’t

you like to admit it?

A: I just try to be, I don’t know man, just try to be…fucks up. (rupeaa itkemään)

T: So you try to be tough? So nobody knows you’re hurting? Does it feel safer that

way or…

A: Yeah, you…but people don’t ask me, asking me a bunch of questions…

T: People don’t ask you questions because they think you are wild and out of control

and…Well, that’s what I want to know if you’d be willing to do tonight.

A: Do what?

T: To really talk to your parents about how upset you are?

A: I will.

T: Because I think they would have whole different take on it, if you could be straight

with them about it.

Terapeutti toi uuden fokuksen keskusteluun (”I wanna ask something of you tonight.”).

Hän kuvasi pyyntönsä vaikeutta empaattisesti (”And it’s going to be really hard.”).

Tämän jälkeen terapeutti taustoitti pyyntöään peilaamalla ja sanoittamalla pojan

kokemusta perheestään ja pyysi pojalta tulkinnalleen vahvistusta (”Because I think

you’re in a lot of pain in this family, right?”). Terapeutti kiinnitti huomionsa pojan

epäröivään vastaukseen (”What?”) ja keskustelutti häntä siitä. Hän kysyi avoimella

kysymyksellä syytä pojan epäröinnille ja viittasi heidän aikaisempaan keskusteluunsa (”I

mean, you admitted to me the first time we met, within five minutes. Why don’t you

like to admit it?”). Poika vastasi ja rupesi itkemään, jonka jälkeen terapeutti vaikutti

ikään kuin jatkavan pojan puhetta ja esitti lisäkysymyksiä (”So you try to be tough? So

nobody knows you’re hurting? Does it feel safer that way or…“). Pojan vastauksen
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jälkeen terapeutti kuvasi ongelmaa (”People don’t ask you questions because they think

you are wild and out of control and…”) ja esitti pyyntönsä uudelleen (“Well, that’s

what I want to know if you’d be willing to do tonight.”). Hän tarkensi vielä pyyntöään

nuoren esittämän kysymyksen myötä (“To really talk to your parents about how upset

you are?”). Lopussa terapeutti jälleen perusteli pyyntöään ja vaikutti pyrkivän

motivoimaan nuorta tuomalla esiin avautumisen mahdolliset positiiviset seuraukset

(”Because I think they would have whole different take on it, if you could be straight

with them about it.”).

Tunnetyöskentelyyn valmistaminen teema tiivistettynä:

Terapeutit pyysivät ja valmistivat nuoria keskustelemaan tunteistaan vanhempiensa

kanssa yksintyöskentelytilanteissa, joissa olivat paikalla ainoastaan terapeutti ja nuori.

Tätä teemaa esiintyi kahdessa terapiaistunnossa, joissa vanhemman ja nuoren väliset

suhteet vaikuttivat melko kireiltä ja negatiivisia tunteita oli paljon läsnä.

Valmistellessaan ja motivoidessaan nuorta puhumaan tunteistaan vanhemmilleen

terapeutit kuvasivat nuorille nykytilanteen toimimattomuutta, esittivät argumentteja

puhumisen tärkeyden puolesta, loivat toivoa, toivat esiin avautumisen positiivisia

seurauksia ja pohjustivat sisällöllisesti suuntaa tulevalle keskustelulle. Nuoret

hangoittelivat jonkin verran vastaan puhumisen suhteen tai vaikuttivat muuten

kokevan sen vaikeaksi. Tämän vuoksi heidän motivoimisensa puhumaan edellytti

terapeuteilta määrätietoisuutta, toistoa, pyynnön sinnikästä perustelua ja nuoren

vastuun osoittamista. Yhteistyösuhteen korostaminen, me-hengen luominen ja

empatian ilmaisu näkyivät terapeuttien puheessa tässä teemassa, terapeutit ilmaisivat

sanallisesti olevansa nuorten tukena. Terapeutit myös pyrkivät saamaan nuorten

suostumuksen yhteistyöhön mutta eivät epäröineet haastaa nuoria heidän

esittämissään vastakkaisissa näkemyksissä.
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6.2.3 Positiivinen vahvistaminen

Keskusteluote (Äiti ja poika - onnistuminen ja keskusteluyhteys)

Ennen tätä otetta tilanteessa oli käyty keskustelua nuoren tulemisesta isäksi. Äiti oli

ollut melko aktiivinen ja keskusteluttanut poikaa, joka oli kertonut avoimesti äidilleen

tuntemuksistaan uuden tilanteen suhteen. Terapeutti oli osallistunut keskusteluun

ajoittain.

T: So I think this is really good, that the two of you, look how much he opened up to

you.

M: True.

T: Just a little bit…

M: (keskeyttää) I’m amazed!

T: She’s amazed!

M: It’s true, because normally he doesn’t do that. I mean, we have conversations, but

what he feels…

T: No but look, just a little bit of talking to him, see how much he’ll give you. See?

And you were like, “nah, I can’t tell my mom this, nah I can’t do that”. Yes you can.

Yes you can. So I hope that, I think that you guys can do this more at home too. Not

just in here, but what we want is for you guys to do this at home and you know, be

able to when you feel like smoking, when you feel like you have a problem with your

girlfriend, those are the times to come to your mom, you see, she’s not gonna nag

you and she’s not gonna - naa, naa, naa- lecture you, she’s good! So you don’t have

just your stepdad to go to, you have your mum to go to too. Is this different for you, R

(nuoren nimi)?

Terapeutti tuli tässä vaiheessa mukaan keskusteluun, vaihtoi puheenaihetta ja korosti

positiiviseen sävyyn nuoren ja äidin välistä keskusteluyhteyttä (”So I think this is really

good, that the two of you, look how much he opened up to you”). Kun äiti ilmaisi
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positiivisia tunteita, terapeutti vahvisti tätä toistamalla nuorelle äidin kommentin

(”She’s amazed!”). Sitten terapeutti koosti ja kuvasi tilannetta, kiinnitti äidin huomion

nuoren avautumiseen pienellä vaivalla (”No but look, just a little bit of talking to him,

see how much he’ll give you. See?”). Tämän jälkeen hän vaihtoi fokusta nuoreen ja

tämän aikaisempaan negatiiviseen kokemukseen äidille puhumisesta ja kuvasi tämän

paikkansapitämättömyyttä (”And you were like, “nah, I can’t tell my mom this, nah I

can’t do that”. Yes you can. Yes you can.”). Hän toisti tämän kuvauksen hieman eri

sanoin myöhemmin (”you see, she’s not gonna nag you and she’s not gonna - naa, naa,

naa- lecture you, she’s good!”). Terapeutti korosti puheessaan nuoren ja äidin välisen

keskusteluyhteyden tärkeyttä terapian ulkopuolella (”So I hope that, I think that you

guys can do this more at home too. Not just in here, but what we want is for you guys

to do this at home…”). Otteen lopussa terapeutti kiinnitti huomionsa nuoreen ja kuvasi

mahdollisia tulevaisuuden ongelmatilanteita ja äitiin löytyneen keskusteluyhteyden

tuomia mahdollisuuksia näissä tilanteissa (“when you feel like smoking, when you feel

like you have a problem with your girlfriend, those are the times to come to your mom”

ja “So you don’t have just your stepdad to go to, you have your mum to go to too”).

Keskusteluote (Isä-tytärsuhteen vahvistaminen)

Nuori oli tuonut aiemmin esiin saavansa liian vähän positiivista palautetta

edistymisestään koulussa. Aiheesta oli käyty keskustelua ja nuori oli uskaltanut avautua

ajatuksistaan terapeutin ja isän kannustamana.

T: One of the things K that you said...And I've got to admire you it takes a lot of

courage sometimes to talk openly with your parents. That is not an easy thing to do,

right? This is not easy she said and she had her face covered but she said I'm going to

do this.

F: That's right.

T: One of the things you did say to dad was I really want something from you dad, I

want these things from you dad. So let's go back to father-daughter. Let's not worry

about teachers and (unclear), let's go back to dad. And I know this is not easy to you
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K (nuoren nimi) but you are doing a great job of opening up and talking to dad.  And

you're doing good job with listening.

F: Thank you, I'll try, I'll try real hard.

Terapeutti antoi nuorelle positiivista palautetta avautumisesta (”And I've got to admire

you it takes a lot of courage sometimes to talk openly with your parents). Seuraavassa

puheenvuorossaan terapeutti vaikutti pyrkivän saamaan erityisesti isän näkemään

puhumisen vaikeus nuoren näkökulmasta (”That is not an easy thing to do, right? This

is not easy she said and she had her face covered…”) mutta korosti samalla hänen

onnistumistaan (”but she said I'm going to do this”). Tämän jälkeen terapeutti ohjasi

keskustelua isän ja nuoren väliseen suhteeseen ja korosti sen tärkeyttä (“One of the

things you did say to dad was I really want something from you dad, I want these

things from you dad. So let's go back to father-daughter. Let's not worry about teachers

and (unclear), let's go back to dad.”). Terapeutti ilmaisi empatiaa ja osoitti ymmärrystä

nuorta kohtaan (“And I know this is not easy to you K…”) mutta samalla tuki häntä

jatkamaan toistamalla positiivisen palautteen (“…but you are doing a great job of

opening up and talking to dad.). Tämän jälkeen terapeutti antoi vuorostaan isälle

positiivista palautetta (”And you're doing good job with listening.”).

Positiivinen vahvistaminen -teema tiivistettynä:

Positiivinen vahvistaminen näyttäytyi aineistossa joko yksilölle annettavana

positiivisena palautteena tai sekä nuorelle että vanhemmalle annettavana yhteisenä

palautteena. Yksilöille annettava positiivinen palaute koski useimmiten nuoren

avautumista terapiatilanteessa, välillä myös vanhempien. Positiivisen vahvistamisen

yhteydessä terapeutit kuitenkin usein pyysivät lisää, pyrkivät saamaan asiakasta

avautumaan vielä enemmän. Samalla usein vaalittiin yhteistyösuhdetta empatian ja

ymmärryksen ilmaisuilla nuorten kokemusta kohtaan.
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Perheenjäsenille yhteisenä annettu palaute koski usein nuoren ja vanhemman välille

saavutettua keskusteluyhteyttä. Pieniäkin onnistumisia, jo muutaman puheenvuoron

mittaisia keskusteluja tärkeästä aiheesta vahvistettiin positiivisesti ja niistä tehtiin

puheessa isoja onnistumisia. Nämä onnistumiset olivat tyypillisesti tapahtuneet

terapiatilanteessa mutta joskus myös terapian ulkopuolella. Niissä perheenjäsenet

olivat pystyneet avautumaan toisilleen ja keskustelemaan rakentavasti. Terapeuttien

käyttämiä interventioita olivat keskusteluttaminen onnistumiseen liittyvistä tunteista ja

ajatuksista sekä perheenjäsenten kannustaminen niiden keskinäiseen jakamiseen.

