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Vuorovaikutustutkimuksena tämä keskittyy terapeutin käyttämiin vuorovaikutuksellisiin 
resursseihin potilaan minuuden työstämisessä. Vuorovaikutuksen tutkiminen on 
mikrososiologiaa, ja edellyttää yksityiskohtaista analyysia, niinpä tässä käytetään 
keskustelunanalyyttisia menetelmiä sekä videoitua ja tarkkaan litteroitua aineistoa. Aineistona 
on viisi terapiaistuntoa kahdesta eri tapauksesta psykodynaamisessa psykoterapiassa. 
Tutkimuksessa syntyneitä havaintoja tarkastellaan aiemman keskustelunanalyyttisen, 
erityisesti psykoterapiatutkimuksen valossa.  
 
Keskeisimmät esille nousevat piirteet minuuden käsittelemisessä psykoterapiassa ovat 
minuuden delikaattisuus ja projektiluonteisuus sekä sen henkilökohtaisuuden ja sosiaalisuuden 
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1. Psykoterapia ja minuus tutkimusaiheina 

Teen tutkielman psykoterapiavuorovaikutuksesta. Tarkastelen erityisesti sitä, miten 

terapeutti käsittelee potilaan minuutta. Käytän keskustelunanalyyttisia menetelmiä, ja 

haen aineistosta niitä tapoja, joilla terapeutti kutsuu esiin kuvauksia potilaan 

kokemuksesta itsestä ja kuinka hän näitä kuvauksia käsittelee. Koska psykoterapiatyö 

perustuu vuorovaikutukseen, etsin nimenomaisesti niitä vuorovaikutuksellisia keinoja, 

joita terapeutti käyttää hakiessaan puhetta potilaan minuudesta hänen kertomuksistaan 

ja käsitellessään näitä kertomuksia. Vuorovaikutukselliset resurssit ovat tärkeässä 

osassa myös terapeutin tarjotessa ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin. Puhun 

vuorovaikutuksellisista resursseista tarkemmin seuraavassa kirjallisuuskatsausluvussa.  

Psykoterapiavuorovaikutus eroaa arkikeskustelusta sillä tavalla, että se on 

institutionaalista vuorovaikutusta ja sen lisäksikin omanlaisensa vuorovaikutuksen 

muoto. Käsittelen psykoterapiavuorovaikutuksen institutionaalista luonnetta myös 

kirjallisuuskatsausluvussa. Sekä psykoterapiavuorovaikutuksen yhteneväisyydet että 

erot suhteessa arkikeskusteluun on tärkeää huomioida tämän kaltaisessa 

psykoterapiatutkimuksessa. 

Sosiologinen mielenkiinto kohdistuu yleensä erityisesti sosiaalisten tekijöiden 

vaikutukseen erilaisissa ilmiöissä. Siten myös minuutta tarkastellaan sosiologiassa 

mielellään sen sosiaalisen rakentumisen kautta. Siinä mielessä minuuteen vaikuttamisen 

tutkiminen psykoterapiassa on sosiologisesti varsin mielenkiintoinen kohde.  

Vuorovaikutuksen tutkimus on erittäin yksityiskohtaista mikrotason sosiologiaa. Siinä 

näkyvät myös sosiaalisten rakenteiden luomat vaikutukset, mikä erottaa sen 

psykologiasta. Varsinkin institutionaalisessa vuorovaikutuksessa sosiaalisten 

rakenteiden rooli tulee esiin vahvasti, mutta kyllä ne rakenteet ovat havaittavissa myös 

arkikeskustelussakin. 

Psykoterapian keskustelunanalyyttinen tutkimus voi tarjota jonkinlaisen metatyökalun 

terapeuteille. Koska psykoterapeutin tärkein työväline on keskustelu, niin sen 

tutkiminen on tärkeää sen kannalta, että nähdään, miten tätä välinettä käytetään, ja 

toisaalta, saadaan ideoita sen mahdolliseen kehittämiseen. Keskustelunanalyyttisin 

menetelmin on mahdollista havaita ihan mikrotasolla, millaisia vaikutuksia ja 
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seurauksia aivan pienilläkin yksityiskohtaisilla ratkaisuilla on vuorovaikutuksessa niin 

välittömästi kuin myös pidemmillä aikaväleillä. 

Minulla ei ollut tätä tutkimusta aloittaessa erityisemmin mitään ennakkokäsityksiä siitä, 

miten terapeutti potilaan minuutta käsittelee. Tosin psykoterapiakulttuuria ja –teorioita 

jo ennestään jonkin verran tunteneena osasin odottaa, että terapiavuorovaikutus on 

melko rauhallista ja potilaan puhetilaa ja potilasta yleensäkin kunnioittavaa, jolloin 

myös pyrkimykset haastaa potilaan käsityksiä tehdään myötätuntoisesti ja 

hienotunteisesti. Pyrin lähestymään aineistoa aluksi mahdollisimman puhtaalta pöydältä 

niin sanotusti maallikon näkökulmasta, ja lopulta myös psykoterapioiden 

teoriaperinteen huomioiden. 

Käyn aluksi läpi teoriaperinnettä, taustakirjallisuutta ja –tutkimusta liittyen 

psykoterapiaan, vuorovaikutustutkimukseen yleensä, ja erityisesti institutionaaliseen 

vuorovaikutukseen, sekä minuuteen. Käsittelen näitä seuraavassa luvussa 

Kirjallisuuskatsaus psykoterapiasta ja minuudesta. Käyn siinä läpi psykoterapian 

määritelmiä yleisesti ja tarkemmin myös psykodynaamisen psykoterapian, joka on 

kyseessä tämän tutkimuksen aineistossa, taustalla olevia teorioita. Luku sisältää myös 

tutkimukseen liittyvät käsitteelliset seikat. Tutkimuksen avainkäsite on ”minuus”, johon 

liittyvää teoriaperinnettä käsittelen siinä myös. Tarkastelen minuutta 

mikrososiologisesti erityisesti symbolisen interaktionismin teoriaperinteen avulla. 

Minuuden sosiaalinen ulottuvuus on tässä keskeisessä asemassa. Käsittelen tuossa 

luvussa myös psykoterapiasuhdetta ja jonkin verran myös psykopatologiaa. 

Kolmannessa luvussa määrittelen tarkemmin tutkimuskysymyksen. Tarkennan siinä 

myös, mitä tarkoitan minuudella juuri tässä kysymyksessä. Neljännessä luvussa kerron 

millaista aineistoa käytän. Kerron siinä myös käyttämästäni menetelmästä, 

keskustelunanalyysista yleisesti, ja kerron myös miten sovellan sitä tässä tutkimuksessa. 

Tuon luvun lopuksi pohdin myös tutkimuksen keskeisimpiä eettisiä huomioon otettavia 

seikkoja. 

Viidennessä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Etenen siinä laajasta näkökulmasta 

yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Lopuksi kuudennessa luvussa kerron millaisiin 

johtopäätöksiin tulin aineiston analyysissa, mitä ajattelen tulosten yleistettävyydestä ja 

merkityksellisyydestä, ja millaisia asioita olisi mielekästä jatkossa tutkia liittyen 
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minuuteen psykoterapiassa. Käyttämäni käsitteet määrittelen pääsääntöisesti sitä mukaa, 

kun ne tekstissä ensimmäistä kertaa esiintyvät.  
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2. Kirjallisuuskatsaus psykoterapiasta ja minuudesta 

 

2.1 Taustaa 

2.1.1. Psykoterapia 

2.1.1.1 Psykoterapia yleisesti 

Psykoterapian määritelmä on seuraava: 

”Kohteena ovat henkilöt, joilla on psyykkinen häiriö ja/tai ongelmia 

ihmissuhteissaan. Häiriöllä saattaa olla psyykkisiä, somaattisia ja sosiaalisia 

ilmenemismuotoja. Tavoitteena on eri asteisten ja erilaisten psyykkisten 

häiriöiden poistaminen ja lievittäminen. Menetelmät perustuvat riittävästi 

tutkittujen psykologisten teorioiden tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen 

soveltamiseen. Hoitoa toteuttavat riittävän psykoterapiakoulutuksen saaneet 

henkilöt hoitavan ja hoidettavan (hoitavien ja hoidettavien) välisessä 

ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa.” (Psykiatria 2006, 664.)  

Psykoterapia tulee yleensä kyseeseen mielenterveysongelmien ollessa toistuvia, 

kärsimystä aiheuttavia ja toimintakykyä haittaavia. Psykoterapia voi auttaa myös 

sopeutumaan vaikeisiin olosuhteisiin. Psykoterapiatutkimukset ovat osoittaneet, että 

terapian tuloksellisuuteen vaikuttavat myönteisesti parhaiten potilaan avoimuuden 

kaltaiset terapian aikaiset prosessitekijät. Potilaan psyykkisen häiriön vaikeusaste taas 

on tuloksellisuutta vaikeuttava tekijä, ja vaikuttaa ennusteeseen kielteisesti. Sen sijaan 

potilaan iällä, sukupuolella tai sosiaalisella asemalla sekä yllättäen myös potilaan 

motivaatiolla, älykkyydellä tai persoonallisuuden kypsyydellä ei ole merkittävää 

vaikutusta ennusteeseen. (Lönnqvist & Marttunen 2006, 646 – 647.) 

Terapian ja potilaan yhteensopivuutta tutkittaessa on huomattu ennusteen hyötyvän 

lähinnä vain iän samankaltaisuudesta. Muiden tekijöiden, kuten terapeutin etnisellä 

taustalla, sukupuolella tai koulutustaustalla ei ole suurta merkitystä. Hyvän 

yhteistyösuhteen merkitys ennusteen kannalta on kuitenkin huomattu. Lisäksi potilaat 

kokevat hyötyvänsä pitkistä hoitojaksoista paremmin, kuin taloudellisen tuen puutteen 

vuoksi keskeytyneistä. (Mt. 647.) 
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Hyvän hoitosuhteen muodostuminen edellyttää psykoterapeuttiseen kokemukseen 

pohjautuvaa teoriapohjaa, joka antaa työkalut potilaan oireiden psykologiselle 

ymmärtämiselle. Psykoterapiatoiminta on luvanvaraista, koska sen tulee perustua 

näiden oikeaoppisesti tutkittujen psykologisten teorioiden soveltamiseen. Terapian 

tehtävä on tunnistaa ja poistaa tekijöitä, jotka ovat potilaan psyykkisen kehityksen tiellä. 

Se auttaa potilasta tunnistamaan käyttämiään toimimattomia ajatus- ja toimintamalleja, 

ja auttaa häntä korvaamaan ne uusilla malleilla. (Pylkkänen 2006, 651.) 

2.1.1.2 Psykodynaaminen psykoterapia 

Tässä aineistossa kyseessä oleva psykodynaaminen psykoterapia fokusoituu aiempien 

kokemusten vaikutukseen potilaan tämänhetkisiin toimintamalleihin. Tarkoitus on 

löytää yksilöllisiä, juuri kyseiselle potilaalle sopivia aiempaa toimivampia tapoja 

jäsentää ympäröivää maailmaa. Potilaan yksilöllinen autonomia lisääntyy sitä mukaa, 

kun hän alkaa ymmärtää defenssejään, eli suojautumiskeinojaan, ja 

transferenssireaktioitaan, eli lapsuuden tärkeisiin henkilöihin liittyvien tunteiden, 

odotusten, kokemusten tai asenteiden transferointia nykyhetken henkilöihin ja 

tilanteisiin. Psykodynaaminen psykoterapia käsittelee potilasta yksilönä ja korostaa 

subjektiivisen kokemuksen ainutkertaisuutta. (Pylkkänen 2006, 651.) 

Psykodynaamisten yksilöterapioiden peruskäsitteitä ovat lapsuuden merkitys, konflikti, 

transferenssi, ja vastarinta. Lapsuuden merkitys korostuu siitä syystä, että 

psykodynaaminen terapia nojaa teoriaan menneisyyden vaikutuksesta henkilön 

nykyiseen kokemusmaailmaan. Lapsuuden vuorovaikutuskokemuksilla on ratkaiseva 

vaikutus persoonallisuuden muotoutumiseen. Käsitys itsestä ja ympäristöstä muotoutuu 

yksittäisten traumaattisten kokemusten sijasta paljon monimutkaisimmista tekijöistä, 

kuten koetuista tyytyväisyyden tai pettymyksen tunteista, sekä niihin liittyvistä 

reaktioista ja mielikuvista. (Aalberg 2006, 664.) Käsite ”konflikti” liittyy mielen 

tasapainon hallintaan. Psyykkiset oireet syntyvät torjuttujen konfliktien myötä, kun 

syrjään sysätyt ristiriidat vahvistuvat, ja torjuntavoimat heikkenevät. (Aalberg 2006, 

664 – 665.) 

Todellisuus ja todelliset havainnot eivät riitä yksin selittämään ihmisten reaktioita 

toisiinsa. Ihmiset ovat taipuvaisia raahaamaan vuorovaikukseen aiempia kokemuksiaan 

varhaislapsuudesta asti. Tätä lapsuuden ajan merkittäviin henkilöihin liittyvien 

tunteiden ja odotusten siirtämistä nykyhetkeen sanotaan transferenssiksi. Tämä on 
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universaali ilmiö, mutta sen määrä ja voimakkuus vaihtelee yksilö- ja tilannekohtaisesti. 

On huomattu, että lapsenomaisen aineiston runsaus persoonallisuudessa vahvistaa 

lapsuusajan vuorovaikutusmallien käyttöä myös aikuisena. Psykoterapia on kontekstina 

omiaan herättämään transferenssireaktioita vuorovaikutuksessa. Siitä on paljon hyötyä 

terapiatyössä, sillä se antaa tietoa potilaan aikaisemmista kokemuksista. (Aalberg 2006, 

665.) 

Potilaan kohdistamaa vastustusta hoitoon ja sen päämääriin esiintyy kaikissa 

psykoterapiatyypeissä. Vaikka potilas haluaa apua tietoisiin oireisiinsa, tasapainon 

säilyttämisen tarve saa vastustamaan muutosta. Vastarinta voi ilmetä esimerkiksi 

konkreettisena pois jäämisenä ja myöhästymisenä, tai vaikenemisena, unohtamisena, 

välttämisenä, ja huomion siirtämisenä. Myös vastarinta antaa terapeutille paljon 

informaatiota potilaan mielen toiminnasta ja hänen defensseistään. (Aalberg 2006, 665 

– 666.)  

2.1.2 Institutionaalinen vuorovaikutus 

Tämän kaltaisessa tutkimuksessa täytyy huomioida kyseessä olevan vuorovaikutuksen 

konteksti-sidonnaisuus ja institutionaalisen vuorovaikutuksen erityisluonne. 

Institutionaalinen vuorovaikutus on päämäärä-orientoitunuttua. Sen päämäärät ovat 

kytköksissä instituution konventioihin. (Drew & Heritage 1992.) 

Instituutiot toimivat vuorovaikutuksen myötä (Heritage & Clayman 2010, 7). Nyt kun 

vuorovaikutusta pystytään tutkimaan paljon aiempaa tarkemmin, on huomattu kuinka 

toimijoiden roolit näkyvät vuorovaikutuksen tavoissa. Erityisen vakiintuneita roolit ovat 

institutionaalisessa kontekstissa. (Mt. 8.)  

Institutionaaliselle vuorovaikutukselle on tyypillistä, että siihen sisältyy kullekin 

instituutiolle ominaiset rajat, joiden puitteissa keskustelu käydään. Osapuolten oletetaan 

olevan tietoisia normeista, joita juuri kyseisessä instituutiossa heidän odotetaan 

noudattavan. (Heritage & Clayman 2010, 34 - 36.) Instituution edustajalla on tästä 

pääsääntöisesti suurempi vastuu. Kappaleessa Psykoterapiavuorovaikutus ja -suhde 

perehdyn tarkemmin siihen, miten terapeutti huolehtii siitä, että vuorovaikutus pysyy 

terapeuttisen funktion piirissä. 

Institutionaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksista on tärkeää tutkia 

vuorotteluprosesseja, koska vuorottelukäytännöt määräävät kuinka paljon kukin saa 
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puhetilaa ja toimintamahdollisuuksia (Heritage & Clayman 2010, 36 - 40). 

Institutionaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksiin kuuluu myös yleinen 

vuorovaikutuksen järjestys, joka pätee tilanteesta riippumatta (mt. 40 – 43). 

Myös sekvenssit [vuorovaikutuksen toimintajaksoiksi järjestyvät ja jäsentyvät 

peräkkäiset toiminnat (Peräkylä & Stevanovic 2016, 43).] noudattavat joitakin normeja, 

ja näin ollen sekvenssien järjestäytyminen on varteenotettava institutionaalisen 

vuorovaikutuksen ulottuvuus (Heritage & Clayman 2010, 43 - 44). Koska sekvenssit 

muodostuvat vuorojen muotoilusta, on vuorojen muotoutumisen tarkastelu niissä 

tärkeää (mt. 45 – 47).  