Terapeutit kiinnittivät huomion onnistumisiin kuvaamalla, erittelemällä ja toistamalla

positiivista tapahtumaa puheessa. Terapeutit saattoivat kysymyksiä tekemällä pyrkiä

tunnistamaan onnistumisen taustalla olevia tekijöitä ja saada selville syy-

seuraussuhteita niihin liittyen. Puheenaiheen vaihtuessa terapeutit monesti palauttivat

onnistumiset uudelleen keskustelun keskiöön.  Onnistumisia korostamalla pyrittiin

todennäköisesti ylipäätään vahvistamaan vanhemman ja nuoren välistä tunne- ja

keskusteluyhteyttä ja tuomaan esiin heidän voimavarojaan.

6.3 Rakenne

Edellä kuvaamieni tunnetyöskentelyn teemojen lisäksi aineistossa näkyi rakenteeksi

kutsumani osa-alue, jossa oli terapeuttien tekemien interventioiden sijaan

enemmänkin kyse toimintatavasta, jolla he toteuttivat tunnetyöskentelyä. Rakenne tuki

ja mahdollisti tunnetyöskentelyssä käytettäviä interventioita ja saattoi siis liittyä mihin

tahansa niistä. Rakenteeseen kuuluvia alateemoja olivat yhteistyösuhde ja enactment.

6.3.1 Yhteistyösuhde

Kaksi seuraavaa keskusteluotetta ovat varsin erilaisia sisällöltään. Ensimmäisessä

keskusteluotteessa näyttäytyy terapeutin tekemä yhteistyösuhteen vaaliminen ja sen

kannattelevuuden korostaminen. Toisessa keskusteluotteessa terapeutti taas haastaa

nuorta melko voimakkaasti.
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Keskusteluote (Poika ja äiti -kipeistä tunteista puhuminen)

Tämä keskusteluote on tilanteesta, jossa terapeutti oli kahdestaan nuoren kanssa ja oli

jo jonkin aikaa pyrkinyt motivoimaan vastahakoista nuorta puhumaan äidilleen

ajatuksistaan ja tunteistaan. Hän oli haastanut nuorta tämän vastahakoisissa

kommenteissa ja esittänyt argumentteja puhumisen tärkeydestä.

T: Ok, so I’m gonna go and get her. But I do want you to understand, as I said, I’m

going to support you with talking to your mom, okay? I will support you in talking

with her. I’ll help you out. Ok? I’m not gonna do it for you but I’m gonna help you out.

A: (unclear)

T: Listen, if I can get her to listen, and I think I can, if I can get her just to slow down

for a moment and come up off her anger, just a little bit, if I can get her to listen, will

you open up and talk to her? Will you start to talk about some of the things that you

shared with me?

Terapeutti korosti puheenvuoroissaan voimakkaasti yhteistyösuhdetta ja tarjoamaansa

tukea (”But I do want you to understand, as I said, I’m going to support you with talking

to your mom, okay? I will support you in talking with her. I’ll help you out. Ok?”).

Terapeutti osoitti vastuun puhumisesta olevan kuitenkin nuorella (I’m not gonna do it

for you…”) ja kuvasi sitä, miten terapeutin rooli on ainoastaan auttaa nuorta (”…but I’m

gonna help you out”). Terapeutti vaikutti pyrkivän motivoimaan nuorta yhteistyöhön

kuvaamalla vielä konkreettisemmin tarjoamaansa tukea (“Listen, if I can get her to

listen, and I think I can, if I can get her just to slow down for a moment and come up off

her anger, just a little bit, if I can get her to listen…,”) ja pyysi nuorta tekemään oman

osuutensa äidille puhumisen suhteen  (…”will you open up and talk to her? Will you

start to talk about some of the things that you shared with me?”).

Keskusteluote (Vanhemmat ja poika -tulehtuneet välit)

Keskustelu oli ennen tätä otetta ajautunut hyvin negatiivissävytteiseksi, nuori ja äiti
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syyttivät ja kritisoivat perheen isää menneisyyden tapahtumista. Erityisesti nuori kantoi

kaunaa isälleen, hän haukkui isää ja väitti hänen välittävän vain uudesta

naisystävästään.

A: No, I don't care, man, it's just, he's a fucking asshole. (puhuu isästään)

F: Okay.

A: Yeah.

F: I'll accept that.

A: You are! Never mind, man. I don't want you to be an asshole, though, but you

always...every...Man, you don't really care about nothing; all you care about is Helen.

T: Or he doesn't care about you?

A: I'm not saying that.

T: Is that what you want to say? Why can't you just say that to him?

A: Hey, I don't care if he cares about me.

T: You do, R.

A: I care if he cares about my mother. I don't. I do, but I really don't.

T: You can't. R, that's why you hit him.

A: No, I don't.

T: That's why you punch him.

A: No, I punch because of my mom. I don't really care about me. He can hate me.

T: Why can't you say...Why don't you tell...

A: I do care but, damn it, he doesn't.

T: Say that to him. Try it.

A: You don't. I know you care about me, I'm not saying you don't, but you don't do

shit…
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Terapeutti reagoi nuoren puheeseen tuomalla siihen uuden, emotionaalisemman ja

henkilökohtaisemman tulokulman (”Or he doesn't care about you?”). Hän haastoi

nuorta kertomaan tunteistaan isälleen (” Is that what you want to say? Why can't you

just say that to him?”). Nuoren puhe oli ristiriitaista (”I don't. I do, but I really don't”) ja

terapeutti konfrontoi häntä tiukasti toteamalla tämän kyllä välittävän isästään (”You do,

R.”).  Terapeutti vaikutti pyrkivän sanallisesti havainnollistamaan yhteyttä nuoren

tunteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen välille (esim. ”R, that's why you hit him.”).

Nuoren kiistäessä tämän hän toisti tulkinnan uudelleen hieman eri sanoin (”That's why

you punch him”). Keskusteluotteen lopussa terapeutti pyysi nuorta useamman kerran

eksplisiittisesti ilmaisemaan ajatuksiaan melko ohjaavaan sävyyn (”Why can't you

say...Why don't you tell....ja Say that to him. Try it.”) Oman tulkintani mukaan hänen

suorapuheisuutensa kuitenkin sopi tähän kontekstiin. Nuorella oli koko terapiaistunnon

ajan ollut vaikeuksia ilmaista tunteitaan ja hän vaikutti turhautuvan helposti. Terapeutti

sai ajoittaisella direktiivisellä tyylillään nuoren avautumaan edes hieman. Tämä näkyi

osittain myös tässä esimerkissä, nuoren sanoessa jo lopussa suoraan välittävänsä

isästään (”I do care but, damn it, he doesn't.”) vaikka alkuun hän kiisti tämän useaan

otteeseen.

Yhteistyösuhde teema tiivistettynä:

Yhteistyösuhde on analyysini perusteella tärkeä osa rakennetta, joka tukee

terapeuttista työskentelyä. Yhteistyösuhteeseen liittyy kolme osa-aluetta:

yhteistyösuhteen vaaliminen, asiakkaan haastaminen ja yhteistyösuhteeseen liittyvä

terapeutin responsiivisuus.

Yhteistyösuhteen vaaliminen näkyi terapiaistunnoissa terapeutin empaattisena

asenteena, tuen osoittamisena ja me-henkenä, jota terapeutit loivat puheen kautta.

Terapeutit vaikuttivat pyrkivän osoittamaan ymmärrystä asiakkaan kokemusta kohtaan

ja toivat ilmi arvostavansa heidän kokemuksiaan. Yhteistyösuhteen korostamista tehtiin

erityisesti puhuttaessa vaikeista teemoista ja motivoitaessa muutokseen. Terapeutit
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myös ilmaisivat sanallisesti auttavansa asiakasta tulevissa vaikeissa

keskustelutilanteissa. Terapeuttien toiminta vaikutti tasapuoliselta ja näytti siltä, että

kaikille perheenjäsenille haluttiin antaa mahdollisuus tunteiden ja ajatusten ilmaisuun.

Toisaalta yhteistyösuhteisiin liittyi myös haastavuus erityisesti terapeuttien suhteissa

nuoriin. Terapeuttien asenne oli jämäkkä, suora ja asiakasta terapeuttisesta

työskentelystä vastuuttava. Terapeutit saattoivat haastaa asiakkaita voimakkaasti ja

välillä melko assertiivisestikin ohjata tilannetta ja pistää jopa sanoja suuhun. Tämä

direktiivinen asenne näyttäytyi erityisesti tilanteissa, joissa nuoret hangoittelivat jotain

terapian kannalta mahdollisesti tärkeää asiaa, kuten vanhemmille puhumista vastaan.

Tähän ohjaavaan tyyliin yhdistettiin kuitenkin edellä mainittuja yhteistyösuhdetta

vaalivia interventioita, kuten ymmärryksen osoittamista tai tuen korostamista.

Tutkimusaineistossani näkyi kauttaaltaan terapeuttien responsiivinen ote. Stiles,

Honos-Webb ja Surko (1998) korostavat prosessin ja lopputuloksen välistä dynaamista

suhdetta psykoterapiassa. He kutsuvat tätä suhdetta responsiivisuudeksi.

Stilesin (1999) mukaan responsiivisuus tarkoittaa terapeutin näkökulmasta sitä, että

hän sovittaa toimintaansa ja käyttämiään interventioita jatkuvasti elävään

vuorovaikutustilanteeseen hänen ja asiakkaan välillä siten, että hänen toimintansa

edistäisi terapian tavoitteiden toteutumista.