On monenlaisia tapoja muotoilla yksi sanottava viesti, joten muotoilujen 

yksityiskohtainen analysoiminen auttaa selvittämään, mitä osapuolet yrittävät 

vuoroillaan ilmentää ja korostaa. Vuoron muotoilulla voidaan vaikuttaa paljon myös 

siihen, miten toinen osapuoli ottaa viestin vastaan. Institutionaalisessa 

vuorovaikutuksessa onkin havaittavissa paljon vakiintuneita tapoja ilmaista asiat 

konfliktien välttämiseksi. Tästä huolimatta yksi ainoa tapa ilmaista asia saattaa 

synnyttää erilaisia tapoja tulkita se ja reagoida siihen. (Heritage & Clayman 2010, 45 – 

47.) 

Vuorojen muotoilussa on kyse erityisesti valinnoista; ”Miksi tuo nyt?” kuten Heritage ja 

Clayman (2010) sen muotoilevat. Koska vuorot toteutetaan sanoilla, ovat myös 

sanavalinnat tärkeä tutkittava ulottuvuus. Sanojenkin kohdalla tehdään jatkuvasti 

valintoja, ja niitäkin tutkiessa esitetään sama ”Miksi tuo nyt?” -kysymys. (Mt. 47 – 49.) 

Institutionaaliselle vuorovaikutukselle on tyypillistä monenlainen epäsymmetrisyys. 

Myös emotionaalisena kokemuksena se on usein epäsymmetristä. Tätä on tutkittu paljon 

mm. lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa. (Heritage & Clayman 2010, 49 – 

50.) Yksi epäsymmetrisimpiä institutionaalisia vuorovaikutustilanteita on 

hätäkeskuspuhelut (mt.). Lääkärin vastaanotot lienevät melko lähellä psykoterapeuttien 

vastaanottoja tässä asiassa. Tämä voi tosin hieman vaihdella tapauskohtaisesti, ja 

psykoterapeutilla on painavammat velvoitteet tukea potilastaan emotionaalisesti.  

Psykoterapiasta on myös paljon keskustelunanalyyttista tutkimusta. Siinä on oleellista 

kielellisten ilmausten keskinäinen yhteys toimijoiden välillä (Drew & Heritage 1992, 

11). Muun muassa teoksessa Conversation Analysis and Psychotherapy (toim. Peräkylä, 
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Antaki, Vehviläinen & Leudar 2008 a) on tyypitelty havaittuja terapeutin käyttämiä 

keinoja. Perehdyn niihin tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

2.2 Aikaisempi tutkimus 

Koska tutkimukseni koskee psykoterapiavuorovaikutusta, niin aiheeseen liittyvä aiempi 

tutkimus liittyy psykoterapian kontekstissa tehtyyn vuorovaikutustutkimukseen. Käytän 

taustakirjallisuutena enimmäkseen Peräkylän ym. (2008 a) toimittamaa teosta 

Conversation Analysis and Psychotherapy, ja jonkin verran myös Voutilaisen (2011) 

sekä Weisten (2015) väitöksiä, jotka edustavat tuoreempaa aiheeseen perehtynyttä 

tutkimusta. Peräkylän ym. (2008 a) toimittama teos tarjoaa keskustelunanalyyttista 

perustietoa psykoterapiasta. Siinä käsitellään melko yleisellä tasolla eri tutkimuksia 

terapiasta, ja se on hyvä pikakatsaus siihen, mitä aiheesta tiedetään ja miten sitä 

tutkitaan. Siinä on tyypitelty muun muassa erilaisia terapeutin toimintatapoja ja keinoja 

kuten korjaaminen (correction), kyseenalaistaminen (questioning), täsmentäminen 

(elaborating), laajentaminen (extending). (Mt.) 

Edellä mainitussa teoksessa on esimerkkejä siitä, miten hyvin on keskustelunanalyysin 

avulla saatu avattua terapeutin keinoja selvitä erilaisista haasteista. Muun muassa John 

Rae (2008) kirjoittaa siinä sanavalintojen korvaamisesta terapeutin keinona haastaa 

potilaan käsityksiä (näiden ollessa haitallisia). Hän tunnistaa kahdenlaisia tapoja 

reagoida potilaan kertomaan; korjauksia ehdottavia ja ymmärrystä tarjoavia. Kumpaakin 

voi esiintyä samanaikaisesti. Tasapainottelu näiden kahden ulottuvuuden välillä auttaa 

potilasta eksplikoimaan emootioitaan paremmin, ja potilaan käyttämien sanavalintojen 

korvaaminen on tyypillisesti käytetty keino tähän. (Mt. 62 - 79.) 

Lyhyesti sanottuna psykoterapiaa voisi kutsua ”parantamiseksi keskustelemalla”. 

Oxford English Dictionary määrittelee psykoterapian mielen tai persoonallisuuden 

häiriöiden hoitamiseksi psykologisilla tai psykofysiologisilla menetelmillä. Alussa 

psykoterapiatutkimus oli lähinnä tapaustutkimusta perustuen raportointiin. Sitten 

tekniikan kehittyessä tarjoutui mahdollisuus myös tallennettujen 

vuorovaikutusaineistojen tutkimiseen. (Peräkylä & al. 2008 b, 5 – 7.) 

Jo 1950-luvulla kielitieteilijät ja sosiaalitieteilijät kiinnostuivat psykoterapian 

tutkimisesta. Tutkimusten motiivina ovat olleet tieteelliset intressit ja uusien 
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terapeuttien kouluttamisen kannalta tärkeiden tietojen hankkiminen. (Peräkylä & al. 

2008 b, 7 – 8.) 

Tutkimusperinteeseen sisältyy keskustelunanalyysin lisäksi myös psykoterapeuttisen 

prosessin tutkimista. Näissä tutkimuksissa on tutkittu muun muassa potilaan 

muutosprosessia. Potilaan ja psykoterapeutin välisen vuorovaikutuksen tutkiminen 

edellyttää kuitenkin keskustelunanalyyttista menetelmää. (Peräkylä & al. 2008 b, 10 – 

12.) 

Keskustelunanalyyttinen psykoterapiatutkimus sisältyy institutionaalisen 

vuorovaikutuksen tutkimusperinteeseen. Keskustelunanalyysi on sosiaalisen toiminnan 

mikrotasoista tutkimusta; huomio kiinnitetään yksityiskohtaisiin toimintoihin. Siksi 

vuorovaikutustilanteiden mahdollisimman tarkka tallentaminen on tärkeää. Se 

mahdollistaa sekvenssien ja yksityiskohtien tarkan analysoimisen. (Peräkylä & al. 2008 

b, 12 – 16.) 

Yksityiskohtien lisäksi myös toimintojen välinen yhteys on tärkeää huomioida. Siitä 

syystä tutkitaan myös esimerkiksi vieruspareja, eli toisiinsa yhteydessä olevia 

toimintoja, kuten vaikkapa kysymystä tai pyyntöä ja niiden saamaa responssia, eli 

vastausta. Vierusparit ovat kytköksissä toisiinsa, ja jokainen toiminto vaikuttaa jossain 

määrin seuraavaan. Näitä vaikutuksia halutaan myös psykoterapiavuorovaikutusta 

tutkimalla selvittää, koska ne ovat oleellinen tekijä terapiaprosessissa. (Peräkylä & al. 

2008 b, 12 – 16.) 

Keskustelunanalyyttista psykoterapiatutkimusta on tehty paljon, ja varsinkin 

suomalaiset tutkijat ovat olleet tällä saralla ahkeria. On tutkittu muun muassa, miten 

ongelmia kuvaillaan tai millä keinoilla terapeutti saa potilaan puhumaan avoimemmin. 

Psykoterapioissa on kuitenkin useita erilaisia koulukuntia, joten näiden menetelmien 

välillä voi olla paljonkin vaihtelua. Siten yksittäiset terapiatutkimukset eivät ole 

välttämättä kovin hyvin yleistettävissä, ja tällä alueella riittää edelleen paljon 

tutkittavaa. (Peräkylä & al. 2008 b, 18 – 22.) 

Tutkittaessa psykoterapiavuorovaikutusta onkin muistettava, että näiden 

terapiakäytäntöjen taustalla on myös melko vahva teoriapohja. Erilaisten koulukuntien 

omaksumat teoreettiset taustat on huomioitava tutkittaessa pragmatiikkaa, eli näiden 

terapiaoppien soveltamista käytännön terapiatyössä. (Peräkylä & al. 2008 b, 22 – 23.) 
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Peräkylä ja Vehviläinen ovatkin suositelleet, että psykoterapiavuorovaikutusta tutkivat 

keskustelunanalyytikot kommunikoisivat näiden perusteiden ja konseptien kanssa, joita 

terapeutit soveltavat työssään. Käytänteiden teoreettisen taustan ymmärtäminen 

helpottaa analysoimista, ja keskustelunanalyysilla saadaan näkyviin teorioiden 

toimivuus käytännössä. (Peräkylä & al. 2008 b, 22 – 23.) 

Keskustelunanalyyttisilla menetelmillä voidaan tutkia muun muassa psykoterapeuttien 

näkökulmaa tai selvittää terapian tuloksia. Psykoterapian tehokkuus kiinnostaa niin 

terapeutteja potilaineen kuin myös terapian rahoittajia. Evidence based medicine eli 

EBM tarjoaa menetelmiä hoidon tehokkuuden mittaamiseen. Se ei ole kuitenkaan 

riittävän syvällinen menetelmä psykoterapian tutkimiseen. (Peräkylä & al. 2008 b, 24.) 

EBM:n puutteena on se, että sillä voidaan mitata vain mitattavia tuloksia, terapeuttisten 

interventioiden sisällönanalyysin jäädessä havaitsemattomaksi. Tällaisella liian 

kvantitatiivisella mittarilla ei pystytä huomioimaan potilaiden yksilöllisyyttä, tai niitä 

tekijöitä jotka saavat potilaassa muutoksen aikaan. Keskustelunanalyysi tarjoaa EBM:ää 

paremmat menetelmät psykoterapian sisäisten tulosten analysoimiseen. (Peräkylä & al. 

2008 b, 24.) 

Vuorovaikutuksen mekanismeja yksityiskohtaisesti sekvenssitasolla tutkiessaan 

keskustelunanalyysi tarjoaa työkalut sen tarkastelemiseen, miten terapeutin toiminta 

vaikuttaa potilaan kehittymiseen. Sen vuoksi keskustelunanalyysi olisi hyvä ottaa 

mukaan täydentämään EBM:n menetelmiä. Siten voidaan tutkia myös, millä tavoilla 

vuorovaikutuksen tavat muuttuvat terapian edetessä. (Peräkylä & al. 2008 b, 24 - 25.) 

Liisa Voutilainen (2011) tarkastelee väitöskirjassaan emotionaalista kokemusta 

kognitiivisessa terapiassa. Hän on tyypitellyt erilaisia affiliaatio-responsseja. Affiliaatio 

on kuulijan liittyminen puhujan tunteisiin. Käsittelen tätä myöhemmin tarkemmin. 

Voutilaisen aineistossa on myös tapausesimerkki siitä, miten terapeutti käsittelee 

vastustusta ja erimielisyyttä potilaan kanssa. Terapeutti voi käyttää myös vastustusta 

terapeuttisena resurssina. Voutilainen tuo esille myös sen, miten terapiakeskustelu eroaa 

arkikeskustelusta. Hänen teesinsä terapiatyön tasapainottelusta empatian ja asiakkaan 

haastamisen välillä antanee hyvän pohjan myös minuuden käsittelemisen tutkimiselle. 

(Mt.) 

Voutilainen (2011) huomasi terapeuttisen muutoksen olevan vuorovaikutuksessa 

kolmivaiheinen. Terapian alussa potilas reagoi terapeutin haastaviin sekvensseihin 



~ 15 ~ 
 

hiljaisuudella ja vastustuksella. Terapian keskivaiheessa potilas ensin hyväksyi 

terapeutin tarjoaman ajatuksen perääntyen siitä kuitenkin myöhemmin. Lopulta terapian 

loppuvaihetta kohden mentäessä terapeutin ja potilaan välinen yksimielisyys lisääntyi. 

(Mt. 27.) 

Elina Weiste (2015) vertailee väitöksessään kolmea eri terapiasuuntausta. Hän on 

huomannut prosodialla (puheen musiikillinen puoli, äänensävy) olevan merkittävä rooli 

empatian ja asiakkaan haastamisen erottamisessa. Empatian ja haastamisen välisen 

tasapainon tärkeys korostuu hänenkin tutkimuksessaan, ja hänen analyysissaan korostuu 

emootioiden ja episteemisyyden välinen monimutkainen suhde. Weisten tutkimuksessa 

on havaintoja siitä, miten terapeutti käsittelee mahdollisia ongelmatilanteita asiakkaan 

kanssa; kuinka hän pitää yhteyttä yllä. Keskeisessä asemassa hänen tutkimuksessa ovat 

formulaatiot, joilla tarkoitetaan potilaan kertomuksen uudelleenmuotoilemista. Kerron 

formulaatioista tarkemmin kappaleessa 2.3.4 Psykoterapiavuorovaikutus ja -suhde. 

Nämä kyseiset aiemmat havainnot antavat hyvän pohjan minuuden käsittelemisen 

tarkasteluun. Ne ikään kuin lähestyvät kaikki sitä jonkun verran, mutta eivät kuitenkaan 

nimenomaisesti juuri minuutta käsittele. Näiden pohjalta katson kuitenkin, että 

esimerkiksi formulaatioiden sanavalintoja tarkastelemalla voisi saada jonkinlaisen 

otteen minuuden käsittelemisestä psykoterapiassa.  

 

2.3 Käsitteelliset seikat 

2.3.1 Avainkäsite ”minuus” 

Tutkimukseni keskeisin käsite on minuus. Minuus on hyvin arkinen käsite, josta on 

tehty kuitenkin erittäin abstraktejakin teorioita. Monet teoreetikot ovat kehitelleet 

jonkinlaista minuuden määritelmää, joista jotkut ovat keskenään ristiriitaisia. Varsinkin 

sosiologit käyttävät paljon G.H. Meadin teoriaa minuuden muotoutumisen dynaamisesta 

suhteesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Saaristo & Jokinen 82 – 83). Mead oli yksi 

symbolisen interaktionismin edelläkävijöistä (Saaristo & Jokinen, 59 - 60). Symbolinen 

interaktionismi on Chicagon koulukunnassa 1900-luvulla pinnalle noussut sosiologiassa 

runsaasti käytetty teoriaperinne, joka keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja 

korostaa kielen ja symbolien merkitystä vuorovaikutuksessa (mt. 59 -60, 82 - 83). 
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Tässäkin tutkimuksessa on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joten käytän 

symbolista interaktionismia teoriaperinteenä minuuden osalta.  

Symbolisen interaktionismin edustajana Mead määrittelee minuuden sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa muodostuvana koko ajan tekeillä olevana asiana. Mead jakoi 

minuuden (self) subjektiiviseksi (I) ja objektiiviseksi (me), jossa I on luova ja 

impulsiivinen toimija (subjekti), ja me käsitys itsestä muiden silmin. Meadin mukaan 

minuus muodostuu I:n ja me:n välisessä vuorovaikutuksessa. Hänen mukaan 

yhteiskunta tulee ihmisen mieleen sosiaalisen ympäristön asenteiden ja responssien 

myötä. Niinpä mieli, minuus ja yhteiskunta ovat kaikki osa tätä prosessia, jossa ihmiset 

ikään kuin itse valvovat toimintaansa yleistetyn toisen kautta. Yleistetty toinen eli 

”generalized other” on Meadin käyttämä termi, jolla hän viittaa symboliseen ideaan 

yhteisöstä tai yhteiskunnasta, jota ihmiset ajattelevat muokatessaan omaehtoisesti 

toimintaansa. Minuutta ei voi kokea huomioimatta tätä sen ulottuvuutta kuvitelluista 

muiden ihmisten responsseista. (Scott 2015, 5 -7.) 

Meadin lisäksi myös Susie Scott (2015) edustaa symbolista interaktionismia, ja käyttää 

sitä lähestymistapana käsitellessään identiteetin rakentumisprosessia. Hänen 

teoksessaan Negotiating Identity identiteetti määrittyy minuuden kautta; ajatukset itsestä 

muodostavat identiteetin (mt. 2). Puhun tässä yhteydessä välillä identiteetistä ja välillä 

minuudesta. Symbolisen interaktionismin edustajat (esimerkiksi Mead, Scott & 

Goffman) käyttävät monesti näitä molempia käsitteitä rinnakkain, koska ne osuvat 

useimmiten limittäin. Niillä voidaan joskus tarkoittaa samaakin asiaa, mutta toisinaan 

on syytä puhua erikseen minuudesta. Sivuan välillä identiteettiä, mutta tutkimuksen 

avainkäsite on kuitenkin minuus. 

Scott (2015) kertoo keskeisimmän identiteetin ympärillä käytävän debatin koskevan sen 

aidon olemassaolon ja pysyvyyden mahdollisuutta diskurssien, esitysten ja 

vuorovaikutuksen taustalla. Nykyteoreetikot näkevät identiteetin hyvin joustavana 

elementtinä. Näiden valossa Scott kiteyttääkin identiteetin olevan ennemminkin jotain, 

mitä ihmiset tekevät, eikä niinkään mitä heillä on. (Mt. 8 – 9.) 

Scott (2015) analysoi minuutta käsitteenä törmäten usein sen eteerisyyteen, 

fragmentaarisuuteen, relationaalisuuteen ja prosessiluonteisuuteen. Minuus ei ole 

koskaan valmis, vaan se on jatkuvassa muutoksen tilassa. Symbolisessa 

interaktionismissa minuuden ajatellaan muotoutuvan suhteessa muihin muun muassa 
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reflektion myötä. Monet näistä teorioista ovat pragmatismin perua. Tämäkin filosofian 

perinne on, monien muiden koulukuntien ja teoreetikkojen lisäksi, eritellyt minuutta. 

Pragmatismi on jakanut minuuden kahtia; subjektiksi ja objektiksi. (Mt. 4 - 5.) 

Scott (2015) sanoo identiteetin olevan sosiologisesti mielenkiintoinen sen 

yksilöllisyyden ja kollektiivisuuden välisen paradoksaalisuuden vuoksi (mt. 1). Monesti 

identiteetti ja minuus nähdään sosiaalisena konstruktiona, ja sitä ovat käsitelleet 

todellisuuden sosiaalisen rakentumisen kontekstissa myös Berger ja Luckmann (1966) 

ja aavistuksen filosofisemmalla otteella Schütz (1932). 

Identiteettiä ja minuutta käsittelevissä teorioissa on havaittavissa kaksi ääripäätä. 

Toisessa ääripäässä identiteetti nähdään pysyvänä ja kiinteänä asiana, joka on 

ainoastaan yksilöstä lähtöisin. Toisessa korostetaan ympäristön vaikutusta identiteetin 

muokkaajana. Symbolinen interaktionismi sijoittuu näiden kahden ääripään väliin. 

Vaikka identiteetti neuvotellaan toisten kanssa, identiteettityön taustalla on kuitenkin 

aina toimija, joka neuvottelee. Tavat esittää minuutta voivat jopa vaihdella eri 

tilanteissa. (Scott 2015, 11.) 

Symbolinen interaktionismi on saanut muun muassa keskustelunanalyysista hyvän 

välineen tutkiakseen yksityiskohtaisesti, miten sosiaaliset toimijat muotoilevat 

sanomaansa välittääkseen symbolisia merkityksiä (Scott 2015, 21). Koska 

keskustelunanalyysilla tutkitaan, suoritettavaa sosiaalista toimintaa ja identiteetin 

esittämistä ilmaisujen taustalla, tarjoaa se hyvän työkalun symboliselle 

interaktionismille (mt. 56). Erilaisia vuorovaikutustilanteita tutkimalla on pystytty 

osoittamaan, kuinka ihmiset hyödyntävät jaettuja ääneen lausumattomia ilmaisujen 

taustalla olevia merkityksiä, mikä auttaa viemään keskustelua eteenpäin 

samansuuntaisesti. Vuorovaikutuksen osapuolet jakavat sanattomia merkityksiä, jotka 

auttavat heitä ymmärtämään toisiaan keskustelussa. (Mt. 56 – 60.) 

Nämä toimijoiden havaitsemat ja ymmärtämät merkitykset ovat sosiaalisina 

konstruktioina juuri symbolisen interaktionismin kannalta kiinnostavia. Nämä yleisön 

odotusten kanssa resonoivat merkitykset saavat resurssinsa kielestä, ja ovat 

löydettävissä puheesta. Sanavalinnoilla ja eleillä toimijat esittävät identiteettiään, joskus 

rehellisesti, joskus vähemmän rehellisesti, ja toisinaan strategisesti. Niinpä puhetta 

tutkitaan siitä näkökulmasta, millaisia sosiaalisia toimintoja sillä pyritään tuottamaan. 
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Fokus on siinä, millaisia sosiaalisia ja identiteettityötä konstituoivia funktioita joillakin 

sanavalinnoilla tai ilmaisuilla on. (Mt. 80.) 

2.3.2 Minuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

Minuuden muotoutuessa Meadia mukaillen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ei ole 

erotettavissa sosiaalisesta ympäristöstään riippumatonta ideaa minästä, jonka voisi 

havaita täysin erillisenä. Minuus muotoutuu jo lapsuuden sosialisaatiosta lähtien, ja 

kytkeytyy sosiaaliseen ympäristöön. Minuuden subjektiivinen ja objektiivinen osa 

vaikuttavat molemmat käsitykseen minuudesta omassa mielessä. Objektiivisella 

ulottuvuudella tarkoitetaan ajatusta siitä, kuinka olettaa muiden itsensä näkevän. (Scott 

2015, 6 – 7.)  

Myös symbolista interaktionismia edustava ja minuuden sosiaalista puolta käsitellyt 

Goffman ei hänkään näe minuutta pysyvänä, vaan pikemminkin kanssakäymisessä 

rakentuvana ja sosiaalisesti muotoutuvana (Saaristo & Jokinen 2009, 60 - 61). Hänen 

mukaan yksilö esittää itseään pyrkimällä antamaan sellaisen vaikutelman, millaisena 

hän itsensä käsittää. Sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmiset pyrkivät tulkitsemaan 

toisiaan tietääkseen, miten kutakin olisi parasta kohdella. Tietäen millaisen ihmisen 

kanssa on tekemisissä, tietää myös kuinka hänen kanssaan on parasta toimia. Goffman 

nimittää tätä perusdialektiikaksi. (Goffman 1971, 267 – 270.) 

Tällä perusdialektiikalla alustaen Goffman huomauttaa sosiaalisella kanssakäymisellä 

olevan myös moraalinen ulottuvuus. Sitä ei yleensä tietoisesti ajatella tai mitenkään 

erityisesti yritetä huomioida, mutta se on siellä olemassa ja sen ikään kuin 

markkinoiminen on toimijoiden vastuulla. Yhteisön jäsenellä on moraalinen 

velvollisuus esiintyä tietynlaisena, mutta toisaalta myös velvollisuus antaa itsestään 

mahdollisimman todenmukainen vaikutelma. (Goffman 1971, 269 – 270.) Goffmanin 

mukaan minuuden muotoutuminen tapahtuu vuorovaikutustilanteissa 

tilanteenarvioinnin, arvioinnin ilmaisemisen ja tämän kulloinkin saadun arvioinnin 

säilyttämisen myötä. Kaikki tämä tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Goffman 

1971, 270 – 273.) 

Minuuden kannalta keskeinen on myös Goffmanin teoria kasvotyöstä. Kasvoilla 

Goffman tarkoittaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa itselle vaadittavaa myönteistä 

sosiaalista arvonantoa. Ihmiset pyrkivät säilyttämään sekä omat kasvonsa, että 

tukemaan toisiaan kasvojen säilyttämisessä. Tätä Goffman kutsuu kasvotyöksi. 
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Kasvotyö noudattaa konventionaalisia linjoja, jotka perustuvat kollektiivisiin oletuksiin. 

Yksinkertaistaen kasvotyön voisi ehkä sanoa olevan sitä, että pyrkimällä sabotoimaan 

toisten kasvoja menettääkin omat kasvonsa sosiaalisessa ympäristössään. Sosiaalisissa 

tilanteissa on solidaarisuuden vaatimus. (Goffman 1955, 213 – 231.) 

Goffmanin mukaan eri tilanteiden ja roolien takaa löytyvää yksittäistä aitoa minuutta on 

vaikea edes erottaa. Teatteri-metaforaa käyttäen hän sanoo esitysten olevan usein myös 

yhteistyön tulos. Toimijoilla on niin sanottuja joukkuetovereita, jotka tukevat 

esimerkiksi kasvotyössä, koska sillä on kollektiivista arvoa. Kaikissa tilanteissa ei tätä 

tukea saa, esimerkiksi vieraat eivät välttämättä välitä toisten kasvoista niin kuin 

läheisemmät tai jollakin tavalla samaan porukkaan kuuluvat ihmiset. (Scott 2015, 16 – 

17.) 

Vaikka omia ja toisten kasvoja pyritään vaalimaan, on kasvojen menettäminen silti aina 

kuitenkin mahdollista. Kreikkalaista fyysiseen leimaan viittaavaa käsitettä stigma 

käytetään nykyään viittaamaan ulkoisten merkkien sijasta itse häpeän tunteeseen tai 

kokemukseen. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että häpeän tunne voisi johtua myös 

ulkoisista tekijöistä, tai vahvistua niistä. Se mitä määritellään normaaliksi ja mikä 

stigmaksi on aina suhteellista ja muodostuvat suhteessa toisiinsa vuorovaikutuksessa.  

(Goffman 1963, 11 – 14.) 

Goffman jakaa stigman kolmeen päätyyppiin. Ensimmäinen on ulkoisista 

ominaisuuksista johtuva häpeäntunne. Toinen syntyy yksilön henkisistä 

ominaisuuksista, kuten esimerkiksi heikkoudesta, vallitsevista tai epäluonnollisista 

intohimoista, ja epärehellisyydestä, jotka voivat ilmetä muun muassa 

mielenterveyshäiriöinä, riippuvuutena, alkoholismina, työttömyytenä, ja radikaalina 

poliittisena käyttäytymisenä. Kolmas stigma-tyyppi tulee rodun, kansallisuuden tai 

uskonnon perusteella, ja näille on tyypillistä olla perhekohtaisia. (Goffman 1963, 14.) 

Stigmasta kärsivä yksilö voi saada Goffmanin (1963) mukaan tukea kahdenlaisilta 

kanssaihmisiltä. Vertaisryhmä ymmärtää parhaiten kyseessä olevaa kokemusta. Ihmiset, 

jotka jakavat saman stigman pystyvät tarjoamaan parhaan samaistumiskohteen. (Mt. 31 

- 32.) Näiden, joita Goffman nimittää omiksi, lisäksi on myös viisaat. Viisaat lukeutuvat 

niin sanottuihin normaaleihin ihmisiin, joilla on kuitenkin kokemusta ja tietoa kyseessä 

olevasta stigmasta. Heillä voi olla esimerkiksi lähipiirissään vastaavanlaisia henkilöitä, 

mikä antaa heille kompetenssia ymmärtää heidän elämää kyseisen stigman kanssa, sekä 
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heidän kokemuksiaan ja tuntemuksia. (Mt. 41.) Tällainen kompetenssi voi olla myös 

ammatillista, jolloin se esimerkiksi psykoterapian tapauksessa muodostuu koulutuksen 

ja työkokemuksen myötä.  

Leimautuminen on paljolti riippuvainen vallitsevista yleisistä sosiaalisista normeista, 

jotka eivät välttämättä ole pysyviä. Sosiaalinen identiteetti määräytyy monesti 

kategorioiden kautta, jotka nekin ovat sosiaalisia konstruktioita. Ihmisillä on taipumus 

kategorisoida asioita, ja siten myös identifioida itsensä sen mukaan, mihin ryhmään he 

kuuluvat ja mihin taas eivät. (Mm. Hogg 2003, 474.) 

Ei pidä kuitenkaan unohtaa minuuden yksilöllistä puolta. Esimerkiksi Marilynn B. 

Brewer (2003) pitää yksilöllistä minuutta tärkeänä yksilön eheyden ja jatkuvuuden 

kannalta. Hänen mukaan yksilöllinen ja kollektiivinen minuus toimivat erillisinä 

järjestelminä ollen kumpikin tärkeitä. (Mt. 489.) 

Tässä on hyvä teoriaperinne minuus-käsitteelle sosiologisessa 

psykoterapiatutkimuksessa, koska näissä huomioidaan yksilön ja sosiaalisen ympäristön 

välinen suhde. Erityisesti Meadin näkemys minuudesta ja sen sosiaalisesta 

muotoutumisesta antaa hyviä näkökulmia asian tarkastelemiseen psykoterapian 

kontekstissa, koska tapa nähdä itse ja muut on monesti keskiössä psykoterapiassa. 

Kokemus itsestä sosiaalisissa suhteissa on paljon käsitelty aihe psykopatologioissa, 

kuten esimerkiksi persoonallisuushäiriöissä (Eronen & Henriksson & Marttunen 2006, 

364 - 391). 

2.3.3 Minuus ja psykopatologia 

Ympäristön ollessa yksilön minuuden eheydelle liian ankara, voi yksilöllinen itsesäätely 

auttaa säilyttämään eheyden. Tämä kuuluu hyvän sopeutumisen defenssitasoon ja se 

pitää mielen tasapainossa. (Lönnqvist 2006, 51.) Jos yksilö joutuu kuitenkin liikaa 

turvautumaan defensseihin (psyykkiset suojautumismekanismit), voi se joissakin 

äärimmäisessä tapauksessa johtaa esimerkiksi persoonallisuushäiriöihin, kuten 

narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Narsistille on tyypillistä näennäinen itsevarmuus, 

joka on kuitenkin hyvin riippuvainen kanssaihmisten jatkuvasta arvonannosta, koska 

siitä saatu mielihyvä ei niin sanotusti varastoidu itsetuntoon. Narsistien tapauksessa 

minuus on hyvin fragmentaarinen ja heidän käsityksensä minuudestaan perustuu usein 
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epärealistisiin tulkintoihin toisten antamasta palautteesta. (Rhodewalt & Sorrow 2003, 

519 – 535.) 

Narsistien keinotekoisen minäkuvan lisäksi on huomattu persoonallisuushäiriön 

vaikutus minuuteen myös rajatilapersoonallisuuksien kohdalla. Narsistille on tyypillistä 

epärealistinen minäkuva ja taipumus esiintyä todellisuuden sijasta sellaisena, millainen 

haluaisi olla. Rajatilapersoonallisuus sen sijaan ei helposti saa kunnon otetta 

minuudestaan. (Westen & Heim 2003, 643 – 664.) Koska persoonallisuushäiriöiden 

vaikutus minuuteen näyttäisi olevan näin suuri, on syytä käsitellä psykopatologian 

suhdetta minuuteen tarkemmin.  

Persoonallisuushäiriöillä tarkoitetaan sellaisia yksilön henkilökohtaisessa ja 

sosiaalisessa elämässä haittoja ja ongelmia aiheuttavia käyttäytymismalleja, jotka ovat 

kyseessä olevan yksilön pitkäaikaisia ja joustamattomia toimintatapoja. Kyse ei siis ole 

tilapäisistä stressistä tai muusta vastaavasta johtuvasta ongelmasta, vaan 

pinttyneemmistä tavoista tulkita itseä ja muita. Ongelmia ihmissuhteissa aiheutuu 

persoonallisuushäiriöiden myötä siksi, koska heidän tulkintatapansa todellisuudesta 

poikkeaa oleellisen paljon valtavirran normeista ja oletuksista. (Eronen, Henriksson & 

Marttunen 2006, 364 – 365.) 

Minuuden kannalta kiinnostavimpia ovat rajatilapersoonallisuus ja narsistinen 

persoonallisuushäiriö, sillä näiden vaikutus minuuteen, minäkuvaan ja itsesäätelyyn 

näkyy selkeimmin. Persoonallisuushäiriöt ovat harvinaisia, eivätkä läheskään kaikki 

terapiapotilaat kärsi edes lievistäkään persoonallisuushäiriöistä, mutta niin sanottu 

tavanomainen hahmottuu helpommin tarkastelemalla epätavallista. (Westen & Heim 

2003; Eronen & al. 2006; DSM-5 2013.) Siksi käsittelen minuutta myös 

persoonallisuushäiriöiden valossa. 

Yksi rajatilapersoonallisuuden diagnostisista kriteereistä on ”Identiteettihäiriö: 

merkittävästi ja jatkuvasti epävakaa minäkuva tai kokemus itsestä.” (DSM-5). Tämä on 

usein seurausta erillistymis-yksilöitymiskehityksen häiriintymisestä varhaislapsuudessa. 