En sisällyttänyt tähän kappaleeseen responsiivisuudesta erillistä keskusteluotetta koska

siinä on konkreettisen intervention sijaan kyse terapeutin toimintatavasta, joka näkyy

kauttaaltaan läpi terapiaistuntojen. Terapeuttien responsiivinen ote näyttäytyi

useimmissa aiemmin kuvatuissa keskusteluotteissa. Yhtenä esimerkkinä viimeisin

keskusteluote, jossa terapeutti on hyvin reagoiva, hän tarttuu nuoren puheeseen, tekee

siihen liittyvän tulkinnan (”Or he doesn't care about you?”), asettuu vastakkain nuoren

näkemyksen kanssa (”You do, R.”) ja aktiivisesti haastaa nuorta toistuvilla

puheenvuoroilla avautumaan isälleen (”Why can't you say...Why don't you tell....ja Say

that to him. Try it.”).
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6.3.2 Enactment

Keskusteluote (Isoäiti ja poika -tunteiden jakaminen)

Ennen keskusteluotetta tilanteessa oli keskusteltu pojan koulunkäynnistä, isoäiti ja

nuori olivat vaihtaneet muutaman puheenvuoron terapeutin ollessa taustalla.

T: C, go sit down over there so you can, you’re looking at your GM, sweetie. I know

your head, your neck hurts but if you sit down over there then you can look at her.

G: Sit on this side so you can look at me.

T: Yeah, please.

G: Sit right there.

T: ‘Cause you’re talking to me now.

Terapeutti kiinnitti huomionsa nuoren ja isoäidin välisen katsekontaktin puuttumiseen

ja siihen, miten nuori kohdisti puheensa terapeutille isoäidin sijaan. Hän pyrki

todennäköisesti vahvistamaan nuoren ja isoäidin välistä keskusteluyhteyttä pyytämällä

nuorta asettumaan fyysisesti siten, että hän voi olla katsekontaktissa isoäitiinsä. (”C, go

sit down over there so you can, you’re looking at your GM, sweetie. I know your head,

your neck hurts but if you sit down over there then you can look at her”) ja perusteli

vielä pyyntöään (“‘Cause you’re talking to me now.“) .

Keskusteluotteessa näyttäytyikin yksi enactment-tilanteisiin liittyvä osa-alue,

terapeutin halu varmistaa, että perheenjäsenet puhuvat toisilleen ja ovat myös

asettuneet terapiatilanteessa siten, että tämä on mahdollista. Tätä voi kuvata

perheterapialle ja systeemiselle ajattelulle tyypilliseksi uudenlaisten

vuorovaikutustapojen kokeilemiseksi, terapeutti ikään kuin opettaa perheenjäseniä

puhumaan keskenään, aina katsekontaktin muodostamisesta alkaen. Keskusteluotteen

jälkeen terapeutti pyysi nuorta kertomaan isoäidilleen koulunkäyntiin liittyvistä

ajatuksista ja tunteista sekä korosti heidän välisensä keskusteluyhteyden tärkeyttä.
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Keskusteluote (Isoäiti ja poika -tunteiden jakaminen)

Ennen keskusteluotetta tilanteessa oli keskusteltu siitä, miten isoäiti ei päivällä tiennyt

nuoren olevan poissa koulusta ja oli hänestä huolissaan. Terapeutti oli pyytänyt nuorta

ja isoäitiä keskustelemaan aiheesta. Nuori alkoi kuitenkin puhua terapeutille isoäidin

sijaan.

T: Yeah. But C, why don’t you talk…

A: Ok then, it don’t make no sense.

T: Then talk to your grandma about that.

A: That’s what I tell you, they don’t like me and you don’t see that though. Know what

I’m talkin’ about?

T: C, C, talk to your GM about school. What is going on in school, and talk to her

about it. You talk to me about it, it’s true and I heard you.

A: Those people do not like me.

T: But you need to talk to your grandma.

Tässä keskusteluotteessa terapeutti toistaa useita kertoja nuorelle pyyntöjä puhua

isoäidilleen (”But C, why don’t you talk…” ja ”Then talk to your grandma about that.”).

Hän tarkentaa vielä mistä nuoren olisi tärkeää puhua (C, C, talk to your GM about

school. What is going on in school, and talk to her about it.”) Terapeutti korostaa

kuulleensa ja ymmärtävänsä nuoren esittämän asian (“You talk to me about it, it’s true

and I heard you.“) mutta toistaa uudelleen pyyntönsä isoäidille puhumisesta (”But you

need to talk to your grandma.”).

Enactment –teema tiivistettynä:

Enactment-käsitteellä tarkoitetaan perheen vuorovaikutustapojen realisoitumista

terapiatilanteessa ja terapeutin interventioyritystä luoda dialogia perheenjäsenten
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välille. Tarkoituksena on saada perheenjäsenet kokeilemaan uudenlaisia

vuorovaikutustapoja terapiatilanteessa. Enactmentin käyttö kuuluu MDFT-terapian

avaintekniikoihin koko terapiaprosessin ajan mutta sen käyttö on tyypillisintä

keskivaiheen työskentelyn aikana. (Liddle, 2007.) Terapeuttien responsiivinen ote tuli

hyvin esiin enactment-tilanteissa, he puuttuivat herkästi niihin tilanteisiin, joissa

asiakkaat puhuivat suoraan terapeutille ja ohjasivat heitä puhumaan keskenään. Tämän

lisäksi yleisiä terapeuttien keinoja enactment-tilanteiden luomiseksi olivat suorat

perheenjäsenille esitetyt pyynnöt puhua toisilleen ja näiden pyyntöjen toistaminen

tarvittaessa. Terapeutit myös tarkensivat pyyntöjen sisältöä, eli kuvasivat sitä, mistä

aiheesta perheenjäsenten olisi tärkeää puhua.

6.4 Yhteenveto tuloksista

Tutkimukseni tavoitteena oli kuvata tunnetyöskentelyä ilmiönä MDFT-perheterapian

kontekstissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani oli terapeuttien toiminta

tunnetyöskentelyn aloittamisessa ja ylläpitämisessä. Kuten olen aiemmin tuonut esiin,

tunteiden kanssa työskentely on osa monimuotoisen terapian viitekehystä, toisin kuin

on perinteisesti ollut perheterapeuttisissa interventioissa. Aineistonani oli viisi

Yhdysvalloissa videoitua MDFT-terapiaistuntoa, jotka sijoittuivat ajallisesti

terapiaprosessin keskivaiheeseen, jossa myös tunnetyöskentely on tyypillistä.

Tutkimusmenetelmäni oli laadullinen teoriasidonnainen sisällönanalyysi.

Tämä yhteenvetokappale alkaa vastauksilla tutkimuskysymyksiin. Kappaleessa saattaa

tulla jonkin verran toistoa suhteessa aiemmin esittelemiini tunnetyöskentelyn

ilmenemismuotojen tiivistelmiin (kappaleet 6.1.1–6.3.2). Erityisesti vastauksissa

tutkimuskysymyksiin 3 ja 4 olen kuitenkin pyrkinyt lisäksi kuvaamaan enemmän

tunnetyöskentelytilanteiden vuorovaikutusdynamiikkaa ja terapeuttien roolia siinä.

Kappaleen päätteeksi esittelen analyysiini pohjautuen määritelmän tunnetyöskentelylle

monimuotoisen perheterapian kontekstissa.
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Tutkimuskysymykset

1. Millaista tunnetyöskentelyä terapiatilanteissa esiintyy?

Analyysin perusteella löysin aineistostani kolme tunnetyöskentelyn pääteemaa, joiden

alle kuului pienempiä alateemoja. Nämä teemat ovat siis aineistossa näyttäytyneitä

tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja. Kaksi ensimmäistä pääteemaa kuvaavat

varsinaisen tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja ja niihin liittyviä terapeuttien

käyttämiä interventioita. Nämä pääteemat ovat tunteet ja yhteyden vahvistaminen

sekä ymmärryksen vahvistaminen. Tunteet ja yhteyden vahvistaminen oli kattoteema

kolmelle alateemalle: suoralle tunnepuheelle, tunneyhteyden huomioimiselle ja tunne-

ja keskusteluyhteyden suojelemiselle. Ymmärryksen vahvistaminen oli kattoteema

kolmelle alateemalle: ongelman kuvaamiselle, tunnetyöskentelyyn valmistamiselle ja

positiiviselle vahvistamiselle. Olen kuvannut teemoja tarkemmin luvun 6 tuloksissa niitä

kuvaavien keskusteluotteiden kera.

Kolmannen pääteeman nimesin rakenteeksi. Rakenne eroaa kahdesta muusta

tunnetyöskentelyn ilmenemismuodosta siten, että kyseessä ei ole varsinainen

konkreettinen interventio vaan terapeuttien työskentelyote, jonka avulla he toteuttavat

varsinaista tunnetyöskentelyä.  Rakenteeseen kuuluvia alateemoja olivat

yhteistyösuhde ja enactment. Yhteistyösuhteeseen liittyi kolme osa-aluetta:

yhteistyösuhteen vaaliminen, asiakkaan haastaminen ja terapeuttien responsiivinen

työskentelyote.

2. Onko tunnetyöskentelytilanteissa jotain selkeää etenemisjärjestystä tai vai-
heita?

Tarkastelin jokaista terapiaistuntoa analysoidessani sitä, ilmenikö

tunnetyöskentelytilanteissa selkeitä vaiheita tai toistuvaa etenemisjärjestystä. Kun olin

saanut valmiiksi yksittäisten terapiaistuntojen analyysit, tarkastelin niiden välillä olevia
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mahdollisia yhteneväisyyksiä ja vaiheittaisuutta. Eri terapiaistuntojen kesken

hahmottuikin samoja tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja (kts. tutkimuskysymys 1) ja

niihin liittyviä terapeuttien käyttämiä interventioita. En kuitenkaan kyennyt

tunnistamaan tunnetyöskentelyn teemoille selkeää etenemisjärjestystä tai ajallisia

vaiheita, en yksittäisten terapiaistuntojen kohdalla enkä myöskään niitä vertaillessani.

Syynä tähän saattoi olla esimerkiksi terapiaistuntojen erilaisuus, perheiden erilainen

tilanne ja todennäköisesti hieman erilaiset syyt hakeutua terapiaan. Vaikka MDFT on

manualisoitu terapiamuoto, on oletettavaa, että jokainen terapeutti käyttää sitä

joustavasti ja oman persoonansa kautta. On toki mahdollista, että erilaista, esimerkiksi

strukturoidumpaa tutkimusmenetelmää käyttämällä tai isommalla aineistolla

tunnetyöskentelytilanteissa olisi ollut mahdollista hahmottaa jonkinlaisia vaiheita.