Se johtaa vaikeuksiin itsetunnon säätelyssä sekä muita ja itseä koskevien mielikuvien 

erottamisessa. (Eronen & al. 2006, 376 – 377.) Rajatilapersoonallisuuden minäkuva 

saattaa muuttua äkillisesti ja arvomaailmakin voi heittelehtiä dramaattisesti ääripäästä 

toiseen. Heidän minäkuva on epävakaa, monesti kuitenkin huono, ja he saattavat joskus 

jopa kokea, että eivät ole lainkaan edes olemassa. (DSM-5.) 
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Narsistisessa persoonallisuushäiriössä käsitys itsestä ei välttämättä poukkoile kuten 

rajatilapersoonallisuudessa, mutta heillä minäkuva on huomattavasti vääristynyt ja 

hyvin kontrastinen suhteessa heidän käsitykseensä muista. Tyypillisesti he arvioivat 

oman kompetenssinsa todellisuutta paremmaksi, ja samalla muiden kyvyt vastaavasti 

huonommaksi. (Eronen & al. 2006, 379 – 380.) Narsistit uskovat vilpittömästi 

ansaitsevansa enemmän ihailua ja parempaa kohtelua kuin muut, ja saattavat siksi 

pahastua, jos eivät koekaan saavansa ansionsa mukaan. Heidän itsetunto on hyvin 

epävarma, mikä saa heidät kalastelemaan jatkuvasti kohteliaisuuksia ja imartelua, joihin 

he olettavat olevansa oikeutettuja. (DSM-5.) 

Peräkylä (2015) on tarkastellut narsismia yhdessä tapauksessa Goffmanin kasvoteorian 

näkökulmasta tullen siihen johtopäätökseen, että kyseisessä tapauksessa narsistilla on 

puutteelliset kyvyt saada itsetunnolleen vahvistusta kasvotyön myötä. Narsistin 

tapauksessa minäkuva ikään kuin eristäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen 

tuomista hyödyistä itsetunnolle. (mt. 445 – 474.) Persoonallisuushäiriöt eivät ole 

reaalimaailmassa niin selvärajaisia, kuin diagnostisissa ohjeissa. Yksilöissä ne 

esiintyvätkin usein limittäin, yhdessä henkilössä voi olla piirteitä useista eri 

persoonallisuushäiriöistä. (Eronen & al. 2006; DSM-5.) 

On myös vakavampiakin mielenterveyden häiriöitä, kuten dissosiaatiohäiriöt ja 

psykoosit, joilla on persoonallisuushäiriöitä huomattavastikin radikaalimpia vaikutuksia 

minuuteen (DSM-5). Näitä en tässä kuitenkaan käsittele. Minuuden käsittelystä 

psykoterapiassa ei juurikaan löydy kovin perusteellista tutkimusta. Identiteettiä 

käsittelevä Susie Scott (2015) sivuuttaa joitakin terapeuttisia konteksteja minuuden 

näkökulmasta (esim. mt. 194, 202), mutta nämä eivät kuitenkaan vertaudu kovin hyvin 

sellaiseen terapiaan, jota tämän tutkielman aineisto koskee. Aineistoni on yleistä ja 

vakiintunutta institutionaalista yksilöterapiaa. Minuus on kuitenkin oleellinen osatekijä 

terapiassa. Esimerkiksi Peräkylä (2015) on kuvaillut psykoanalyysissa minäkuvien sekä 

niihin liittyvien emootioiden osoittamisen ja selkiyttämisen yhdeksi terapiatehtävistä. 

Lähden seuraavassa kappaleessa käsittelemään terapiavuorovaikutusta yleisellä tasolla. 

2.3.4 Psykoterapiavuorovaikutus ja -suhde 

Psykoterapiassa tasapainotellaan empaattisuuden ja potilaan haastamisen välillä. Liisa 

Voutilainen (2012) on tutkinut miten terapeutti yhdistää nämä kaksi tehtävää 

kognitiivisessa terapiassa. Potilaan kuvatessa emotionaalisia kokemuksia terapeutin 
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responsseissa näihin on paljon samaa kuin arkisessa toisten kertomiin murheisiin 

reagoimisessa. On tärkeää ilmaista, että jollain tasolla tunnistaa ja ymmärtää toisen 

kokemusta. (Voutilainen 2012, 235 – 236.) 

Voutilainen (2012) on huomannut, että tyypillisesti terapeutti reagoi potilaan kertomaan 

aluksi empaattisesti, mm. uudelleenmuotoilemalla eli formuloimalla potilaan kokemusta 

hänen kertomansa perusteella, jolloin potilas ehtii vastata tähän. Jos potilas hyväksyy 

terapeutin responssin, voi terapeutti jatkaa siltä pohjalta asian tulkitsemista tai potilaan 

käsitysten haastamista. Tulkitsemista tehdään potilaan sisäisten kokemusten suhteen ja 

haastaminen tulee kyseeseen silloin, kun potilaalla on haitallisia uskomuksia liittyen 

itsensä ulkopuoliseen maailmaan. (Mt. 236 – 245.) 

Formulaatio on keskeinen käsite psykoterapiatutkimuksessa. Terapeutit käyttävät tätä 

keinoa ikään kuin päästäkseen potilaan kanssa samalle aaltopituudelle. Formulaatio 

tarkoittaa psykoterapiassa sitä, että terapeutit ”uudelleenmuotoilevat” potilaan 

kertomuksia. Se on myöskin väylä potilaan käsitysten muuttamiselle. (Antaki 2008, 26.) 

Formulaatio on potilaan kertoman muuntamista sellaiseen muotoon, että se palvelee 

terapian tarkoitusta. Riippuen siitä, mikä on kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaista, 

formulaatio voi pääsääntöisesti olla potilaan kertoman haastamista tai 

uudelleentulkintaa. Tarkoituksenmukaisten formulaatioiden avulla terapeutti ohjaa 

istunnon kulkua tavoitteiden mukaisesti. (Antaki 2008, 26 – 42.) 

Formulaatio-vuorot ikään kuin antavat terapeutille vallan vaikuttaa keskustelun 

kulkusuuntaan. Siinä on mahdollinen paikka myös minuuden käsittelemiselle. Muun 

muassa Weiste (2015) on sivuuttanut minuuden korostamista ja terapiakulttuuria 

yleisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Itsereflektointi on ikään kuin kansalaisvelvollisuus, 

ja psykoterapia sekä oikeuttaa että velvoittaa yksilöä käsittelemään minuuttaan. Tähän 

liittyy myös omien tunteiden tunnistaminen ja eksplikoiminen. (Mt. 69.) 

Kaikki valta ei suinkaan ole yksin terapeutilla, sillä myös potilas vaikuttaa istunnon 

kulkuun. Potilaalla on lukuisia erilaisia reaktiovaihtoehtoja terapeutin tekemiin 

tulkintoihin. Näistäkin on tehty tutkimusta. (Mm. Bercelli, Rossano & Viaro 2008.) 

Näiden reaktioiden jakaminen kategorioihin, kuten esimerkiksi myötäilevä vs. 

vastustava on mielenkiintoinen ja vielä huomiota vaativa alue. Jakoa ei ehkä ole 

empiriassa niin helppo tehdä, eikä se taidakaan olla niin selvä. 
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Myös terapeutin tekemät responssit tavataan jakaa kahtia; joko empaattisiksi tai 

haastaviksi. Terapiatyöskentely onkin tyypillisesti aaltoilevaa tehden kumpaakin 

sopivasti. Myös formulaatiotkin erotetaan vielä uudelleentulkinnoista; formulaatiolla 

terapeutti muotoilee uudelleen potilaan kertoman, ja uudelleentulkinnalla terapeutti 

kehittää potilaan kertomusta vähän pidemmälle kutsuen samalla esiin potilaan arviota 

kehitelmästä (Bercelli & al. 2008, Weiste 2015). Silti näidenkään raja ei ole empiriassa 

aina niin selvä. Esimerkiksi Weiste (2015) nostaa aineistostaan esimerkin, jossa 

formulaatio sisällyttää itseensä myös tulkinnan (mt. 61). Formulaatiolla voi olla useita 

funktioita itsessäänkin, mutta pääsääntöisesti terapeutti osoittaa sillä läsnäolonsa 

(Antaki 2008). 

Weiste (2015) vertaa prosodiasta tekemiään havaintoja aiempaan vastaavaan Couper-

Kuhlenin 2012 tekemään tutkimukseen. Siinä sävelkorkeus oli empaattisissa 

responsseissa sama tai korkeampi, kun taas Weisten psykoterapiaa koskevassa 

aineistossa terapeutti osoitti empaattisuutta yleisesti ottaen matalammalla prosodialla ja 

haastoi sen sijaan korkeammalla. Weiste arvelee tämän eron johtuvan siitä, että 

aineistoissa on kyse erilaisista tunnetiloista; Couper-Kuhlenilla vihaisuudesta, kun taas 

Weisten terapia-aineistossa pikemminkin surusta. (Mt. 62.) 

Kertoessaan jotakin toiselle henkilölle toimija hakee yleensä jonkinlaista affiliaatiota, 

eli reaktiota kertojan emotionaaliseen asennoitumiseen. Tutkiessaan emootioiden 

sääntelyä vuorovaikutuksessa Peräkylä ja Ruusuvuori (2012) ovat havainneet kertojan 

erilaisia keinoja saavuttaa affiliaatiota vastapuolelta. Responssin viivästyessä kertoja 

lisää keinoja saada haluttua reaktiota aikaiseksi. (Mt. 64 – 67.) 

Affilioiminen, eli kuulijan liittyminen puhujan tunteeseen on saanut nyt paljon 

tutkijoiden huomiota (mm. Peräkylä & al. 2016). On esitetty, että affiliointi edesauttaa 

terapeutin pääsyä potilaan kokemusmaailmaan, ja siten kaventaa potilasta koskevaa 

episteemistä kuilua heidän välillään. Myös Weisten (2015) tutkimukset tukevat tätä 

teesiä. Episteeminen suhde psykoterapiassa on tyypillisesti sellainen, että terapeutti 

kunnioittaa potilaan asiantuntemusta omasta kokemusmaailmastaan, ja terapeutin 

asiantuntijuus on ammattimaista. Erimielisyyksien ilmaantuessa terapeutti voi ottaa 

terapiasuhteen puheenaiheeksi. (Mt. 63 - 64.) Tätä ilmiötä on tarkastellut muun muassa 

Voutilainen (2011). 
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Haluttua affiliaatiota voidaan tavoitella verbaalisesti. Jos ei aiempi toiminta ole 

tuottanut tulosta, niin pyritään sanomaan jotakin muuta hieman eri tavalla, 

voimakkaammin, dramaattisemmin, tai eri näkökulmasta esimerkiksi. Verbaalisten 

keinojen lisäksi haluttua vastinetta voidaan tavoitella myös kasvoilla. Kasvonilmeillä 

voidaan pyrkiä vahvistamaan kertomuksessa ilmaistua emotionaalista asennoitumista, 

selventää epäselväksi jäänyttä asennoitumista, tai sillä voidaan myös muuttaa 

kertomuksessa ilmaistua asennoitumista. (Peräkylä & Ruusuvuori 2012, 69 – 70.) 

Kasvot ovat tärkeä resurssi vuorovaikutuksessa varsinkin, kun yritetään vaikuttaa 

vastapuoleen ja halutaan saada häneltä tietynlaista reaktiota. Kasvonilmeillä saadaan 

joustavuutta vuorovaikutukseen, ilman niitä vuorovaikutus on rajoittuneempaa. 

(Peräkylä & Ruusuvuori 2012, 64 – 91.) 

Psykoterapiassa ei potilas odota niin dramaattista affiliaatiota, kuin arkikeskustelussa 

toivotaan. Terapeutti sen sijaan hakee jonkinlaista palautetta muodostamistaan 

formulaatioista. Hän tarvitsee palautetta tietääkseen, miten voi jatkaa asian käsittelyä.  

Psykoterapian keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa on huomattu, että terapeutti 

hakee vastinetta, kunnes saa sen (Bercelli & Rossano & Viaro 2008, 53) .  

Terapeutti saattaa joutua myös kohtaamaan vastustusta potilaan taholta. Tavoite saada 

potilas näkemään asioita optimistisemmassa valossa ei välttämättä onnistu heti. Yksi 

keino ohjata ajattelun suuntaa on esittää potilaalle oletuksia sisältäviä kysymyksiä. 

Potilas ei välttämättä kuitenkaan ota koppia optimistisesta asenteesta näissä 

kysymyksissä, vaan hän saattaa muun muassa nähdä asiassa silti jotain huonoa, muuttaa 

näkökulmaa, tai heittäytyä vitsailevaksi tai sarkastiseksi. (MacMartin 2008, 80 – 99.) 

Joskus optimistiset kysymykset herättävät potilaassa niin paljon vastarintaa, että he jopa 

valittavat niistä. Vuorovaikutus psykoterapiassa muistuttaa hyvin paljon arkikeskustelun 

murheiden kertomista ja niihin reagoimista. Tosin psykoterapian tapauksessa 

myötätunnon perille toimittaminen ei yleisesti ottaen suju yhtä mutkattomasti, koska 

potilaissa on suhteessa enemmän pessimismin kierteeseen ajautuneita kuin 

jokapäiväisessä elämässä. (MacMartin 2008, 80 – 99.) 

Koska yksi psykoterapeutin tehtävistä on etsiä kipukohtia potilaan kertomuksista, 

näiden kaivaminen ja ääneen lausuminen aiheuttaa arvatenkin aluksi jonkinlaisen 

puolustusreaktion. Esimerkiksi Sanna Vehviläinen (2008) on tutkinut näitä vastustelevia 

reaktioita psykoanalyyttisessa terapiassa. Koska terapeutin tehtävä on nostaa esille 
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kipeitäkin aiheita (mt. 120) ja monesti myös fokuksen palauttaminen potilaaseen hänen 

ollessa oman elämänsä agentti ja tehokkain vaikuttaja (mt. 123), voi potilas herkästi 

kokea tämän toiminnan hyökkäävänä (mt. 120 – 138). Siksi se herättää potilaassa 

helposti puolustusreaktion. Terapeutti pyrkii kuitenkin pitämään fokuksen siitä 

huolimatta potilaan mielessä, eikä terapeutin toiminnassa. Tällä tavalla terapeutti 

varmistaa sen, että terapian keskeinen tehtävä, joka on potilaan mielen hoitaminen, 

toteutuu. (Mt. 120 – 138.)  

Psykoterapiassa vuorovaikutus on silti monesti leppoisampaa kuin institutionaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa yleensä. Esimerkiksi sanojen korvaaminen formulaatioissa ei 

ole läheskään yhtä haastavaa tai konfliktinhakuista kuin esimerkiksi oikeusistunnon 

kuulustelussa tai joissakin haastatteluissa. (Rae 2008, 74.) 

Psykoterapiassa ei yleisesti ottaen myöskään käytetä yhtä dramaattisia eleitä ja 

ilmaisuja, kuin muissa vuorovaikutustilanteissa. Keskustelunanalyyttisissa 

tutkimuksissa on huomattu esimerkiksi potilaan vahvistavan terapeutin tekemiä 

tulkintoja verrattain lakonisesti ja vähäeleisesti (Peräkylä 2008, 103). 

Psykoterapiassa ei myöskään niinkään sukelleta niihin tunteisiin, joita siellä potilaan 

puheessa tulee esiin. Pikemminkin niitä pyritään terapeutin ohjauksessa käsittelemään 

sillä tavalla, että ne pysyvät ikään kuin hallinnassa. (Peräkylä 2008, 109.) 

Suomen kieli tarjoaa hyvän mahdollisuuden passiivin käyttämiseen. Tätä käytetään 

usein kun käsiteltävään asiaan halutaan ottaa henkistä etäisyyttä. Esimerkiksi Mia 

Halonen (2008) on huomannut päihdeterapiassa käytettävän usein passiivia varsinkin 

aroista ja vaikeista aiheista puhuttaessa. Potilaiden näyttäisi olevan hankalaa käyttää 

yksikön ensimmäistä persoonaa päihdetaustastaan puhuessaan. (Mt. 144.) 

Päihdeterapian keskustelunanalyysissa on toisaalta noussut esille myös vastakkainen 

ilmiö. Halonen on huomannut terapeuttien lisäävän kysymyksiinsä ja formulaatioihin 

dramaattisuutta käyttämällä yksikön ensimmäistä persoonamuotoa. (Halonen, 2008, 

145.) 

Joskus terapeutin täytyy osata ymmärtää tunne potilaan käyttäytymisen taustalla. 

Aikuisten kohdalla tämä on ehkä ainakin jollakin tavalla helpompaa, kuin lasten 

kohdalla. Tosin ei tämäkään ehkä aivan yksiselitteistä ole, sillä lapset lienevät 

rehellisempiä. Aikuiset osaavat halutessaan esittää tai peittää emootionsa paremmin. 
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Siinä mielessä lasten emootiot ovat uskottavammin tulkittavissa, mikäli on 

ammattitaitoa lasten tunneilmaisun tunnistamiseen. Esimerkiksi pelko saattaa ilmetä 

hyökkäävänä käytöksenä (Leudar, Sharrock, Truckle, Colombino, Hayes & Booth 2008, 

152 – 172).  

Sanonnan ”hyökkäys on paras puolustus” mukaisesti pelosta aiheutuvaa hyökkäävyyttä 

ja aggressiivisuutta on melko paljon. Pelokas ihminen haluaa olla pelottava niiden 

silmissä, joita pelkää, että saisi peloteltua heidät loitommalle. Tähän auttaa toisen 

tunnetilan tunnistaminen, nimeäminen ja turvallisen ympäristön luominen (mm. Leudar 

& al. 2008, 152 – 172). Voisi kuvitella tällaista epäsuoraa tunneilmaisua olevan lähinnä 

lapsilla, mutta pelkoaggressiota esiintyy aikuistenkin keskuudessa. Psykoterapiassakin 

esiintyy tunteita, joita potilas itse ei tunnista tai uskalla edes harkita niiden 

mahdollisuutta.  

Psykoterapialle on tyypillistä, että vastaanotoilla käsitellään usein arkaluontoisempia ja 

henkilökohtaisempia asioita, kuin muunlaisissa vuorovaikutustilanteissa. Delikaattiset 

aiheet ovat oleellisia terapian funktion kannalta ja vaitiolovelvollisuus mahdollistaa 

niistä puhumisen. Delikaattiset asiat edellyttävät erilaista suuntautumista kuin 

tavanomaiset teemat. Silverman ja Peräkylä (1990) ovat tutkineet delikaattisuuteen 

suuntautumista vuorovaikutuksessa potilaiden neuvonnassa AIDS-klinikoissa. He 

huomasivat vuorovaikutuksen järjestyksessä tietynlaisia piirteitä delikaattisten aiheiden 

kohdalla. Tyypillisin piirre delikaattisista aiheista puhuttaessa on viive. Puhe 

delikaattisista aiheista ei ole nopeaa, ja erityisesti arkaluontoisten sanojen tuottamista 

edeltää viive. (Mt. 293 – 318.)  
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3. Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymyksenä on minuuden käsitteleminen psykoterapiassa. Tutkin miten 

terapeutti kutsuu esiin potilaan kuvauksia omasta minuudestaan, ja miten hän puhuu 

siitä potilaan kanssa. Koska tutkimus on keskustelunanalyyttinen, tarkastelen erityisesti 

terapeutin käyttämiä vuorovaikutuksellisia resursseja hänen käsitellessään potilaan 

minuutta. 

Edellisen luvun avainkäsitettä käsittelevässä kappaleessa selvitin teoriapohjaa, jota 

käytän minuuden määrittelemisessä. Tiivistetysti sanottuna tarkoitan minuudella sitä 

yhtenäistä ominaisuuksien kokonaisuutta, joka liitetään tai on liitettävissä yksilöön, 

tässä tapauksessa terapiapotilaaseen. Huomioin aineiston tarkastelussa sekä minuuden 

yksilöllisen että sosiaalisen ulottuvuuden, sekä näiden välisen vuorovaikutuksen. 

Tarkastelen suoria ja konkreettisia aloitteita minuudesta, mutta pyrin havaitsemaan 

myös mahdollisia verhottuja potilaan minuutta käsitteleviä projekteja.  
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4. Aineisto ja menetelmät sekä eettiset kysymykset 

 

4.1 Aineisto 

Käytän aineistona Anssi Peräkylän johtamalta tutkimusryhmältä saamaani psykoterapia-

aineistoa. Aineistona on viisi videoitua ja litteroitua psykoterapiaistuntoa. Kunkin 

istunnon kesto on niin sanottu ”tunti”, joka on käytännössä kuitenkin 30 – 45 minuuttia. 

Aineistossa on kaksi eri tapausta. Kahdessa istunnossa sekä terapeutti että potilas ovat 

kumpikin naisia. Loput kolme istuntoa ovat miespuolisen terapeutin ja naispuolisen 

potilaan käymiä. Molemmat tapaukset on tallennettu terapiaprosessin keskivaiheessa. 

Aineisto edustaa psykodynaamista terapiasuuntausta. Videoitu ja litteroitu aineisto sopii 

keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen. Viisi istuntoa on tässä tapauksessa riittävästi, 

koska aineistoa on tarkoitus tarkastella melko yksityiskohtaisesti. Ihan kaikkea ei 

näistäkään analysoida, vaan poimin niistä kohdat, joissa käsitellään potilaan minuutta, ja 

tarkastelen näitä sitten tarkemmin.  

Aineistot ovat kovin erilaisia antoisuutensa suhteen. Toisessa tapauksessa oli hyvin 

runsaasti puhetta potilaan minuudesta, kun taas toisesta löytyi juuri ja juuri kaksi 

kohtaa, jossa ehkä voidaan ajatella käsiteltävän minuutta. Tässä viimeksi mainitussa, 

potilas on itsekin ammatiltaan psykoterapeutti, ja hän puhui ja analysoi asioita melko 

itsenäisesti. Terapeutti teki tässä paljon vähemmän interventioita, kuin toisessa 

tapauksessa. 

 

4.2 Menetelmät 

4.2.1 Keskustelunanalyysista menetelmänä yleisesti 

Käytän menetelmänä keskustelunanalyysia. Tämä on vuorovaikutustutkimus, ja 

sellaisena myös keskustelunanalyysi nojaa aika paljon muun muassa Goffmanin (mm. 

Peräkylä & Stevanovic 2016) ja Garfinkelin (mm. Lindholm, Stevanovic & Peräkylä 

2016) teoriaperinteeseen. 
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Keskustelunanalyyttinen tutkimus on induktiivinen ja aineistovetoinen. Huomio 

kohdistuu empiirisiin havaintoihin julkiseksi tehdyistä merkityksistä 

vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Sisäiset prosessit huomioidaan vain siinä 

tapauksessa kun ne tuodaan näkyviksi. (Vatanen 2016, 312 - 313.) 

Keskustelunanalyyttinen tutkimus keskittyy muun muassa toimintajaksojen 

muodostumistapoihin. Vuorovaikutusta ohjaavat kehykset muodostuvat 

toimintajaksojen rakenteista. Vuorojen tuottaminen ja tulkinta riippuu siitä, miten 

keskustelijat suuntautuvat näihin kehyksiin. Näiden rakenteiden toiminta ja toimijoiden 

käytänteet muotoilla toimintansa ovat analyysin kohteena sekä normaaleissa että 

poikkeustilanteissa. (Raevaara 2016, 145; Vatanen 2016, 319.) 

Toimintajaksot muodostuvat aloitteellisista puheenvuoroista ja vastaavista 

puheenvuoroista, sekä niihin liittyvistä laajennuksista (esim. aloitteellista vuoroa 

pohjustavista puheenvuoroista tai vastausta tarkentavista kysymyksistä) (Raevaara 

2016, 145 - 152). Nämä rakenteelliset erittelyt mahdollistavat luonnollisesti esiintyvän 

vuorovaikutuksen lainalaisuuksien yksityiskohtaisen analysoimisen kurinalaisesti 

(Vatanen 2016, 312 - 330). 

Huomio voi kiinnittyä sanavalintoihin, prosodiaan, lauserakenteisiin, katseeseen, 

eleisiin, ilmeisiin, tai toimintoihin, kuten pyyntöihin, tarjouksiin, kutsuihin, 

kannanottoihin tai valituksiin.  Tutkimuskohteena on ilmiö, jonka tutkija aineistosta 

löytää. Huomio on siinä, miten vuorovaikutuksen osapuolet tulkitsevat toistensa 

toimintoja. Tämän paikallisen ilmiön kuvaamisen ohella tulokset pyritään yleensä 

kytkemään myös laajempiin sosiaalisiin ilmiöihin. (Vatanen 2016, 312 - 330.) 

Aluksi keskustelunanalyysi tutki arkipuhetta, mutta 1990-luvulla on alettu kiinnostua 

enenevässä määrin myös institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. 

Psykoterapiavuorovaikutuksen keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa ovat erityisesti 

suomalaiset tutkijat olleet uranuurtajia kansainvälisellä tasolla. (Lindholm, Stevanovic 

& Peräkylä 2016, 10 - 11.) 

Keskustelunanalyysin metodiikka perustuu aika pitkälti Goffmanin ja Garfinkelin 

lähestymistapoihin (Heritage & Clayman 2010, 12). Siinä ovat nyt vakiintuneet 

arkikeskustelun keskeisyys, luonnollisesta vuorovaikutuksesta tallennetun aineiston 

käyttäminen ja keskustelukäytänteiden rakenneanalyysi (Heritage & Clayman 2010, 12 

- 14.) Arkikeskustelu eroaa olennaisesti institutionaalisesta keskustelusta, arkikeskustelu 
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on kuitenkin kaiken vuorovaikutuksen perusta, myös institutionaalisen (mt. 12). 

Vuorovaikutuksen tallentaminen mahdollistaa saman aineiston käyttämisen uudelleen 

toisenlaisen tutkimuskysymyksen tarkasteluun (mt. 13). On kätevää, kun samaa 

aineistoa voi lähestyä eri tavoin. Keksiessään tutkimuskysymyksen, kuten vaikkapa 

emootioiden säätely, tutkija pääsee heti käsiksi aineistoon, jos sopiva on jo valmiina.  

Heritagen ja Claymanin (2010) mukaan keskustelunanalyysin perustehtävä on selvittää, 

miksi jokin tietty asia tapahtuu juuri siinä kontekstissa missä se ilmenee. He sanovat, 

että keskusteluvuorot ovat vuorovaikutuksen rakennuspalikoita. Vuoro toisensa jälkeen 

ne muodostavat sekvenssejä vaikuttaen kukin keskustelun kulkuun. (Mt. 14 - 15.) 

Keskustelunanalyyttinen tutkimus keskittyi aluksi arkikeskusteluun, joka nähtiin 

omalakisena järjestelmänä. Arkikeskustelu on keskustelua, joka ei ole institutionaalista. 

(Heritage & Clayman 2010, 15.) Tästä tutkimusperinteestä haarautui toinen perinne, 

jossa puolestaan tutkitaan, miten tavallista ja arkista tapaa olla vuorovaikutuksessa 

sovelletaan institutionaalisessa kontekstissa (Mt. 16). 

Institutionaalinen keskustelunanalyyttinen tutkimus keskittyy niihin seikkoihin, jotka 

ovat luonteenomaisia kyseessä olevalle instituutiolle; miten juuri kyseisen instituution 

funktiot ilmenevät vuorovaikutuksessa. Nämä funktiot ilmenevät yleensä implisiittisesti 

vuorovaikutuksessa; ne muodostavat sen punaisen langan, jota keskustelun osapuolet 

seuraavat. (Heritage & Clayman 2010, 16 - 17.) 

On vaikea tehdä selvää rajaa institutionaalisen ja arkikeskustelun välille, huolimatta 

siitä, että niiden välillä on selkeä ero (Heritage & Clayman 2010,17). Heritage ja 

Clayman (2010) mainitsevat näkyvimpänä erona sen, että arkikeskustelu on 

perinteisempänä stabiilimpaa. Institutionaalinen vuorovaikutus on siihen verrattuna uusi 

ilmiö, ja ikään kuin vielä hakee sitä, millainen sen kuuluisi olla. Lisäksi 

institutionaalisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja normit ovat paljon rajoittuneemmat 

kuin arkikeskustelussa. (Mt. 17). 

Varhaisessa institutionaalisessa keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa sitä vertailtiin 

arkikeskusteluun, jolloin huomattiin kullakin instituutiotyypillä olevan omat 

ainutlaatuiset vuorovaikutuksen käytänteet (Heritage & Clayman 2010, 18). Erilaisten 

keskustelukäytänteiden kausaalisuutta on voitu tutkia keskustelunanalyyttisesti. Nämä 

tutkimukset ovat antaneet hyödyllistä tietoa instituutioiden toiminnan onnistumisen 

kannalta. Esimerkiksi lääkärin sanavalinnoilla on huomattu olevan merkitystä sen 
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kannalta kokeeko potilas saaneensa kerrottua kaikki ongelmansa mahdollisimman 

kattavasti. (Mt. 18 - 19.) 

Heritage ja Clayman (2010) huomauttavat, että normit eivät muodosta ämpärin kaltaista 

joustamatonta rakennetta, jonka puitteissa vuorovaikutus muotoutuu kuin vesi 

ämpärissä. Pikemminkin vuorovaikutustilanne on kuin keltainen tiilitie Beatlesien 

Yellow Submarine –elokuvassa; se muotoutuu sitä mukaa kun toimijat tekevät siirtojaan. 

Siten toimijat sekä noudattavat että tuottavat kontekstia vuorovaikutustilanteessa. (Mt. 

21 - 22.) 

Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa keskitytään usein vieruspareihin, kuten 

esimerkiksi kysymys – vastaus, vastavuoroinen tervehtiminen ja hyvästely, ja pyynnöt 

tai kutsut hyväksyvin tai kieltäytyvin vastauksin. Institutionaalisessa 

vuorovaikutuksessa on tyypillisesti paljon kysymys – vastaus –vieruspareja. 

Kysymyksiin odotetaan yleensä jonkinlaista vastausta. Mikäli vastapuoli ei kykene 

syystä tai toisesta antamaan varsinaiseen kysymykseen vastausta, on hän velvollinen 

perustelemaan tämän vastauksen puutteellisuuden jollakin tavalla. Täysin vaille 

vastausta jättäminen nähdään usein kyseenalaisena. (Heritage & Clayman 2010, 22 - 

24.) 

4.2.2 Tutkimusprosessi tässä tutkielmassa 

Tarkastelin terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa erityisesti terapeutin 

toimintaa, mutta myös asiakkaan toimintaa mm. siinä mielessä, että millaisia 

vaikutuksia terapeutin tekemillä valinnoilla on asiakkaan toimintaan. Toisin sanoen 

päähuomio on terapeutin toiminnassa, mutta otin huomioon myös sen 

vuorovaikutuksellisen luonteen. Terapeutin toiminta vaikuttaa asiakkaan toimintaan, ja 

myös toisin päin. 

Hain aineistosta keinoja, joilla terapeutti esim. kalastelee asiakkaalta minä-puhetta tai 

esittää suoraan minuutta koskevia kysymyksiä. Tämän lisäksi tarkastelin myös 

formulaatioita, joissa terapeutti muotoilee uudelleen asiakkaan kertoman. Kiinnitin 

huomiota myös terapeutin tekemiin tulkintoihin. Tarkastelin puheeksi ottamisten lisäksi 

minä-teemoihin liittyviä vastauksia ja uudelleentulkintoja.  

Lähdin liikkeelle terapeutin käyttämistä sanavalinnoista ja niiden 

tarkoituksenmukaisuudesta. Keskityin siihen, miten terapeutti muotoilee sanomansa, ja 
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mikä tarkoitus sillä kulloisessakin tilanteessa on. Aluksi painotus oli diskursiivisilla 

ulottuvuuksilla, jonka jälkeen siirryin tarkastelemaan yksityiskohtaisempia 

vuorovaikutuksen resursseja, kuten prosodiaa, ilmeitä, ja eleitä. 

En voi olla varma tulosten yleistettävyydestä psykoterapiaan yleensä, mutta ko. 

psykoterapiasuuntaukseen ehkä, ja ainakin kyseisiin tapauksiin kyllä. Etsin aineistosta 

säännönmukaisuuksia; jos jokin asia toistuu samankaltaisessa kontekstissa useasti, niin 

se on mainitsemisen arvoista. Löytäessäni ilmiön mietin, mihin toimintaan se liittyy. 

Ilmiöiden on oltava perusteltavissa. 

Lopulta koko aineisto ei ole intensiivisessä käytössä, vaan poimin sieltä kokoelman 

vuorovaikutuskatkelmia, joissa kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy. Sitten 

pyrin havainnoimaan, millaista vaihtelua ilmiössä on. Tarkastelin myös variaatioiden 

seurauksia.  

Variaatioiden tulkinnassa sovelsin myös olemassa olevaa taustakirjallisuutta. Katsoin, 

mitä aiempi tutkimus on sanonut huomion kohteena olevasta toiminnosta. Relevantteja 

teemoja ovat esimerkiksi sekvenssit, vuorovaikutuksen resurssit, teoriat todellisuuden 

sosiaalisesta rakentumisesta. Huomionarvoista on myös toiminnan institutionaalinen ja 

ammatillinen konteksti. Tukeeko vai kenties haastaako käsillä oleva toiminta näihin 

liitettyjä normeja ja ihanteita? 