3. Miten tunnetyöskentely saa alkunsa terapiatilanteessa ja mikä on terapeutin
rooli aloittamisessa?

Terapeutin aktiivisuus suoran tunnepuheen aloitteentekijänä riippui terapiatilanteesta

ja sen dynamiikasta. Terapeutti oli tunnetyöskentelytilanteissa usein aloitteentekijänä,

hän ehdotti tunteita puheenaiheeksi tai teki tunteisiin liittyviä kysymyksiä tai tulkintoja.

Terapeutit aloittivat tunnetyöskentelyn tyypillisesti avoimia kysymyksiä esittämällä. Yksi

keino ottaa tunteet puheeksi oli huomion kiinnittäminen asiakkaan elekieleen ja sen

tuominen mukaan keskusteluun. Suoraa tunnetyöskentelyä löytyi jokaisesta

terapiaistunnosta, joissain se oli enemmän fokuksessa, toisissa vähemmän. Tyypillisiä

askeleita suorassa tunnetyöskentelyssä olivat tunteiden puheeksi ottaminen, niiden

tunnistaminen ja sanoittaminen.

Perheenjäsenten, erityisesti vanhempien aktiivisuus ja aloitteellisuus vaikuttivat siten,

että terapeutin rooli tunnetyöskentelyn aloitteentekijänä oli vähemmän aktiivinen.

Näissä tilanteissa terapeutin roolissa painottui tunnepuheen tukeminen. Asiakkaiden

esittäessä epäsuoria tai suoria tunteisiin tai tunneyhteyteen liittyviä kommentteja

tarttuivat terapeutit niihin lähes aina ja vaikuttivat pyrkivän kysymyksillään tai
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kommenteillaan ylläpitämään tunteita koskevaa keskustelua.  Tarkentavia kysymyksiä

esittämällä terapeutit pyrkivät todennäköisesti viemään keskustelua vielä syvemmälle

kohti tunteita. Jos terapeutit eivät olisi reagoineet asiakkaiden tuottamaan

tunnepuheeseen, olisivat jotkut tärkeät puheenaiheet saattaneet jäädä yksittäisiksi

puheenvuoroiksi eikä niiden pohjalta olisi ehkä syntynyt terapeuttista työskentelyä.

Terapeutit käyttivät melko paljon myös vuorovaikutukseen liittyvän ongelman

kuvaamista keinona ottaa tunteet puheeksi terapiatilanteissa.

Erilaisten kysymysmuotojen joustava käyttö, tunteiden ehdottaminen ja toisto

tunteiden puheeksi ottaminen välineenä olivat keinoja, joita terapeutit käyttivät

keskustelun aloittamiseksi. Terapeuttien responsiivisuus vuorovaikutustilanteelle ja

asiakkaiden tuottamalle puheelle olivat oleellisia tunnetyöskentelyn aloittamisessa.

4. Miten terapeutti ylläpitää tunnetyöskentelyä terapiatilanteessa?

Kuten tunnetyöskentelyn aloittaminen, myös tunnetyöskentelyn ylläpitäminen rakentui

terapeutin ja asiakkaiden välisenä yhteistyönä. Terapeuttien ammatillinen rooli

tunnetyöskentelyn ylläpitämisessä oli tärkeä. Heidän toimintaansa tunnetyöskentelyn

ylläpitämisessä voi kuvata määrätietoiseksi ja melko aktiiviseksi.

Vuorovaikutustilanteiden dynamiikka ja asiakkaiden erilaiset roolit tunteista

keskusteltaessa vaikuttivat kuitenkin terapeuttien rooliin.

Erityisesti vanhempien toiminta vaikutti terapeuttien rooliin. Niissä terapiaistunnoissa,

joissa asiakkaat tuottivat paljon tunnepuhetta, terapeuttien roolit vaihtelivat

keskustelun etenemisen ja puheen sisällön mukaan. Kahden terapiaistunnon (Äiti ja

poika - onnistuminen ja keskusteluyhteys sekä Isä-tytärsuhteen vahvistaminen) ilmapiiri

sekä kyseisten vanhempien ja nuorten väliset suhteet vaikuttivat

positiivissävytteisemmiltä kuin muissa terapiaistunnoissa. Erityisesti näissä kahdessa

terapiaistunnossa myös vanhempien panos tunnetyöskentelyyn oli hyvin aktiivinen. He

ilmaisivat tunteitaan oma-aloitteisesti sekä vastasivat terapeutin tunteita koskeviin
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kysymyksiin pääsääntöisesti avoimesti. Jos asiakkaan - usein siis vanhemman -

tuottama tunnepuhe oli positiivista, terapeuttien rooli oli passiivisempi, he kuuntelivat,

mutta eivät itse osallistuneet keskusteluun ja saattoivat myös fyysisesti vetäytyä

hieman sen ulkopuolelle.  Terapeutit toimivat kuitenkin keskusteluissa ”liikennepoliisin”

tavoin ja puuttuivat tilanteeseen asiakkaiden tuottaessa negatiivissävytteistä

tunnepuhetta, jonka terapeutit ilmeisesti tulkitsivat tilanteeseen sopimattomaksi.

Näissä tilanteissa terapeutit huomauttivat perheenjäseniä negatiivisesta puhetavasta ja

ohjasivat heitä oikeanlaiseen vuorovaikutukseen.

Suoran tunnepuheen ylläpitämiseen liittyi tyypillisesti tunteita ja ajatuksia koskevien

suorien kysymysten tekeminen, kysymysten uudelleenmuotoilu tarvittaessa tai

tunteiden pitäminen puheenaiheena toiston avulla. Puheenaiheen vartiointi, sen

palauttaminen keskusteluun sekä puheenaiheen pitäminen henkilökohtaisella tasolla

yleisen tason sijaan kuuluivat myös terapeuttien käyttämiin keinoihin. Nämä olivat

tyypillisiä keinoja myös niissä tilanteissa, joissa terapeutit eivät saaneet tunteita

koskeviin kysymyksiinsä asiakkailta vastausta eikä keskustelu oikein lähtenyt liikkeelle.

Terapeutin rooli tunnetyöskentelyn ylläpitämisessä oli aktiivisempi niissä

terapiaistunnoissa, joissa asiakkaiden tunteita koskeva puhe oli vähäisempää tai

negatiivissävytteisempää. Näissä tilanteissa korostuivat myös tietyt tunnetyöskentelyn

ilmenemismuodot, kuten ongelman kuvaaminen. Terapeutit pyrkivät ongelman

kuvaamisella todennäköisesti vahvistamaan asiakkaiden ymmärrystä muutoksen

tarpeellisuudesta. Tämä tapahtui yleensä siten, että terapeutti teki tulkinnan perheen

vuorovaikutuksen ongelmasta ja pyysi perheenjäseniltä vahvistusta sille. Kuvattu

ongelma koski tyypillisesti joko yksilön ongelmaa ja sen vaikutusta ihmissuhteisiin tai

perheen vuorovaikutukseen liittyvää ongelmaa. Terapeutit kuvasivat ongelmaa

sanallistamalla negatiivisten tunteiden, tietynlaisen käyttäytymisen ja niistä seuraavien

ongelmien välisiä yhteyksiä. He painottivat ongelmaa puheessa mutta samaan aikaan

loivat toivoa sekä korostivat yhteistyösuhdetta ja sen kannattelevuutta.
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Tunnetyöskentelyyn valmistamista tapahtui kahdenkeskisissä tilanteissa, joissa

useimmiten olivat paikalla terapeutti ja nuori. Näissä tilanteissa terapeutit motivoivat

nuorta puhumaan vanhemmilleen ajatuksistaan ja kipeistä tunteistaan. Terapeutit

argumentoivat puhumisen tärkeyttä kuvaamalla nuoren ja vanhemman välisen heikon

keskusteluyhteyden yhteyttä ongelmiin. Nuoret ilmaisivat jonkin verran

haluttomuuttaan puhua vanhemmilleen. Terapeutit reagoivat tähän ylläpitämällä

keskustelua aiheesta ja jatkamalla nuorten motivointia tekemällä argumenttien

uudelleenmuotoilua ja toistoa. He myös suoraan haastoivat nuorten keskusteluun

tuomaa vastakkaista näkökulmaa ja korostivat tukevansa nuorta tulevissa vaikeissa

tilanteissa. Terapeutit myös sanallistivat konkreettisesti sitä, mistä asioista vanhempien

kanssa olisi tärkeää puhua, nuoret esittivät usein myös kysymyksiä tähän liittyen.

Positiivisen vahvistamisen kohdalla terapeuttien käyttämiä keinoja ylläpitää keskustelua

olivat huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja perheen vahvuuksiin sekä

perheenjäsenten keskusteluttaminen onnistumisista. Tärkeä osa terapeuttien toimintaa

oli onnistumisten puheeksi ottamisen lisäksi asiakkaiden itse tuottamaan positiiviseen

tunnepuheeseen tarttuminen ja sen puheenaiheena pitäminen jatkokysymyksiä

tekemällä tai asiakkaan puhetta toistamalla. Terapeutit huomioivat asiakkaiden

panoksen keskusteluun, antoivat siitä positiivista palautetta mutta usein samalla

pyysivät vielä lisää ja pyrkivät siten todennäköisesti viemään keskustelua vielä

syvemmälle.

Yhteistyösuhde ja enactment muodostivat terapeuttisessa vuorovaikutuksessa tärkeän

rakenteen, joka oli tukemassa tunnetyöskentelyn interventioita. Yhteistyösuhteeseen

liittyi kaksi erityyppistä lähestymistapaa, yhteistyösuhteen vaaliminen puheessa ja

asiakkaan haastaminen. Yhteistyösuhteen vaaliminen näkyi terapiaistunnoissa

terapeuttien konkreettisena tuen ja ymmärryksen osoittamisena ja arvostavana

suhtautumisena asiakkaiden kokemuksia kohtaan. Terapeutit korostivat

yhteistyösuhdetta usein epäsuorasti, esimerkiksi puhumalla me-hengessä tai tuomalla

esiin halunsa auttaa asiakasta. Tätä tapahtui erityisesti niissä tilanteissa, joissa
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terapeutit motivoivat asiakasta avautumaan vaikeista tunteista tai jos perheenjäsenten

välisessä vuorovaikutuksessa oli läsnä paljon negatiivisia tunteita. Yhteistyösuhteeseen

liittyi kuitenkin myös vastakkain asettuminen ja asiakkaan näkemysten ajoittainen

haastaminen. Haastaminen liittyi yleensä tilanteisiin, joissa nuori ilmaisi olevansa

haluton puhumaan tai esimerkiksi kiisti joidenkin vaikeiden tunteiden olemassaolon.