Aineistossa tuli vastaan kohtia, joiden kohdalla ajattelin voisivani hyötyä taustatiedosta 

liittyen siihen, miten kyseisistä teemoista on terapiaistunnoissa aiemmin puhuttu. 

Ajattelin päätyväni kehäpäätelmään, jos teen johtopäätöksen, että teemasta on ollut 

aiemmin puhetta sen perusteella miten siitä kyseisessä hetkessä puhutaan. Katsoin 

kuitenkin johtopäätöksiin olevan riittävät perusteet olemassa olevien tietojen valossa. 

Viimeistään potilaan hyväksyvä responssi antaa hyvät perusteet. Voin nojata tässä 

asiassa myös aiempaan tutkimukseen. Koska en ole tekemässä pitkittäistutkimusta, niin 

aineiston ulkopuolinen tieto ei ole tarpeellista.  

 

4.3 Eettiset kysymykset 

Tällaisessa tutkimuksessa täytyy varmistaa, etteivät potilaat eivätkä terapeutitkaan ole 

tunnistettavissa julkaistavasta materiaalista. Aineisto on kerätty tutkimuskäyttöä varten, 

joten siihen liittyvät tutkimusluvat ovat kunnossa. Aineiston säilyttämisessä ja 
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käsittelemisessä noudatan erityistä huolellisuutta, ettei se joutuisi ulkopuolisten käsiin. 

Kun en enää tarvitse aineistoa tähän tutkimukseen, palautan sen yliopistolle tai tuhoan 

sen niin, ettei siitä jää enää mitään jäljelle. 

On huomioitava, että anonymiteettisuoja koskee potilaan lisäksi myös terapeuttia ja 

kaikkia niitä henkilöitä, joista aineistossa on puhe. Aineisto on anonymisoitu niin, ettei 

siinä olevia henkilöidä voi tunnistaa. Kaikki aineistossa mainitut nimet on muutettu. 

Lisäksi sellaiset tiedot ja yksityiskohdat, joista jonkun henkilön voisi tunnistaa, on 

jätetty aineistonäytteistä pois. 

Psykoterapia-aineiston anonymisoiminen vaatii erityistä tarkkuutta, koska se sisältää 

usein hyvin yksityiskohtaista tietoa niin potilaasta kuin myös muista henkilöistä. On 

oltava huolellinen sen suhteen, etteivät henkilöt ole tunnistettavissa myöskään 

esimerkiksi yhdistelemällä eri sisältöjä. Nämä täytyy katsoa aina tapauskohtaisesti 

noudattaen omaa arviointikykyä.  
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5. Tulokset 

 

5.1 Minuuden käsittely yleisesti 

Minuuden käsittelyssä psykoterapiassa nousevat esiin minuuden delikaattisuus, 

henkilökohtaisuus vs. sosiaalisuus, ja projektiluonteisuus. Minuuden delikaattisuus 

merkitsee sitä, että terapeutti käsittelee sitä hienotunteisesti. Tästä syystä terapeutti 

kunnioittaa potilaan subjektiivista toimijuutta minuuden suhteen, ja rohkaisee potilasta 

löytämään itse itsensä. Siten minuuden delikaattisuus limittyykin hieman sen ilmiön 

kanssa, että potilas saa oivaltaa itse minuutensa eri puolia. Niinpä nämä kaksi eri 

ilmiötä, jotka ovat kappaleissa 5.3 Minuuden delikaattisuus ja 5.4 Minuus-puheen 

sisällön muodostamisen mahdollistaminen potilaalle ovat hyvin samankaltaisia, ja 

ovatkin usein havaittavissa aineistosta samoista sekvensseistä. Erotin ne kuitenkin 

ilmiöinä toisistaan, ja siksi käsittelin niitä erikseen. Vaikka ne usein yhdessä 

esiintyvätkin, on niiden välillä kuitenkin hieno ero. 

Minuutta käsitellään siis hienotunteisesti oletettavasti siksi, koska se on potilaan 

henkilökohtainen ominaisuus. Minuudella on kuitenkin myös sosiaalinen ulottuvuus, ja 

minuus neuvotellaankin henkilökohtaisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kesken. Tässä 

aineistossa on havaittavissa siirtymiä näiden kahden ulottuvuuden välillä, mitä 

käsittelen kappaleessa 5.5 Minuuden lähestyminen toisten kautta.  

Tarkastelusuuntani tässä tutkimuksessa on yleisemmästä makrotasosta 

yksityiskohtaisempiin mikrotason ilmiöihin. Aloitan minuuden käsittelyn analysoimisen 

minuuden projektiluontoisuudesta, joka on havaittavissa koko aineistoa pitkin 

kulkevana punaisena lankana. Ensimmäinen tarkasteltava ilmiö on siis seuraavan 

kappaleen aihe; 5.2 Ylisessioiset teemat, eli terapeuttiset projektit suhteessa minuuteen. 
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5.2 Ylisessioiset teemat, eli terapeuttiset projektit, 

suhteessa minuuteen 

Yksi ehkä vahvimmin esiin nouseva piirre potilaan minuuden käsittelemisessä 

psykoterapiassa tämän aineiston perusteella on se, että siihen liittyviin teemoihin 

palataan aina uudelleen. Tämä ilmiö on tässä aineistossa melko toistuvaa. Terapeutti 

painaa muistiinsa käsitellyt asiat, jättää ne vähäksi aikaa muhimaan potilaan mieleen, ja 

ottaa ne jonkin ajan kuluttua sopivassa yhteydessä uudestaan esille. Terapiassa 

käsitellään paljon sellaisia asioita, joihin potilas ei pysty heti antaman vastausta. Jonkin 

aikaa mietittyään niitä (vaikka sitten vaan alitajuisesti) hän pystyy paremmin kertomaan 

ajatuksistaan.  

Asioiden käsittely voi olla helpompaa kun niitä on ehtinyt miettiä. Siten ne on helpompi 

hahmottaa. Joskus voi tosin olla kyseessä myös potilaan kannalta vaikeasti lähestyttävä 

teema tai tapa nähdä asiat. Tällöin aika helpottaa niistä puhumista. Potilaan puolelta voi 

aluksi esiintyä vastustusta terapeutin esiin nostamien näkökulmien suhteen. Ajan kanssa 

näihin ajatuksiin ikään kuin tottuu, jolloin niitä on helpompi käsitellä, ja vahvemmat 

vierastamiset ja vastahakoisuudet ovat laantuneet. 

Myös potilaan mielessä voi tapahtua muutoksia terapiaprosessin aikana. Tällöin hän 

pystyy käsittelemään samaa asiaa myöhemmin eri tavalla, ja uudesta näkökulmastakin. 

Ylisessioiset teemat ovat myös hyvä keino testata potilaan ajattelun kehittymistä 

terapiaprosessin aikana. 

Arkikeskusteluissa käytetään paljon ns. esisekvenssejä, joilla pyritään kokeilemaan 

varsinaisen asian kuten esimerkiksi pyynnön tai kysymyksen mahdollisuutta tai 

sopivuutta kyseiseen hetkeen. Ikään kuin testataan maaperää, että onko sinne järkevää 

astua. (Raevaara 2016, 147.) Nämä ovat kuitenkin paikallisia pohjustuksia, jotka alkavat 

ja loppuvat välittömässä tilanteessa, eivätkä ole pitkäkestoisia kuten pidempiaikaiset 

projektit, jotka ovat taas psykoterapiassa tyypillisiä.  

Keskustelunanalyysissa kutsutaan projekteiksi sellaisia toimintoja, joissa ehdotuksia tai 

pyyntöjä pohjustetaan jo kauan ennen niiden julki lausumista. Pitkittäistutkimukset ovat 

osoittaneet, että psykoterapiassa tällaista toimintaa esiintyy runsaasti. 

Vuorovaikutukselliset projektit on arkikeskustelun ilmiönä näin valjastettu 

psykoterapian käyttöön, jolloin ne ovat terapeuttisia projekteja. (Peräkylä 2011, 288 – 
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316; Voutilainen & Savijärvi 2016, 349 – 371.) Tällaisia projekteja on havaittavissa 

myös tässä aineistossa potilaan minuudesta puhuttaessa.  

Tämä aineisto sisältää yhtymäkohtia muun muassa Voutilaisen ja Savijärven (2016) 

havaintoihin psykoterapian pitkittäistutkimuksesta, jossa on huomattu potilaan aluksi 

torjuvien suhtautumisten muuttuvan kaksijakoisten pohdintojen myötä kohti yhtenäistä 

näkemystä (mt. 354). Minuuden käsittelyssä on tämän aineiston perusteella sama kaava.   

Käsiteltävät teemat myös kytkeytyvät yleensäkin toisiinsa enemmän tai vähemmän. 

Aina ei ole kyse ihan saman asian käsittelystä, vaan teemat kehittyvät sen mukaisesti, 

mihin suuntaan niitä viedään. Voidaan siis sanoa, että terapeutilta vaaditaan hyvää 

muistia, sillä hänen täytyy pitää hyvin mielessä, mitä potilaan kanssa on mistäkin 

puhuttu.  

Terapeutin on osattava hahmottaa esimerkiksi terapian ja potilaan kannalta 

oleellisimmat haasteet potilaan ajattelussa ja käsityksissä, jotta hän osaa nostaa ne esille 

tarpeen tai sopivan hetken tullen. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa riveillä 

terapeutti näyttäisi nostavan esille haasteen, josta potilas on puhunut aiemmin. Teema, 

jota terapeutti tässä pyrkii käsittelemään, on potilaan ulkopuolisuuden kokemus. 

Potilas on kertonut, ettei koe kuuluvansa opiskeluryhmässään mihinkään porukkaan; ei 

tyttöjen eikä poikienkaan porukoihin. Tämä ikään kuin eräänlainen irrallisuus muista 

ihmisistä on tässä kohtaa yksi oleellinen potilaan minuuden osa-alue, jota terapeutti 

pyrkii käsittelemään aina tilaisuuden tullen. Terapeutti kysyy rivillä 1, muistuttaako 

tämä tilanne potilasta jostakin, ja tarkentaa kysymystään vielä riveillä 6 – 7. 

  1 T: .mt onks tää #mmmm# (0.2) muistuttaaks tää tilanne sua 

  2 jostain 

  3 (2.2) 
  4 P: £ai et mä oon vä(h)lissä£ 
  5 (0.8) 
  6 T: £se että£ sä oot välissä ja: se että s::ää jotenki tunnet että 
  7 sä et kuulu (0.2) sen enempää tyttö- ku poika↓porukkaankaa↓ 
  8 P: (5.0) ((haukottelee, jatkaa haukotellen)) ei mul oo kou- 

  9 joko 

 10 (.) sillon joskus aikoinaa koulus=oli mul sillonki vähä 
 11 semmost 
 12 (0.6) 
 13 T: ↑juu. 
 14 P: samallaist 
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Terapeutti nostaa tässä uudelleen esille asian, joka on tullut esille aikaisemmin jossain 

muussa yhteydessä. Terapeutti ikään kuin siirtää saman haasteen kontekstista toiseen, 

kutsuen potilasta pohtimaan sitä tarkemmin. Huomatessaan jonkin asian kulkevan 

mukana tilanteesta toiseen, potilas voi oivaltaa itsestään jotakin sellaista, jota on 

hyödyllistä työstää. 

Seuraavassa näytteessä on toinen esimerkki terapeutin puheenvuorosta, jossa hän nostaa 

esille ennestään tutun ongelman uudessa kontekstissa. Potilas on kertonut, kuinka häntä 

häiritsee poikaystävänsä puhumattomuus, mikä aiheuttaa potilaassa tietämättömyyttä 

poikaystävän tunteista ja ajatuksista. Tämä tietämättömyys johtaa epävarmuuteen 

poikaystävän haluista ja näkemyksistä.  

Potilas sanoo pakottaneensa poikaystävänsä jäämään vanhemmilleen joulunviettoon, 

koska hän itse meni jouluksi töihin. Terapeutin kaiveltua asiaa tarkemmin kävi ilmi, että 

potilas oli pikemminkin ehdottanut tätä poikaystävälleen pakottamisen sijasta. Hän koki 

sen itse kuitenkin pakottamisena johtuen mahdollisesti siitä epävarmuudesta jonka 

poikaystävän puhumattomuus on tuonut mukanaan. Potilaalle oli edelleen epäselvää, 

halusiko poikaystävä ylipäätään edes jäädä vanhemmilleen tai ei. Niinpä terapeutti 

nostaa tässä tilanteessa esille syyllisyydentunteet, joista on oletettavasti ollut 

aiemminkin puhetta. 

1 T: .mt no ei se sitte ↑niin päin ole #eee# (.) ole #e#ttä kun 
2  sulla näitä syyllisyydentunteita. (0.6) ↓aina sillon tällön 
3  on niinkun↓ 
4 (0.8) 

5 P: mm, 

 

Ilmaisu ”kun sulla on” viittaa siihen, että asiasta on ollut aiemminkin puhetta. Myös 

potilaan responssi ”mm,” rivillä 5 tukee tätä oletusta. Oletettavasti siksi terapeutti sanoo 

näinkin suoraan, verrattaessa asioihin, joista ei ole vielä ollut puhetta, lähestymistapa on 

tämän aineiston perusteella hitaampi. Tässäkin terapeutti ottaa esille haasteen, tällä 

kertaa syyllisyydentunteen, testaten sitä toisessa kontekstissa, kutsuen potilasta 

miettimään, voiko sama haaste olla oleellinen toisessa ympäristössä. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa potilas suhtautuu 

aluksi nihkeästi terapeutin esittämään asiaan, mutta myöhemmin sitä rauhassa 

mietittyään ottaa sen seuraavassa istunnossa jo itse esille. Potilas on kertonut, että kokee 

itsensä ulkopuoliseksi opiskeluporukassa, koska hänellä ei ole heidän kanssaan yhteisiä 
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puheenaiheita. Esimerkiksi hän antoi joulun odotuksen ja siitä keskustelemisen. Hän 

kokee, ettei voi ottaa osaa keskusteluun innokkaasta joulunodotuksesta, koska ei ole itse 

saanut omassa lapsuudessaan samanlaisia toimintamalleja ja perinteitä joulunvieton 

suhteen. Tästä syystä hän ei nyt aikuisenakaan pidä joulua niin tärkeänä juhlana, eikä 

hänellä ole siihen liittyviä perinteitä, joita innolla odottaa ja joista keskustella. 

Puhe on osattomuudentunteesta, ja puhe siitä on tummennettu. Kyse on teemasta, johon 

terapeutti palaa tässä tapauksessa useita kertoja, myös muissa yhteyksissä, kuin näissä 

katkelmissa. Aluksi terapeutti kysyy siitä suoraan rivillä 1. Vastaus on sen verran 

ympäripyöreä, ettei selkeää vastausta varsinaiseen kysymykseen tule. Rivillä 13 

terapeutti toistaa ydinkysymyksen. Siihen hän saa jo vastauksen, jonka voi tulkita 

myönteiseksi. 

 1 T: .mt ↑tuntuuks sulta että sä oot jääny jotenki ↑o↓sattomaks 
 2  et niillä (0.4) muilla (0.4) joilla sit jotka niinkun (0.8) 
 3  nyt hehkuttaa sitte vähä että (0.6) joulun jälkee että (0.2) 
 4  ihanaa oli (1.0) .mt laatikoita oli ja perheen kanssa ja 

 5 näin 

 6  päin pois. (0.2) ni[in, 
 7 P:                    [emmä tiä et onkse nii et jälkikätee=>et 
 8  enemmän se oli sillo< etukätee et ne odotti sitä°ja° 
 9 (0.4) 
10 T: mhy? 
11 P: mmm, (0.4) .khm 
12  (1.4) 
13 T: tunsitsää: jotenki #ee# jääväs osatto[maks. 
14 P:                                     [↑no miten mä voin. 

15 (0.2)   

16  emmä voi ottaa osaa keskusteluun. 
17  (0.4) 
18 T: aivan 
19 P: nii. 

 

Aiheen käsittely ei ole niin helppoa, että kysymykseen voisi yksinkertaisesti vaan 

vastata kyllä tai ei. Seuraavassa istunnossa potilas nostaa asian jo itse esille. 