Haastamiseen liittyi myös asiakkaiden vastuun osoittaminen terapiatilanteessa.

Terapeutit eivät lähteneet tekemään työtä asiakkaiden puolesta vaan kysymyksiä

esittämällä pyrkivät saada heidät itse ottamaan vastuun terapiatilanteessa käytävästä

keskustelusta.

Kahteen edellä kuvaamaani yhteistyösuhteeseen liittyvään terapeutin toimintaan, sen

vaalimiseen ja toisaalta haastamiseen, liittyi läheisesti terapeutin responsiivisuus.

Tarkoitan terapeutin responsiivisella otteella herkkyyttä terapiatilanteen

vuorovaikutukselle. Terapeutin rooliin terapiatilanteessa kuuluu vuorovaikutuksen

jatkuva havainnointi ja oman toiminnan sopeuttaminen siihen. Terapian tavoitteet

todennäköisesti ohjasivat terapeuttien tapaa reagoida, eli sitä, mihin he kiinnittivät

huomionsa, mitä puheenaiheita he edistivät ja miten he ohjasivat keskustelua.

Esimerkiksi toistaminen oli tyypillinen keino pitää jotain aihetta puheessa yllä ja pyrkiä

edistämään sitä koskevaa keskustelua.  Terapeutit käyttivät toistoa erityisesti

tilanteissa, joissa asiakas tai asiakkaat eivät aktivoituneet keskusteluun. Responsiivinen

ote näkyi hyvin myös tilanteissa, joissa terapeutti nopealla keskusteluun

puuttumisellaan ja oikeanlaiseen vuorovaikutukseen ohjaamisellaan pyrki ilmeisesti

suojaamaan tunne- ja keskusteluyhteyttä perheenjäsenten välillä.

Enactment-tilanteiden luominen oli tyypillinen terapeuttien käyttämä keino

tunnetyöskentelyn ylläpitämisessä. Enactment on jo itsessään perheterapeuttinen

interventio mutta koska terapeutit toteuttivat sen kautta pitkälti muita interventioita,

olen analyysissani hahmottanut sen kuuluvan osaksi tunnetyöskentelyä tukevaa

rakennetta. Enactment-tilanteissa terapeutit pyrkivät luomaan keskustelua

perheenjäsenten välille pyytämällä heitä puhumaan toisilleen, kertomaan tunteistaan
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tai tekemään kysymyksiä toisilleen. Jos keskustelu lähti hyvin käyntiin, terapeutit

pysyttelivät yleensä taustalla ja antoivat tilaa perheenjäsenten keskinäiselle dialogille.

Aineistossa kuitenkin näyttäytyivät perheenjäsenten väliset vaikeudet käydä rakentavaa

keskustelua keskenään.  Vaikeista tunteista avautuminen vaikutti olevan haastavaa

erityisesti nuorille. Vaikutti myös siltä, että monet perheenjäsenet kokivat helpommaksi

puhua terapeutille kuin toisilleen. Terapeutit ylläpitivät perheenjäsenten keskinäistä

dialogia tulemalla tarvittaessa mukaan keskusteluun aktivoivia kysymyksiä tekemällä.

Muita keinoja olivat argumenttien tekeminen keskustelun tärkeyden puolesta ja

perheenjäsenille tehdyt suorat kehotukset jatkaa keskustelua. Terapeutit myös hyvin

herkästi huomauttivat siitä, jos perheenjäsenet puhuivat terapeutille toistensa sijaan.

6.4.1 Tunnetyöskentelyn määrittely

Määrittelen tunnetyöskentelyn aineistoni perusteella seuraavasti:

Tunnetyöskentely näyttäytyy tutkimuksessa terapiatilanteessa rakentuvana

vuorovaikutuksena ja yhteistyönä, jossa terapeutin ja asiakkaiden roolit vaihtelevat ja

peilautuvat toisiinsa. Yhteistyösuhteeseen liittyvät tekijät, kuten pyrkimys luoda

keskusteluyhteys terapeutin ja asiakkaan välille ja dialogia perheenjäsenten välille sekä

terapeutin reagointivalmius vuorovaikutustilanteen muutoksille, olivat

mahdollistamassa tunnetyöskentelyä perheterapeuttisena interventiona.

Tässä aineistossa tunnetyöskentelyn perimmäisenä tavoitteena vaikutti olevan nuoren

ja vanhemman välisen suhteen uudelleen rakentaminen ja vahvistaminen.

Tunnetyöskentelyn kautta voidaan käsitellä sekä negatiivisia tunteita että vahvistaa

positiivisia tunteita. Tunnetyöskentely voi olla suoraa tunnepuhetta, joka on tyypillisesti

terapiatilanteessa tapahtuvaa yhteistä tunteiden tunnistamista, tarkastelua ja jakamista

sekä niiden työstämistä keskustelun kautta terapeuttisen muutoksen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on todennäköisesti asiakkaiden ymmärryksen lisääminen toisten
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perheenjäsenten kokemusta kohtaan. Ymmärryksen lisääntyminen voi luoda tilaa

uudenlaisille näkökulmille ja ihmissuhteisiin liittyville mahdollisuuksille. Useimmiten

tunnetyöskentely kuitenkin näyttäytyy epäsuorana, esimerkiksi terapeutin tekemänä

keskusteluyhteyden rakentamisena perheenjäsenten välille tai perheen ongelmallisen

vuorovaikutusdynamiikan kuvaamisena. Epäsuoraan tunnetyöskentelyyn liittyvät myös

terapiatilanteessa harjoiteltavat uudenlaiset tavat olla kontaktissa toisiin

perheenjäseniin. Epäsuoraa tunnetyöskentelyä voikin kuvata ikään kuin pohjan

rakentamisena mahdolliselle tulevalle suoralle tunnetyöskentelylle. Jos

keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä on täysin hukassa, voisi suora tunteista

keskustelu olla vaikeaa tai jopa haitallista.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tunteilla on paikkansa myös perheterapialle

ominaisessa systeemiteoreettisessa ajattelussa. Lisäksi tunnetyöskentely saattaa olla

perusteltu interventio myös perheterapian kontekstin ulkopuolella, tilanteissa, jotka

sisältävät paljon emotionaalista latausta ja tiiviitä vuorovaikutussuhteita, kuten

esimerkiksi työilmapiirin parantamiseen tähtäävissä interventioissa.

YLEINEN POHDINTA

Tässä luvussa peilaan omia tuloksiani aiemmin esittelemääni tunteita ja perheterapiaa

koskevaan teoreettiseen viitekehykseen ja aikaisempaan tutkimukseen. Pohdin myös

kriittisesti tutkimuksen rajoituksia sekä tekemiäni analyyttisiä valintoja ja tulkintoja.

Lopuksi esittelen tutkimuksen herättämiä ajatuksia jatkotutkimuksen suuntaamiseksi

sekä kuvaan tutkimukseni antia perheterapian kentälle.

7.1 Tunteiden luonne ja niiden kietoutuminen systeemiteoreettiseen

ajatteluun

Esittelin teoreettisessa viitekehyksessä kaksi lähestymistapaa tunteisiin, tunteet

yksilöpsykologisena ilmiönä (2.2.1) ja tunteet sosiaalisena ilmiönä (2.2.2). Tässä
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kappaleessa pohdin sitä, miten tunteita hahmotettiin terapia-aineiston

tunnetyöskentelytilanteissa ja miten ne kietoutuvat systeemiteoreettiseen ajatteluun.

Terapiaistunnossa Isoäiti ja poika - tunteiden jakaminen näyttäytyi mielenkiintoisella

tavalla hankalaa tunnetta koskevan ongelman kuvaaminen. Nuori vaikutti hermostuvan

tilanteessa.  Tämä näyttäytyi terapiatilanteessa muuttuneena käytöksenä, nuori puhui

uhmakkaasti ja vaikutti hermostuneelta myös elekieleltään. Terapeutti vaikutti hyvin

määrätietoisesti pyrkivän saada nuoren ymmärtämään omaa tunnetilaansa ja sen

vaikutusta hänen käyttäytymiseensä sekä tässä ja nyt terapiatilanteessa että sen

ulkopuolisissa ongelmatilanteissa. Nuoren ajankohtaiseen tunnetilaan siis yhdistettiin

tunteen syvällisempi kognitiivinen tarkastelu, jota pidetään tärkeänä tunteiden kanssa

työskennellessä (Whelton, 2004). Tämäntyyppisessä ongelmankuvauksessa

tarkoituksena on todennäköisesti lisätä yksilön itseymmärrystä ja sitä kautta myös

hänen vaikutusmahdollisuuksiaan. MDFT-manuaalissa (Liddle, 2007) tuodaankin esiin,

miten ottamalla joku tietty tunne työskentelyn kohteeksi terapiassa voidaan vaikuttaa

siihen liittyviin kognitiivisiin tai käyttäytymisen prosesseihin. Keskeistä on myös se, että

aineistossa yksilön ongelma tai vaikea tunne/käyttäytyminen sidottiin aina sen

sosiaaliseen kontekstiin vähintäänkin osoittamalla konkreettisesti sen aiheuttamat

ongelmat sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalinen ulottuvuus oli siis läsnä tunteista

keskusteltaessa vaikka niistä olisikin puhuttu erityisesti yksilön näkökulmasta.

Terapeutit kuvasivat ongelmaa monesti systeemin tasolla olevana ongelmana, johon

yksilöt kontribuoivat. Tämäntyyppisessä ongelman kuvaamisessa tunteita painotettiin

vielä enemmän sosiaalisena ilmiönä ja ne sidottiin ihmissuhteiden kontekstiin.

Terapiaistunnossa Vanhemmat ja poika - tulehtuneet välit terapeutti kuvasi ongelmaa

systeemisen viitekehyksen mukaisesti perheen dynamiikkaa kuvaamalla.

Aggressiivisesti käyttäytyvän pojan kohdalla terapeutti hahmotti ongelman liittyvän

yksilön sijaan perheen rakenteeseen. Yksi vaihtoehtoinen viitekehyshän olisi ollut

tulkita ongelman olevan esimerkiksi yksilön biologiassa, jonka vuoksi hän on

kykenemätön säätelemään omaa käyttäytymistään. Tästä poiketen ja
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perheterapeuttiselle viitekehykselle tyypillisesti terapeutti kuitenkin kehysti ongelman

systeemin ongelmaksi ja esitti useita tulkintoja, joissa näki pojan käyttäytymisen olevan

reaktio hänen vaikeaan asemaansa perheessä. Ratkaisuna ongelmaan terapeutti

korosti vanhempien vastuuta ja kuvasi sitä, miten heidän tulisi lakata käyttämästä

poikaa heidän välillään olevien ristiriitojen välikappaleena.  Tämä terapeutin esittämä

tulkinta liittyy läheisesti systeemiteoreettiseen ajatteluun ongelman alkuperästä.

Systeemiteoreettisen viitekehyksen mukaisesti voisi tulkita, että systeemin eli perheen

eri osat eli yksilöt olivat huonosti järjestäytyneet ja niiden välille oli vanhempien

avioerotilanteessa muodostunut systeemin toimintaa hankaloittavia yhteenliittymiä.

Uusi tilanne oli mahdollisesti horjuttanut systeemin tasapainoa ja johtanut huonosti

toimivaan rakenteeseen, joka terapeutin tulkinnan mukaan oli ongelmien taustalla. Toki

myös toisenlainen tulkinta on mahdollinen. Voi olla, että huonosti toimiva systeemi

lähinnä ylläpiti ongelmaa, esimerkiksi nuoren ikään liittyvää yksilöllistä biologista

kypsymättömyyttä ja siitä juontuvaa tunteidensäätelyn vaikeutta. Joka tapauksessa

ongelman systeemisessä käsitteellistämisessä näkyy hienosti ajatus siitä, että yksilöä ei

voida irrottaa sosiaalisesta kontekstistaan ja ongelmat saavat alkunsa aina jossain

sosiaalisessa ympäristössä - olipa niiden alkuperä sitten yksilössä tai systeemissä. Tämä

ajatus perustelee mielestäni hyvin sitä, että moniongelmaisia nuoria hoidettaessa tulee

vaikuttaa koko systeemiin eli nuorta ympyröivään sosiaaliekologiaan. MDFT:ssä

tavoitellaan muutosta sekä yksilöiden että ihmissuhteiden tasolla (Liddle, 2007). Tämän

vuoksi tunteita on tärkeää käsitellä molemmista näkökulmista, huomioidaan sekä

niiden yksilöllinen alkuperä että niiden sosiaalinen luonne, tehtävä ja kietoutuminen

systeemin toimintaan.

7.2 Tunnetyöskentelyn eri ilmenemismuotojen painottuminen eri

terapiaistunnoissa

Huomasin aineistoa analysoidessani, että vaikka useimmat tunnetyöskentelyn

ilmenemismuodot esiintyivät kauttaaltaan koko aineistossa, tiettyä jakautumista oli silti
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havaittavissa. Niissä kahdessa terapiaistunnossa, jotka arvioin tunnelmaltaan melko

positiivisiksi ja perheenjäsenten välit melko läheisiksi (Äiti ja poika - onnistuminen ja

keskusteluyhteys sekä Isä ja tytär - suhteen vahvistaminen) korostuivat kaksi

tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoa: nuoren ja vanhemman välisen tunneyhteyden

huomioiminen ja tunne- ja keskusteluyhteyden suojeleminen. Ylipäätään positiiviset

tunteet ja niiden vahvistaminen korostuivat näissä terapiaistunnoissa.

Niissä kahdessa terapiaistunnossa, joiden ilmapiirin arvioin melko negatiiviseksi ja

joissa perheenjäsenten välinen vuorovaikutus vaikutti olevan umpikujassa (Poika ja äiti

- kipeistä tunteista puhuminen sekä Vanhemmat ja poika - tulehtuneet välit) korostuivat

hieman eri teemat. Niiden tunnetyöskentelyn ilmenemismuodoissa korostuivat

ymmärryksen lisääminen tunnetyöskentelyn tarpeellisuudesta ongelmaa kuvaamalla

sekä tunnetyöskentelyyn motivoimalla. Samat teemat korostuivat myös kolmannessa

terapiaistunnossa (Isoäiti ja poika - tunteiden jakaminen). Tämä terapiaistunto

kuitenkin erosi kahdesta edellisestä siinä, että siinä käydyssä keskustelussa ei ilmaistu

voimakkaita negatiivisia tunteita mutta isoäidin ja nuoren välinen tunteiden ilmaisu oli

terapeutin sinnikkäistä yrityksistä huolimatta vähäistä.

Tulkitsen havaintoni tunnetyöskentelyn teemojen jakautumisesta siten, että

ymmärryksen lisäämisen teemat ovat tunnetyöskentelyssä tärkeää pohjan

rakentamista, edellytysten luomista suoremmalle tunnetyöskentelylle. Tämän jälkeen

tunteisiin mahdollisesti pystytään fokusoimaan suoremmin, tuodaan esille positiivisia

tunteita ja pyritään vahvistamaan sekä suojelemaan perheenjäsenten välistä

tunneyhteyttä. Tässä näkyy jälleen tunteiden kognitiivisen tarkastelun merkitys. Nichols

ym. (2000) tuovatkin esiin miten uudenlaisen vuorovaikutuksen kokemisen lisäksi

terapeutin tulee kiinnittää myös huomiota asiakkaiden ymmärryksen lisäämiseen

ajattelun tasolla, jotta he hyötyisivät tästä uudenlaisesta kokemuksesta.  Johnson

(1998) kuvaa emootioita kiintymyssuhteiden musiikiksi. Hänen mukaansa pyrittäessä

vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen, tulee tähän kiintymyssuhdemusiikkiin

vaikuttaa. Yksi keino tähän on positiivisten tunteiden aktivoiminen terapiassa. Sama
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ajatteluprosesseihin vaikuttaminen koskee myös tunnelmaltaan ”negatiivisempia”

terapiaistuntoja. Niissä ongelmia kuvataan puheessa, pyritään osoittamaan

nykytilanteen toimimattomuus ja sitä kautta motivoimaan perheenjäseniä

muutokseen.

On toki mahdollista, että muut tekijät ovat olleet vaikuttamassa siihen, mitkä

tunnetyöskentelyn teemat korostuivat kussakin terapiaistunnossa. Minulla ei

esimerkiksi ole tietoa terapiaistuntojen tarkasta vaiheesta MDFT-prosessissa. Vaikka

kaikkien terapiaistuntojen pitäisi olla MDFT-prosessin keskivaiheesta, voi niiden

kuvausajankohdissa olla eroja. On tärkeää myös muistaa, että tutkijana en tiedä, mistä

syistä perheenjäsenet ovat ylipäätään hakeutuneet terapiaan ja millaiset suhteet

perheenjäsenillä on ollut ennen terapiaan tuloa. Minä olen tehnyt analyysini kunkin

perheen kohdalla vain yhden terapiaistunnon perusteella (poikkeuksena Vanhemmat ja

poika - tulehtuneet välit), jossa oli kohtauksia useista saman perheen

terapiaistunnoista.

7. Omien havaintojen yhteys aiemmin esiteltyyn tutkimukseen

Kuvasin Tutkimusesimerkkejä-kappaleessa (2.3.2) muutamaa laadullista

prosessitutkimusta perheterapian alalta. Tutkimukset koskivat enactment-tilanteita,

yhteistyösuhdetta ja niitä perheterapian muutostilanteita, joissa perheenjäsenet

siirtyivät jumiutuneesta vuorovaikutustilanteesta kohti yhteistä ongelmanratkaisua ja

parempaa vuorovaikutusta. Oman tutkimukseni tuloksissa löytyy joitain yhtymäkohtia

näihin tutkimuksiin. Terapeutit käyttivät aineistossani paljon erilaisia keinoja

aloittaakseen tai ylläpitääkseen tunteita koskevaa keskustelua. Tämän voi tulkita

kertovan ilmiön moniulotteisuudesta ja havainto on yhteneväinen Nicholsin ym. (2000)

tutkimuksen kanssa, jossa he totesivat jo pelkkiin enacment-tilanteisiin liittyneen useita

kymmeniä erilaisia terapeuttien tekemiä toimintoja.

Määrätietoinen pyrkimys jonkun asian työstämiseen näkyi terapeuttien toiminnassa
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toiston käyttämisenä. Uudelleen yrittäminen, kysymysten uudelleenmuotoilu ja aiheen

keskustelussa pitäminen olivat tyypillistä terapeuttien toimintaa. Myös Friedlander ym.

(1994) kuvaavat toistamisen ja uudelleen yrittämisen merkitystä, jotta perheenjäsenet

saadaan keskustelemaan vaikeista tunteista. Hyvänä esimerkkinä omasta aineistostani

toimii yhden terapiaistunnon (Isoäiti ja poika -tunteiden jakaminen) tunteita koskeva

keskustelu, jossa terapeutti vaikutti pyrkivän saada isoäidin avautumaan nuorelle

vaikeista tunteista, joita oli jo aiemmin jakanut terapeutille.  Terapeutti pyysi noin

kahdeksan minuuttia kestäneen keskustelun aikana isoäitiä 13 kertaa kertomaan

tunteistaan nuorelle. Hän aina hieman uudelleenmuotoili kysymyksiään tai

kehotuksiaan ja tarjosi usein isoäidille keskeneräisen lauseen täytettäväksi

kannustaakseen tätä avautumaan. Kyseisen terapeutin toimintaa voi siis kuvata

tavoiteorientoituneeksi. Asiakas ei oikein lähtenyt keskusteluun mukaan ja puheenaihe

harhautui jatkuvasti mutta tästä huolimatta terapeutti yritti sinnikkäästi aloittaa

tunteiden jakamista koskevaa keskustelua.

Friedlanderin ym. (1994) tutkimuksessa mainittiin muutostilanteissa olevan ennen

kaikkea kyse perheenjäsenten välisestä interpersoonallisesta oppimisesta. Pidin kovasti

tästä ajatuksesta ja mielestäni se sopii kuvaamaan myös omassa tutkimuksessa

löytämiäni tunnetyöskentelyn ilmenemismuotoja. Yksityiset, vaikeiksi koetut asiat,

kuten pelko hylätyksi tulemisesta, on tärkeä saattaa toisten tietoon (Friedlander ym.,

1994). Uudenlaisen ymmärryksen saaminen voi luoda uudenlaista motivaatiota

yhteiselle työskentelylle ja sitä kautta ongelmien ratkaisemiselle. Uudenlaisen

vuorovaikutuksen opettelemisen kautta perheenjäsenten välinen tunneyhteys voi

vahvistua ja ihmissuhteet parantua. (Mts.) Tässä prosessissa yhdistyy sekä omien

sisäisten kokemusten jakaminen että muutos vuorovaikutuksen tasolla. Jos keskitytään

pelkkään vuorovaikutukseen, voi olla, että muutosta ei saada aikaiseksi, koska

perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta jumittavat yksilöiden kokemat negatiiviset

tunteet. Toisaalta taas esimerkiksi terapian enactment-tilanteet toimivat mahdollisesti

jonkinlaisena edellytyksenä ihmissuhteiden muutokselle. Niissä perheenjäseniä

ohjataan ja kannustetaan uudenlaiseen vuorovaikutukseen aina katsekontaktin
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muodostamisesta lähtien.