 1 P: .mt (0.4) ↑nii em↓mä- (0.2) ↑nii siis ku em↓mä (0.2) .hh  

 2 em↓mä 

 3  tiä sit et koenks mä jotenki et mä oon jääny jostain paitsi 
 4  vai, (0.8) °emmä tiä° ((kuiskaten)) 
 5   (0.4) 
 6 T: semmonen mullakin mieleen [tulee. °täs[sä et se voi olla  

 

 

Tästä käy hyvin ilmi, että vaikka asiaa olisi vaikea lähestyä, ajan kanssa sitä on 

helpompi analysoida. Tässä aiheen vastustus ei ole erityisen voimakasta, mutta 
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kuitenkin hiukan kiertelevää. Potilas ei ihan heti totea suoraan kokevansa jääneensä 

osattomaksi. 

Vaikka kyse olisi asiasta, jota potilas ei ole ikään kuin omalla minuudellaan aiheuttanut, 

vaikuttaa se silti monesti käsitykseen itsestä. Tässä tapauksessa itsestä johtumaton 

osattomuuden tunne on mahdollisesti luonut ulkopuolisen minä-kuvan suhteessa 

muihin.  

Näyttää siltä, että minuuteen liittyvät asiat ovat pidempiä käsittelyjä vaativia projekteja. 

Terapeutti jättää asioita ikään kuin muhimaan potilaan mieleen joksikin aikaa, 

ottaakseen ne esille taas myöhemmissä istunnoissa. Potilas ei ehkä ole välittömästi 

avoin terapeutin esittämille tulkinnoille, mutta tarttuu niihin paremmin myöhemmin. 

Siksi terapiatutkimuksessa on tärkeää tehdä myös pitkittäistutkimuksia, jotta nämä 

potilaan psykologisia avainongelmia käsittelevät projektit hahmottuisivat. Terapeutin 

tekemät tulkinnat seuraavat istunto istunnolta terapiaprosessin kannalta tärkeintä 

punaista lankaa. (Peräkylä 2011, 288 – 316.) 

 

5.3 Minuus-puheen sisällön muodostamisen 

mahdollistaminen potilaalle 

Aineistosta on havaittavissa, kuinka terapeutti johdattelee potilasta vaihtamalla 

näkökulmaa tai aihetta, säilyttäen kuitenkin kytköksen johonkin keskeiseen seikkaan. 

Oletan, että tällä tavalla terapeutti pyrkii saamaan potilaan näkemään itse yhteyden 

joidenkin asioiden välillä. Oletetusti itse oivalletut asiat herättävät vähemmän 

vastustusta, kuin ulkopuolelta tulevat.  

Tämä ilmiö näyttäytyy psykoterapiavuorovaikutuksessa monella tavalla. Terapeutin 

puhuessa potilaan minuudesta hän välttää voimakkaita kannanottoja. Hän näyttäisi 

pyrkivän pikemminkin siihen, että potilas sanoisi itse mahdollisimman paljon. Tarkoitus 

lienee johdatella potilasta oivaltamaan ja sanomaan sisällöllisesti itse mahdollisimman 

paljon. 

Aineistossa on useita potilaan minuutta koskevia kohtia, joissa terapeutti vaikuttaa 

pyrkivän johdattelemaan potilasta oivaltamaan itse itsestään jonkin oleellisen seikan 

(joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi työn alla olevien ongelmien syntyyn). Tällaisesta 
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toiminnasta on esimerkkinä katkelma, jossa on käsitelty työuupumusta ja potilaan 

rohkeutta kieltäytyä hänelle delegoiduista työtehtävistä. Terapeutti siirtää keskustelun 

lapsuus-kontekstista työyhteisöön säilyttäen fokuksen kuitenkin samassa haasteessa. 

Aluksi terapeutti lähestyy asian ydintä formuloimalla potilaan aiemmin kertomaa; 

kuinka potilas on yrittänyt hienovaraisesti kieltäytyä hänelle delegoiduista työtehtävistä. 

Vaikka potilas on sanonut hänellä olevan jo liikaa töitä, se ei ole riittänyt. Potilas on 

tästä puhunut aiemminkin ja terapeutin tuodessa tämän uudelleen esille, potilas yhtyy 

siihen ja lopulta päätyy johtopäätökseen haasteestaan kieltäytyä riittävän ehdottomasti. 

 1 P: #ee# [kun mää näin] £vastaan [niin toisen pitäs ymmärtää.£ 

 2 T:      [£toisen£]              [nii. 

 3  

 4 T: nii ja sit jos toine ei ymmärrä ni sit:: sä [et enää (jaksa  

 5 puhua)] 

 6 P:                                             [#ö# mmh (0.2)  

 7 nii.] 

 8  

 9 P: no en mää [mun on kauheen vaikee sitä [ehdoton↓ta eitä sanoo↓ 

10 T:           [(ei jaksa)                 [nii. 

11  

12 P: ↓et tää [nyt kerta kaik[kiaan niinkun↓] 

13 T:         [nii.          [nii et siinä] tuli. 

 

Rivillä 4 terapeutti ikään kuin kysyy tai ehdottaa, että sellaisessa tapauksessa, kun 

työnantaja ei ymmärrä, potilas ei jaksa enää puhua. Tämän jälkeen rivillä 9 potilas 

sanookin itse suoraan, ehdottoman ei:n sanomisen oleva hänelle vaikeaa. 

Suoria toteamuksia potilaan minuudesta terapeutti näyttäisi tämän aineiston perusteella 

sanovan lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa hänellä on jo enemmän tai vähemmän 

potilaan hyväksyntä asialle. Ensimmäistä kertaa asian esille ottaessaan terapeutti 

näyttäisi suosivan pikemminkin kysyvää muotoa. Hän saattaa ilmaista sen myös 

puolikysyvässä muodossa, kuten seuraavassa katkelmassa, jossa terapeutti formuloi 

potilaan aiemmin kertomaa sellaisesta joulusta, joka on ollut hänelle mieluinen.  

Tässä päästään hyvään konsensukseen, kun terapeutti muotoilee uudelleen potilaan 

kertoman tiivistettynä, osittain kysyen. Potilas vastaileekin tähän heti myötäillen riveillä 

3 - 4 ja 7. 
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 1 T: .mt sulle oli hyvä se että [oli >niinku jotenki<  

 2 rauhal[lista.  

 3 P:                            [nii ja rauhottu°mine°      [mm. 
 4 P: mm. 
 5  (0.4) 
 6 T: rauhotut[tiin, (0.4) jouluksi. (0.4) [joo. 
 7 P:         [mm,                         [mm, 

 

Terapeutti ehdottaa ikään kuin puoliksi kysyen potilaalle sellaista ideaa, että rauhallinen 

tapa viettää joulua olisi hänelle mieluinen. Tällä hän viittaa mahdollisesti jouluun 

liittyvään rauhankaipuuseen, joka on melko yleinen jouluun liitetty tekijä. Täten 

terapeutti yrittää tulkintani mukaan tuoda potilaalle sellaista näkökulmaa, ettei hänen 

suhteensa jouluun välttämättä olekaan niin muista irrallinen, kuin mitä hän on kokenut. 

Tällä keinolla voidaan vähentää mahdollista ulkopuolisuuden tunnetta, jota esimerkiksi 

tämä kyseessä oleva potilas on sanonut kokevansa. Oivaltaessaan, ettei hän olekaan 

marginaalissa tai jopa stigmatisoitunut, hänen minä-kuvaansa liittyvä jännite vähenee. 

Terapeutti tekee sen tässä niin, että potilas saa itse oivaltaa asian, kun hän on siihen 

valmis.  

Aineisto sisältää monissa minuutta koskevissa sekvensseissä sellaisen ilmiön, jossa 

terapeutti puhuu sen verran hitaasti, että potilas ehtii täydentää jopa hänen esittämäänsä 

kysymystä. Seuraavassa katkelmassa on ollut puhetta joulusta, jolloin terapeutin ei 

tarvitse paljon enempää sanoa, kuin mitä hän rivillä 1 kysyy, ja potilas jo ymmärtää, 

mitä hän sanoo, ja alkaa vastata siihen. Sisällöllisesti mahdollisimman vähän 

määrittelevä mahdollisimman paljon ovia auki jättävä kysymys on ollut ilmeisesti 

tarkoituksenmukainen, sillä sen jälkeen on yli sekunnin tauko (rivillä 2), mistä voi 

päätellä, ettei potilas ainakaan keskeyttänyt terapeuttia. 

 1 T: ootsä joskus aatellu että haluaisitko sä↓niinkun 
 2  (1.6) 
 3 P: ↑siis joo ja kyl mää niinko .h (1.0) °em°mä tiä nyt >mul on 
 4  tullu jonku yhen< kahen vuoden aikana semmonen=viime vuon  

 5 mul 

 6  oli jo vähä semmonen ↓<et koko joulu> (0.2) ähh (0.6) ja tänä 
 7  vuon viel enemmä, (1.4) ja sit↓ (2.0) ↓niin kyl ↑mää  

 8 aikasemmin 

 9  oon=>ja kyllä mä< niinku (0.2) ↑tai siis no mun mielest  

10 kaikist 
11  kivoint↑ on se et (0.2) mä saan ostaa lahjat ihmisille, .hhh 
12  (1.8) mut ku sit ku ei muuten ↑oo oikeestaan mitään 
13  jouluperinteitä (1.0) ni ei- (.) mi- (0.2) nii no sit niitä 

14  pitäis ruveta ite luomaan (1.0) °mut° (0.8) toistaseks ku ei 
15  £aina ehh£ (0.2) tai siis ku just se et käydään niin mones 
16  paikkaa et ehkä jos↑kus sit ko on se oma per↑he. .hhh jos on 
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17  .hhh niin ni sit (0.4) ehkä rupee huomaa jotai  

18 jouluperinteit, 

19  (1.0) 
20 T: mitäs:: sul on mielessä=minkälaisia sä halua- (0.2) 
21  minkälaisia sä haluaisit luoda (1.0) .hhh jos sul ois 
22  sellanen perhe=jos oletetaan vielä että siinä perheessä ois 
23  sit niinkun (0.8) tarkottaaks tää nys sitä et se perhe olis 
24  sitte [niinkun 
25 P:       [>niinku et olis< omat lapset 
26  (0.2) 
27 T: olis omat [lapset niin. 
28 M:           [mm. 
29  (0.6) 
30 T: niin millasia. 
31  (0.6) 
32 P: ((ynähtää)) 
33  (2.4) 
34 P: no varmaan (0.2) £em↑mä tiedä£ (2.2) @semmoset asiat mitkä 
35  tuntuisi <hyvältä>@ 
36 (0.2)    
37 T: no mit- #m# #m# onks sul jotai ajatuksia mitkä vois tuntuu 
38  hyvältä 

 

Riveillä 1 ja 20 – 24 terapeutti jarruttelee kysymystään ikään kuin pyrkimyksenään 

antaa potilaan itse määritellä käsityksensä perheestä. Jarruttelua esiintyy aineistossa 

tyypillisesti arkaluontoisten aiheiden yhteydessä. Näyttää siltä, että niitä halutaan 

käsitellä hienotunteisesti, eikä niihin suoraan syöksyen. Se ilmenee tässä 

aineistokatkelmassa kysymyksen hitaana etenemisenä ja jopa sekunnin taukoina 

puheenvuoron sisällä. Lopulta potilas sanookin itse rivillä 25 ”niinku et olis omat 

lapset”. 

Tavoilla ja rituaaleilla on tärkeä rooli minä-kuvan muodostumisessa. Tästä on 

kirjoittanut esimerkiksi Randall Collins muun muassa Durkheimiin viitaten (Scott 2015, 

12 – 13.) Terapeutti yrittänee tässä saada potilasta ajattelemaan minuuttaan suhteessa 

joulunviettoon. Vaikka se kyseisellä hetkellä tuntuu ehkä vaikealta ja vieraalta 

ajatukselta, pyrkii terapeutti saamaan potilasta kuvittelemaan tilannetta, jossa joulun 

intensiivisempi viettäminen olisikin relevanttia. Näin saataisiin ote jonkinlaisesta 

ajatuksesta siitä, mikä olisi juuri kyseisen yksilön minuuteen sopiva tapa olla 

esimerkiksi jouluna. 

Edellinen on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa jo ihan kysymyksen tasolla terapeutti 

pyrkii jättämään potilaalle mahdollisimman paljon pelivaraa. Voisi ehkä jopa sanoa, että 

terapeutti antaa kysymyksen rakenteen tai perusteet, ja potilas saa itse valita sanat ja 

rakentaa sisällön sille.  
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Aina ei ole tarpeen edes puhua hitaasti ja odottaen. Seuraavassa aineistokatkelmassa 

potilas vastaa jo melko nopeasti terapeutin kysymykseen. Verrattuna edelliseen 

näytteeseen tässä potilas ymmärtää heti, mitä terapeutti ajaa takaa, ja alkaa vastailemaan 

ilman että olisi tarvetta enemmälle kysymyksen tarkentamiselle. Taukojakaan ei alussa 

ole. Vasta rivillä 4 ensimmäisen vastauksen jo tultua tulee ensimmäinen muutaman 

sekunnin tauko ennen kuin terapeutti lisää kysymykseen ”lisää sitä” ja lopulta vielä 

”rasitusta”. Potilas antaa välissä myöntävän vastauksen rivillä 7. Rivillä 4 oleva tauko 

voi tosin merkitä sitäkin, että rivillä 5 oleva terapeutin vuoro ”lisää sitä” voi olla 

enempikin tarkentava kommentti vastauksen jälkeen. Tämä voi olla myös vastauksen 

työstämistä. 

 1 T: onks sulla sit et aatteletko et se on se vaativuus (0.2) 

 2  sitte yks [(- -) 

 3 P:           [kyl se #öö# kyl se varmaan °(joku) on° 

 4  (3.8) 

 5 T: lisää sitä, 

 6  (0.4) 

 7 P: .h jo[o:. 

 8 T:      [rasitu[sta 

 9 P:             [#ee# joo:. ja just niinku läksyjen ↓teossa <oli  

10 ja>↓ 

11  (0.2) 

12 T: m[m, 

13 P:  [.h[h 

14 T:     [°mm° 

15  (5.2) 

 

Tässä aineistokatkelmassa terapeutti hakee taustasyitä potilaan rasitustaipumuksille ja 

velvollisuudentunteille. Tässä ikään kuin lähestytään minuutta, mutta kautta rantain. 

Tavoitteena on oivaltaa asia, jota voidaan sen tunnistamisen kautta kehittää 

terveellisempään suuntaan.  

Potilas saa itse havaita, kokea ja ymmärtää minuutensa. Terapeutti auttaa siinä pysyen 

kuitenkin itse taka-alalla. Tämä kytkeytyy myös minuuden delikaattiseen luonteeseen, 

jota käsittelen seuraavaksi. 
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5.4 Minuuden delikaattisuus 

Erityisesti potilaan minuudesta puhuttaessa käy aineistosta ilmi harkitsevaisuus 

terapeutin puheissa. Terapeutti saattaa muuten reagoida moniinkin asioihin spontaanisti 

(tosin ei niin spontaanisti, kuin arkivuorovaikutuksessa on tapana), mutta käsitellessään 

potilaan minuutta noudattaa terapeutti tässä aineistossa harkintaa sanavalinnoissa. On 

mahdollista, että joissakin tapauksissa terapeutti pyrkii tällä keinolla välttämään muun 

muassa liian hätiköityjä, jalostamattomia tai ennakkoluuloisia ilmaisuja, jotka saattavat 

monesti herättää ihmisissä vastustusta. Pyrkimys lienee jättää potilaalle 

mahdollisimman paljon mahdollisuuksia itse itsensä määrittelemiseen.  

Viivyttelyä on huomattu esiintyvän erityisesti delikaattisista aiheista puhuttaessa. Kuten 

esimerkiksi Silverman ja Peräkylä (1990) ovat tutkimuksissaan huomanneet, jopa 

luonnolliset ja kaikkia ihmisiä koskettavat asiat saattavat olla niin arkaluontoisia, että 

puhuttaessa niistä esiintyy viivyttelyä (mt). Viivyttelyä esiintyy aineistossa minuutta 

käsiteltäessä enemmän tai vähemmän kauttaaltaan, mutta erityisen tiheää se on 

delikaattisuuteen suuntautumista vaativissa minuuden osa-alueisiin liittyvissä 

puheenaiheissa. 

Seuraavassa näytteessä käy hyvin ilmi sekä aikaisemmin käsiteltyihin teemoihin tai 

tapahtuneisiin palaaminen että potilaan minuuden hienotunteinen lähestyminen 

terapeutin puolesta. Terapeutti pyrkii antamaan potilaalle mahdollisimman paljon 

määrittelyvaltaa oman minuutensa suhteen. Hän näyttäisi pyrkivän välttämään kaiken 

muun paitsi selkeiden ikään kuin kiistattomien ja jo yhteistuumin todettujen tai 

koettujen asioiden toteamista.  