Terapiatilanteissa voi kuvata tapahtuneen mallioppimista niissä tilanteissa, joissa

terapeutti omalla käyttäytymisellään mallinsi muille perheenjäsenille sitä, miten

esimerkiksi tunteistaan avautuvaan nuoreen tulisi suhtautua. Terapeutit myös toimivat

välillä ns. ”liikennepoliisin” tavoin terapian keskustelutilanteissa ja puuttuivat

ns. ”vääränlaiseen” vuorovaikutukseen sekä omassa aineistossani että Friedlanderin

(1994) tutkimuksessa.

Luvun 2 teoreettisessa viitekehyksessä mainitsin käsityksen siitä, että tunteiden kanssa

työskentely on haastavaa sekä perheterapeuteille että asiakkaille. En toki voi tietää

videoilla esiintyneiden terapeuttien henkilökohtaista kokemusta tunnetyöskentelyn

haastavuudesta. Ilmiön haastavuus näyttäytyi kuitenkin aineistossani siten, että

terapeutit joutuivat tekemään monesti paljon töitä sekä aloittaakseen että

ylläpitääkseen tunnetyöskentelyä.  Terapeuttien sinnikkäätkään interventioyritykset

eivät läheskään aina johtaneet tunnetyöskentelyyn. Asiakkaat saattoivat

yksinkertaisesti olla haluttomia puhumaan tunteista tai muuten vaikeista aiheista ja

eivät ehkä myöskään olleet siihen vielä valmiita. Perheenjäsenten väliset suhteet

vaikuttivat myös olevan osassa aineistoa melko huonot ja terapiatilanteissa ilmaistiin

paljon negatiivisia tunteita. Näiden tekijöiden vuoksi tunnetyöskentely näyttäytyi

aineistossani haastavana.

7. Terapeutin tasapainottelu aktiivisuuden ja liiallisen puuttumisen

välimaastossa

Terapeuttien toiminta tunnetyöskentelyssä oli aineistossani aktiivista ja vaikutti

määrätietoiselta. Terapeutin aktiivisuus onkin tyypillistä perheterapiassa (Aaltonen,

2009).  Terapeuttien puheesta pystyi usein hahmottamaan jonkun fokuksen eli

painopisteen, jota he pyrkivät todennäköisesti puheellaan edistämään. Terapeutin
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aktiivinen toiminta tunnetyöskentelyn aloittamiseksi tai ylläpitämiseksi saattoi johtaa

terapeuttista työskentelyä edistäviin keskusteluihin. On tärkeää kuitenkin pitää

mielessä myös se mahdollisuus, että terapeutit saattoivat puheellaan tai toiminnoillaan

ohjata liikaa asiakkaita tai jopa tukahduttaa tunteisiin liittyvää keskustelua. Jäin

pohtimaan sitä, mikä on terapeutin liikaa aktiivisuutta ja mikä on sitä perheenjäsenille

annettavaa tukea, jota he ehkä tarvitsevatkin rohkaistuakseen työstämään vaikeita

asioita.

Koska yhtenä perheterapian keskeisenä tarkoituksena on opettaa perheenjäsenille

uudenlaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa keskenään, on terapeutin syytä olla

tarkkana siitä, missä määrin hän puuttuu perheenjäsenten väliseen keskusteluun. Jos

interpersoonallinen oppiminen on tärkeä osa tunnetyöskentelyä, on perheenjäsenille

annettava riittävästi tilaa harjoitella näitä tärkeitä taitoja ilman terapeutin liiallista

puuttumista. Toisaalta taas terapeutin aktiivisuus on perusteltua, koska

perheenjäsenten väliset suhteet ovat usein negatiivisten tunteiden sävyttämiä,

vuorovaikutus heikkoa ja terapiatilanteen kuuluu olla ammatillisesti ohjattu tilanne.

Terapeuttien tulee kuitenkin pidättäytyä puuttumasta liikaa ainakin enactment-

tilanteissa. Terapeutin liika aktiivisuus leimasi epäonnistuneita enactment-toimintoja

Nicholsin ym. (2000) tutkimuksessa. Sama ongelma havaittiin Friedlanderin ym. (1994)

tutkimuksessa, jossa terapeutin liiallinen aktiivisuus ja oman suunnitelman voimakas

esiintuominen olivat tyypillisiä terapeuttien toimintoja epäonnistuneissa

muutostilanteissa.

Diamond ym. (1999) tuovat esiin sen, että perheterapiaan tulevat nuoret eivät usein

tule sinne omasta tahdostaan. Perheterapeuttisesta näkökulmasta terapeutin

yhteistyösuhteen nuoren kanssa tulisi olla kunnioittava ja tukea antava mutta samaan

aikaan vaativa. Tämäntyyppisen yhteistyösuhteen ajatellaan tarjoavan nuorelle parhaat

edellytykset saada kosketusta omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, jotta nuori pystyy

jakamaan niitä myös vanhempiensa kanssa. Terapeutin tuki on erityisen tärkeää

nuorille usein enactment-tilanteissa, joissa jaetaan aiemmin mahdollisesti ääneen
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sanomattomia, kipeitäkin ajatuksia ja tunteita. (Mts.) Terapeutit haastoivat

aineistossani vastahakoisia nuoria välillä voimakkaastikin. Ehkä tätä terapeuttien

nuoriin (ja jonkin verran vanhempiinkin) kohdistamaa vaativuutta voisi kuvata

Greenbergin ym. (2006) tavoin kipinäksi, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta

pääsemään kiinni tunteisiinsa ja edistää terapeuttista työskentelyä. Haastavuuteen ja

vaativuuteen kun yhdistettiin samalla myös tuen osoittamista ja yhteistyösuhteen

kannattelevuuden korostamista.

Jos terapeutti ei kuuntele asiakkaita riittävästi ja yrittää edetä terapiatilanteessa

joustamattomasti oman suunnitelmansa mukaan, ei tämä todennäköisesti edistä

heidän välistään yhteistyösuhdetta eikä myöskään terapian tavoitteita. Toisaalta taas

terapeutin riittävän aktiivisuuden tärkeydestä kertoo epäonnistuneiden

muutostilanteiden ongelma, terapeutin haluttomuus lähteä selvittämään asiakkaan

vastarinnan taustalla olevia tekijöitä ja vaikeita tunteita (Friedlander, 1994). Oikea

tasapaino terapeutin aktiivisuuden ja asiakkaiden vastuuttamisen välillä on siis

olennainen. Uskon responsiivisuuden olevan tässä avainasemassa. Stiles (1999) kuvaa

responsiivisuuden toimivan ikään kuin palautesysteeminä terapeutin ja asiakkaan välillä

ja sen kautta lopputulos vaikuttaa prosessiin, ei vain prosessi lopputulokseen.

Responsiivisuus tarkoittaa konkreettisesti mielestäni sitä, että tilanne terapiassa elää

koko ajan ja terapeutin on eri tilanteissa syytä tehdä erilaisia asioita. Asiakkaiden

kuunteleminen, heidän puheenvuoroihinsa reagoiminen ja niiden käyttäminen

viitoittamassa keskustelua ovat keskeisiä tekijöitä terapeutin responsiivisuudessa.

7. Tulosten peilaaminen MDFT-terapeuttien koulutusmanuaaliin

Peilasin oman analyysini tuloksia MDFT-terapeuteille tarkoitetun manuaalin tunteita

koskevaan osioon nähdäkseni löytyykö niistä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Manuaalissa

kuvattiin negatiivisten tunteiden vaikutusta ongelmanratkaisuun. Kielteiset tunteet

voivat saada ihmiset haluttomiksi etsimään ratkaisuja esimerkiksi perheen
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vuorovaikutuksessa ilmeneviin ongelmiin. (Liddle, 2007.) Tästä tuli mieleeni omassa

aineistossani esiintynyt terapeuttien tekemä ongelman kuvaaminen ja

ratkaisukeskeinen ote.  Esimerkiksi terapiaistunnossa Poika ja äiti - kipeistä tunteista

puhuminen terapeutti teki nuorelle toistuvia kysymyksiä, joilla hän pyrki kartoittamaan

ratkaisuvaihtoehtoja nuoren ja äidin väliseen heikkoon vuorovaikutukseen.

Manuaalissa mainittu shift strategy -tekniikan käyttö näkyi myös aineistossani.

Tekniikkaa käyttämällä terapeutti pyrkii purkamaan emotionaalisia ongelmatilanteita

usein syventämällä keskustelua henkilökohtaisemmalle tasolle joko herättelemällä

tiettyjä tunteita tai vaimentamalla toisia. Myös asiakkaiden vastuuttaminen näkyi

omassa aineistossani, terapeutti ei tee työtä asiakkaan puolesta. Terapeutin tärkeä rooli

nuoren tukemisessa ilmaisemaan itseään tarkoituksenmukaisemmin näkyi selvästi

aineistossani. (Mts.)

Muiden ihmisten näkökulman ymmärtäminen on manuaalin mukaan keskeinen tavoite

terapiatyössä. Tämä ajatus näkyi aineistossani terapeuttien tekeminä interventioina,

joilla pyrittiin lisäämään asiakkaiden ymmärrystä tunnetyöskentelyn tarpeellisuudesta

ja toisten näkökulman ymmärtämisestä. Kääntäminen on strategia, jonka avulla

terapeutti pyrkii saamaan perheenjäsenen ymmärtämään toisen käyttäytymistä ja tuo

esille sitä koskevaa uudenlaista tulkintaa (Liddle, 2007). Kääntämiseen liittyy

tyypillisesti pyrkimys varmistaa, että asiakas ymmärtää terapeutin tulkinnan. Terapeutit

käyttivät kääntämistä myös minun aineistossani.

MDFT-terapeutin tulee pitää koko ajan mielessään sekä lyhyen että pitkän aikavälin

tavoitteet (Liddle, 2007). Tämä näkyi vahvasti aineistossani esimerkiksi toiston

käyttämisenä ja terapeuttien määrätietoisena pyrkimyksenä tuoda tunteet mukaan

keskusteluun ja pyrkimyksenä tukea erilaisin konkreettisin keinoin niitä koskevaa

keskustelua.
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7.6 Kriittisyys ja tutkimuksen rajoitteet

Terapeutin ja asiakkaan/asiakkaiden välinen vuorovaikutus ja sen toimivuus, sekä

terapeutin oikeanlainen responsiivisuus vuorovaikutustilanteelle on analyysini mukaan

keskeistä perheterapiassa. Tämä on tärkeä huomioida pohdittaessa kriittisesti

tunnetyöskentelyn merkitystä perheterapiassa. Tunteet ovat vain yksi terapeuttisen

työskentelyn osa-alue eikä sitä tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella ole syytä

nostaa jalustalle yli muiden. Ihmiset ovat erilaisia ja eri lailla kykeneviä

tunnetyöskentelyyn, joten sen merkitys todennäköisesti vaihtelee perheen, heidän

tilanteensa ja valmiutensa mukaan. Terapeuttien tulee olla herkkänä

vuorovaikutustilanteelle ja aistia asiakkaiden valmiutta tunnetyöskentelyyn. Koska

yksittäisten terapeuttisten interventioiden ei ole psykoterapian

tuloksellisuustutkimuksessa havaittu olevan yhteydessä sen tuloksellisuuteen (Stiles,

2000), ei ole siis syytä olettaa tunteiden käsittelemisen poikkeavan tästä. Tunteita

tuleekin tarkastella vain yhtenä tapana työskennellä. Kriittisen näkökulman tärkeydestä

huolimatta uskon tunnetyöskentelyllä kuitenkin olevan oma paikkansa perheterapian

käytännön työssä.

Tutkijan tekemien valintojen ja tulkintojen rooli on iso tehtäessä laadullista

sisällönanalyysia, joka ei perustu selkeään struktuuriin. Olen pyrkinyt lisäämään

tutkimukseni uskottavuutta avaamalla analyysini kulkua mahdollisimman hyvin lukijalle

(kappale 5.2). Olen myös kertonut oman aikaisemman työni mahdollisesta

vaikutuksesta analyysiin. Analyysini perustuu omiin tulkintoihini. Kun olen kuvannut

terapeuttien käyttämiä keinoja tunnetyöskentelyn eri ilmenemismuodoissa, olen

samalla tehnyt tulkintoja niiden taustalla olevista mahdollisista pyrkimyksistä ja

tavoitteista. En kuitenkaan voi päästä terapeuttien ”pään sisään” ja tietää heidän

interventioidensa taustalla olevia motiiveja. Analyysini on siten perustunut

terapiatilanteessa käytyjen keskustelujen kuvaamiseen ja niiden perusteella tekemiini

päätelmiin.

Tutkimukseni muita rajoitteita ovat pieni otos ja se, ettei tekemääni analyysia
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tunnetyöskentelystä voida suoraan yleistää aineiston ulkopuolelle. Laadullisessa

analyysissa ei kuitenkaan edes lähtökohtaisesti pyritä yleistämiseen. Yleistämistä

tärkeämpää on se, miten tutkija osoittaa kiinnostuksen kohteena olevan ilmiön

yhteyden laajempaan ilmiökenttään, jossa siihen liitetyt havainnot sijoittuvat osaksi

isompaa kokonaisuutta. (Engeström & Ruusuvuori, 2003.) Tätä tunnetyöskentelyn

yhdistämistä laajempaan ilmiökenttään olen pyrkinyt tekemään luvussa 7 Yleinen

pohdinta.

Tuloksiani tulkitessa täytyy ottaa huomioon myös tunnetyöskentelyyn mahdollisesti

vaikuttavat kulttuuriset tekijät. Kun hankin aineistoa tutkimukseeni, mietin, voinko

ylipäätään hyödyttää Suomessa tapahtuvaa MDFT-terapeuttien koulutusta

yhdysvaltalaisaineistoon pohjautuvalla tunnetyöskentelyn kuvauksellani. Voiko

tunnetyöskentely näyttäytyä täysin eri tavalla Yhdysvaltojen kulttuurisessa kontekstissa

kuin Suomessa tehtävässä terapiatyössä? Uskon kulttuurin vaikuttavan terapeuttiseen

työskentelyyn. Kulttuuri vaikuttaa käsityksiin tunteista ja eri kulttuureissa onkin erilaisia

tunnesääntöjä liittyen tunteiden ilmaisuun. Mietin esimerkiksi Poika ja äiti -kipeistä

tunteista puhuminen -terapiaistunnon kohdalla tilannetta, jossa terapeutti otti nuorta

hetkeksi kädestä kiinni motivoidessaan häntä avautumaan äidilleen. Jäin miettimään

sitä, kuinka todennäköistä olisi, että suomalaiset terapeutit toimisivat näin. Suomessa

ihmisten välinen fyysinen etäisyys on ainakin oman käsitykseni mukaan isompi kuin

Yhdysvalloissa. Tämä toimikoon yhtenä esimerkkinä siitä, miten kulttuuriset erot ovat

mahdollisesti heijastuneet terapiassa tapahtuvaan tunnetyöskentelyyn. Kulttuuriset

tunnesäännöt voivat myös vaikuttaa niihin odotuksiin, joita terapeutteihin kohdistetaan

tunnetyöskentelyn suhteen. Näistä mahdollisista kulttuurisista eroista huolimatta

MDFT on kuitenkin manualisoitu terapiamuoto ja terapeutit koulutetaan Suomessakin

sen periaatteiden mukaisesti.

Tutkimuksen yhtenä rajoitteena voi pitää analyysin keskittymistä terapeuttien

toimintaan. Tutkimusaiheen rajaaminen on laadullisessa analyysissa tärkeää ja siksi

päädyin tähän ratkaisuun. Toivon, etten ole analyysissani antanut sellaista vaikutelmaa,
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että asiakkaat olisivat olleet passiivisia interventioiden vastaanottajia. Asiakkaat

osallistuivat aktiivisesti tunnetyöskentelyn rakentamiseen sekä toisiinsa että

terapeuttiin vaikuttamalla. Olen pyrkinyt kuvaamaan terapiatilanteen vuorovaikutuksen

dynamiikkaa tulokset-luvussa 6 ja erityisesti tutkimuskysymyksiin vastatessani.

Asiakkaiden toiminnan tärkeydestä nostan esimerkiksi Friedlanderin ym. (1994)

havainnon. Heidän laadullisen analyysinsa perusteella muutostilanteissa tapahtunut

perheenjäsenten tekemä keskinäinen motivointi yhteiseen työskentelyyn oli

merkityksellisempää kuin terapeuttien tekemä motivointi. Asiakkaiden toiminnan

syvällisempi tarkastelu ja erittely olisikin erittäin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen

aihe.

Koska aineistonani oli videoituja terapiaistuntoja, on tutkimuksen rajoitteiden

arvioinnissa otettava huomioon myös kuvaamisen mahdollinen vaikutus.

Terapiaistuntojen kuvaaminen on saattanut vaikuttaa jollain tavalla sekä asiakkaiden

että terapeuttien toimintaan ja siten on voinut olla vaikuttamassa siihen, miten

tunnetyöskentely näyttäytyy aineistossani.

7.7 Tutkimuksen vahvuudet ja jatkotutkimus

Aineistoni antoi hyvän mahdollisuuden tarkastella tunnetyöskentelyä perheterapian

kontekstissa. Suunnittelin analyysini siten, että pystyin vastamaan

tutkimuskysymyksiini. Pyrin aineistolähtöisyyteen analyysin alkuvaiheessa ja vasta

analyysin loppupuolella aloin hahmotella yhteyksiä olemassa olevaan teoreettiseen

viitekehykseen ja aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimukseni ansiona voi pitää

analyysiprosessin huolellista avaamista lukijalle.

Suomen Mielenterveysseuran Palaset kohdalleen -hankkeen projektipäällikkö Leena

Ehrling on tuonut keskusteluissamme ilmi, että monet suomalaiset terapeutit kokevat

MDFT:hen kuuluvan tunnetyöskentelyn haasteelliseksi. Toivonkin, että tutkimukseni,

jossa olen kuvannut tunnetyöskentelyä ilmiönä ja fokusoinut erityisesti terapeuttien
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rooliin ja heidän käyttämiinsä interventioihin tunnetyöskentelyn edistämiseksi,

hyödyttäväni Suomen Mielenterveysseuran tekemää MDFT-terapian periaatteiden

juurrutusta Suomeen.

Kappaleessa 7.5 pohdin omia tuloksiani suhteessa MDFT-manuaalin (Liddle, 2007)

tunnetyöskentely-osioon. Yhteenvetona voidaan todeta, että aineistossani näyttäytyi

useita MDFT-manuaalissa mainittuja tunnetyöskentelyyn liittyviä strategioita. Tämä oli

myös oletukseni, koska kaikki aineistossa esiintyneet terapeutit ovat saaneet MDFT-

viitekehyksen mukaisen koulutuksen terapiatyöhön. Oman tutkimukseni ansiona

voidaan kuitenkin pitää sitä, että olen ilmiötä kuvaillessani pystynyt tunnistamaan niitä

konkreettisia interventioita, joilla terapeutit toteuttavat tunnetyöskentelyä käytännön

terapiatyössä. Niitä ei ole erikseen eritelty terapeuttien manuaalissa.

Asiakkaiden toimintaan keskittymisen lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi

olla tunnetyöskentelyn tarkastelu muita laadullisia menetelmiä käyttämällä. Esimerkiksi

keskusteluanalyysia menetelmänä käyttämällä olisi mahdollista kuvata tarkemmin

puhetta rakenteena ja tutkia esimerkiksi asiakkaiden ja terapeuttien puheenvuorojen

yhteyttä toisiinsa. Diskursiivisia menetelmiä käyttämällä olisi mahdollista tutkia tunteita

koskevia puhetapoja ja esimerkiksi niiden kulttuurisidonnaisuutta. Vertailututkimus eri

maissa kuvattujen MDFT-terapiaistuntojen välillä sopisi hyvin tähän tarkoitukseen.

Suomalaisen aineiston käyttäminen antaisi mahdollisuuden tarkastella

tunnetyöskentelyä nimenomaan Suomen kulttuurisessa kontekstissa.
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