 1 T: .mth tässähän nyt kun? krhm sä tunnin alussa sanoit että 

 2 nyt::: 

 3  tuntuu siltä että jotenkin sellasta niinkun (1.6) jos vertaa 
 4  (1.0) syksyyn ni semmosta kriisin tuntua [on vähemmän. 
 5 P:                                          [mm, 
 6 P: mm, 
 7 T: .hhh semmosta painetta hh ja:: ja se minusta on (1.6) kyllä 
 8  yhteydessä siihen että sillon myös niinkun (3.0) .mt #ööö# 
 9  sillon syksymmällä >niin< #nn# niin niin (0.4) .hh sulla  

10 sitä 

11  #äää# itkua (0.2) josta ei oikein #nnn# (0.6) osattu sil↑lon 

12  eikä voi↑↓tukaan osata sanoo että: >että et< #mmm# mitä sää 
13  itket niin si[tä oli enemmän. 
14 P:              [mm, 
15 (0.4) 
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Tässä on paljon viivyttelyä ja delikaattisuutta havaittavissa. On rykäisyjä, taukoja ja 

narisevalla äänellä tuotettuja äänteitä ennen joitakin sanoja. Esimerkiksi rivillä 8 

sanoja ”silloin syksymmällä” edeltää nariseva ”#ööö#” ja rivillä 9 on täytesanoja sekä 

ennen että jälkeen narisevan ”#nn#”:n. ”Itkua” –sanaa edeltä myös nariseva ”#äää#” ja 

nariseva ”#nnn#” sekä tauko edeltävät sanoja ”osattu silloin” rivillä 11 ja rivillä 12 

nariseva ”#mmm#” edeltää sanoja ”mitä sää itket”. Delikaattisuutta on paljon, mutta 

terapeutti pitää kuitenkin puheensa käynnissä pitämällä itsensä äänessä saadakseen 

sanoa kaiken tarvittavan loppuun kunnes esittää kysymyksen jota alusti. Potilaan heikon 

olotilan, tässä tapauksessa itkemisen, kuvailu edellyttää delikaattisuuteen 

suuntautumista.  

 

Seuraavassa näytteessä on suora jatke edelliseen tilanteeseen. Tässä terapeutti esittää 

riveillä 16 – 17, 19 ja 21 kysymyksen liittyen konkreettiseen asiaan, joka on samassa 

istunnossa jokunen aika sitten tapahtunut. Kyse on siis siitä samasta itkemisestä, jonka 

terapeutti oli juuri ottanut esille edellisessä aineistokatkelmassa. 

 

16 T: .hh mut <sitä on vähän vähemmän> (.) nyt:=sulla ↑oli sitä 
17  tossa, 
18  (2.0) 
19 T: °hm° (0.2) kymmenen minuuttia sitten vi[ssiin tai jot[ain 
20 P:                                        [mm,          [mm, 
21 T: #mmm# ↑mitähän se oikein oli. 
22 (1.4) 
23 T: .hhh °jos näin,° 
24  (1.0) 
25 P: >mm ↑(t)se oli< varmaan siihen <↑jouluun liittyen?> 
26  (0.4) 
27 T: ↓joo. 

28 P: ↑mm. 
29   (4.2) 
30 P: tai sit (.) se ei sii- (.) nii (.) °siit (--)° [.hhh 
31 T:                                                [joo. 
32 P: krhm hh (0.2) mm, .mt 
33  (2.0) 
34 T: mikähän °siinä°. (1.6) °vois°ko sitä tarkentaa. 
35  (1.6) 
36 P: .mt (0.4) ↑nii em↓mä- (0.2) ↑nii siis ku em↓mä (0.2) .hh  

37 em↓mä      

38  tiä sit et koenks mä jotenki et mä oon jääny jostain paitsi 
39  vai, (0.8) °emmä tiä° ((kuiskaten)) 
40   (0.4) 
41 T: semmonen mullakin mieleen [tulee. °täs[sä et se voi olla  
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Myös tässä näkyy tyypillinen hidas lähestyminen; terapeutti valikoi sanansa tarkoin. 

Puhuminen konkreettisista asioista on suorempaa, kuin puhuminen sellaisista asioista, 

jotka eivät ole ”ilmiselviä” ja jo tietynlaisiksi neuvoteltuja. Tämä näkyy riveillä 16 – 19, 

jossa terapeutti toteaa suoraan potilaan itkeneen. Lähestyttäessä sellaisia minuuden 

ulottuvuuksia, joista ei istunnoissa ole aiemmin ollut riittävässä määrin yksimielistä 

puhetta, terapeutti ei tee näin suoria toteamuksia tässä aineistossa.  

Tässä lähestytään vaikeaa aihetta, ja terapeutin täytyy olla hienotunteinen. Rivillä 21 

hän esittää melko suoran kysymyksen, jota edeltää nariseva ”#mmm#”. Hän kysyy itkun 

syytä, ja kysymyksen tunkeilevan luonteen vuoksi jatkaa rivillä 23 vielä hiljaisella 

äänellä ”jos näin” osoittaen kohteliaisuutta ja hienotunteisuutta. Uhkarohkea oletukseni 

on, että jos terapeutti olisi sanonut kokonaiseen lauseen, se olisi ollut esimerkiksi ”Jos 

näin voi kysyä”. Tämän tyyppisesti hän olisi luultavasti vuoroaan jatkanutkin, jos ei 

olisi saanut potilaalta mitään responssia. Tämä on kuitenkin vain intuitiivinen oletus. 

Tämä kohta hipoo myös niitä asioita, mitä käsiteltiin projekteja käsittelevässä luvussa. 

Terapeutti saattoi hakea tässä tietoisestikin potilaan osattomuuden kokemusta. Koska 

kyse on haastavasta tunteesta, ei siihen pääse käsiksi kerralla, vaan siihen on palattava 

myöhemmin uudelleen. Kun aikaa on vähän kulunut, on vaikeita asioita helpompi 

käsitellä.  

Seuraavassa kappaleessa katson, kuinka terapeutti käsittelee potilaan minuutta 

hyödyntäen potilaan puhetta toisista ihmisistä. Tässäkin kappaleessa pyrin menemään 

yhä yksityiskohtaisempaan analyysiin minuuden käsittelemisestä psykoterapiassa.  

 

5.5 Minuuden lähestyminen toisten kautta 

Potilaan minuudesta puhuminen suoraan voi olla liian suoraa joskus. Aineistossa tulee 

vastaan tilanteita, joissa terapeutti hakee potilaan minuutta myös sitä kautta, miten 

potilas puhuu muista ihmisistä. Toisten toimintaa voi käyttää myös apuna vastausten 

oivaltamisessa koskien sekä itseä, että mahdollisia ratkaisu-/muutosvaihtoehtoja oman 

toiminnan suhteen. Varsinkin potilaan vastustaessa puhetta itsestään liian suoraan, voi 

terapeutti hyödyntää sitä mitä potilas puhuu mielellään, ja houkutella potilasta 

analysoimaan itseään sitä kautta.  
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Seuraavassa katkelmassa on esimerkki potilaasta, joka puhuu paljon taloyhtiöstään ja 

yhteisöstä siinä kontekstissa. Jossain vaiheessa terapeutti siirtää fokuksen potilaaseen 

itseensä hyödyntäen hänen puhettaan kyseessä olevassa yhteisössä. 

 1 T: .h mites säoman asemas siinä: h:ahmotat °et° £mikä on jotenki 

 2  semmonen [sulle (0.2) om- (.) om(h)inainen s(h)iinä .hhhh£ 

 3 P:          [.hhhhh 

 4  

 5 P: ↑no to[ta, 

 6 T:       [°siinä° 

 7  

 8 P: [↑mä mielellään näitä↑] 

 9 T: [£hhh paitsi nurmikon]leikkaaja heh [.hh heh .hh£ 

10 P:                                   [↑£yhteisiä£ hoitelin<↑ .h 

11  

12 P: [sit siin on  

13 T: [nii, 

 

Terapeutin kysymyksen jälkeen (rivit 1 ja 2) potilas puhuu paljon eri ihmisten rooleista 

saamatta kunnon otetta omasta asemastaan yhteisössä. Jossain vaiheessa hän mainitsee, 

mitä eräs toinen ihminen taloyhtiössä on hänestä sanonut. Pitkän naapurusyhteisöä 

koskevan keskustelun jälkeen lopulta terapeutti vielä pyrkii saamaan potilasta kohti 

minuus-näkökulmaa: 

 1 T:         [£(toisaalta£                      [nii, 

 2 T: .hh (0.4) joo toisaalta varmaa ee öö >niinku< aika semmone 

 3  (0.4) £mielenkiintonenki,£ 

 4  (0.4) 

 5 T: [foorumi sitt£(h)e tehdä [havaintoja (0.4) itsestäänki£ 

 

Potilaat puhuvat aineistossa paljon toisista ihmisistä. Terapeutti käyttää useassa 

kohdassa näitä puheita hyväkseen sillä tavalla, että hän käyttää näitä potilaan antamia 

teemoja ja näkökulmia toisista siirtäen näkökulman potilaan omaan minuuteen. Se, 

miten potilas puhuu toisista, voi kertoa terapeutille jotakin hänen peloistaan tai asioista, 

joita hänen on vaikea tunnistaa.  

Kyse voi olla jossain määrin myös projektiosta. Projektio on defenssi, jolla henkilö 

heijastaa esimerkiksi tiedostamattomat tunteensa ja ajatuksensa toisiin henkilöihin 

(Lönnqvist 2006, 53). Projektion avulla henkilö voi saada välittömän ensiavun 
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ahdistaviin tunteisiin, mutta pitkäaikaisessa ja toistuvassa käytössä se aiheuttaa 

ongelmia ihmissuhteissa.  

Seuraavassa katkelmassa potilas on puhunut toisesta henkilöstä, jonka eroahdistusta 

poikaystävästään potilas ei sanojensa mukaan ymmärrä. Terapeutti tarttuu tähän 

ymmärtämättömyyteen ja pyrkii vaihtamaan näkökulmaa siihen, jos potilas olisikin itse 

vastaavassa tilanteessa. 

 1 T:     [↑miltäs sinusta tuntuis jos sinä #eeeee# ↓joskus elämäsi 

 2  vaihees niinkun huomaisit et .hhh sä oot jostakusta tolla 

 3  tavalla riippuvainen niinkun nyt Ronja on Kallesta [ollu↓ 

 4 P:                                                    [mm, 

 5  (1.0) 

 6 T: ↓#mmm# miten sä kokisit sen. 

 7  (2.0) 

 8 T: mitä sää siitä ajattelisit.  

 9  (5.0) 

10 P: ↑emmä tiä↑ siis: mitä mää siitä ajattelisin, .hh (3.6) 

£°hhih°£ 

 

Terapeutti yrittää tässä lähestyä asiaa, jota potilas näyttää jonkin verran välttelevän. 

Tästä teemasta muodostui aineistossa jonkinlainen pieni projekti, joka oli tämän 

analyysiluvun ensimmäisen kappaleen aiheena. 

Kuten aikaisemmin lähdekirjallisuuden yhteydessä kävi ilmi, psykoterapeutin 

työskentelyssä on joskus tarpeellista muuttaa potilaan käsityksiä. Ongelmien ydin voi 

joskus olla muun muassa liian mustavalkoiset ja äärimmäiset käsitykset joistakin 

asioista, myös minuudesta. Aiemmissa kappaleissa kävi aineiston perusteella ilmi, että 

vaikka terapeutti pyrkii johdattelemaan potilasta oivaltamaan itse minuuttaan, hän 

pyrkii samalla myös auttamaan potilasta löytämään minuudestaan jotakin sellaista, mitä 

hän ei ole mahdollisesti vielä huomannut. Näin saadaan ongelmia aiheuttavia käsityksiä 

muutettua sellaiseen suuntaan, etteivät ne synnytä niin paljon epämiellyttäviä tunteita. 

Kun potilaat kerran puhuvat paljon toisista ihmisistä, voi näitäkin puheita käyttää 

työkaluna myös minuuden käsittelemisessä. Potilaan puheet toisista ihmisistä näyttävät 

siis olevan tärkeä terapeuttinen resurssi minuuden käsittelyssä. 

Seuraavassa katkelmassa on esimerkki tilanteesta, jossa on ollut aiemmin puhetta 

potilaan tarpeesta olla toisista ihmisistä mahdollisimman riippumaton ja hänen oma 

näkemys on ollut, että hän pyrkii välttämään liian vahvaa tunnesidettä toisiin ihmisiin. 
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Tämäkin on tullut esille puhuttaessa alun perin toisista ihmisistä, kunnes terapeutti 

vaihtoi näkökulman toisista potilaaseen itseensä.  

Potilas on aiemmin myöskin valittanut ahdistuvansa siitä, että hänen poikaystävänsä 

Saku on liian kiinni hänessä ja haluaa viettää kaiken vapaa-aikansa hänen kanssaan. 

Potilas sanoo, ettei voisi itse koskaan olla noin riippuvainen kenestäkään. Hän on 

myöskin valittanut sitä, ettei poikaystävä puhu riittävän avoimesti ajatuksistaan ja 

mielipiteistään edes suoraan kysyttäessä.  

Kerrottuaan ettei voisi olla toisista riippuvainen, potilas puhuu vaikeudestaan luottaa 

toisiin ihmisiin ja sanoo tehneensä itselle suojan ”molempiin suuntiin”. Tällä hän 

tarkoittanee sitä, ettei halua olla haavoittuvainen suhteessa toisiin ihmisiin, olla ikään 

kuin toisten varassa, eikä toisaalta myöskään halua kenenkään muun roikkuvan hänessä 

liian tiiviisti. Toisin sanoen hän ei halua riippuvuuden pelossa joutua liian lähelle muita 

ihmisiä, eikä myöskään uskalla päästää toisia liian lähelle itseä. Tähän terapeutti reagoi 

esittämällä, että eikös hän ole sitten samanlainen kuin poikaystävänsä, että ei puhu 

mitään. Potilas sanoo puhuvansa kuitenkin muun muassa tunteistaan, jolloin keskustelu 

jatkuu näin: 

 1  T: [↑jaaha. 

 2 P: [.h ja ja sit taas >(-) on niinko siis [se 

 3 T:                                        [mut eiks tuo oo sit (0.2) 

 4   lähelle päästämis[tä. 

 5 P:                  [on (0.2) ↑on on. (1.6) mut et semmone, 

 6   (2.0) 

 7 P: (2.0) ((puhaltaa nenäliinaan)) siis em- siis s- ja sit sitä mä 

 8   mietin 

 9  et Saku on varmaan niin↑ku yks↑ (.) ↑siis ihmisistä joka 

10   tuntee mut ehkä 

11   niinku↑ ↑par↓haiten <myös> (1.4) jos se o £y(h)mmärt(h)äny  

12  m(h)ua 

13   oi(h)kein. heheh .hh niin ni toi .hh£ 

14   (0.6)[£°toi°£ 

15 T:        [£se on ↑vaikeeta.£ 

16 P:  £hih n(h)ii hihhih£ 

17 T:  £se on (0.2) vaikeeta [itselleki [ymmärtää it[seään oikei[n.£ 

18 P:                         [£nii,     [nii,       [nii,      [£mut  

19  et se 

20   niinko et£ (1.0) varmaan niinko siis (.) nii. (1.6) yks niist  

21  ketä 
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22   tuntee mut °↑parhaiten ja mä oon päästäny↑ lähe- lähem- (0.4) 

23   <lähimmäksi,>° 

24   (0.6) 

25 T:  >↓mm< 

26   (0.4) 

27 P:  .mth °<mut et tota> (1.6) et kuitenkin mäluotan niinko Sakuun 

28   sit taas,° 

29   (0.4) 

30 T:  mm. 

31   (1.6) 

33 T: .mt aivan 

34  P: mm, 

 

Tässä katkelmassa terapeutti ohjaa potilaan havaitsemaan itsensä ja suhteensa muihin 

vähemmän mustavalkoisesti. Terapeutti saa potilaan huomaamaan, että hän kykenee 

kuitenkin ainakin yhteen ihmiseen luottamaan. Tässä tulee puolivahingossa esille myös 

itsensä ymmärtämisen vaikeus. Terapeutti onnistui tässä luultavasti jonkin verran 

pehmentämään potilaan käsityksiä, ja sai ne joustavammiksi.  

Suoraan minuuteen katsomisen ollessa liian pelottavaa asiaa voi lähestyä toisten kautta. 

Koska ihmiset tekevät sitä defenssien myötä enemmän tai vähemmän itse, voidaan tätä 

hyödyntää terapiassa. Samalla potilas tulee huomanneeksi, ettei ero itsen ja muiden 

välillä olekaan niin merkittävä, kuin hän on ehkä ajatellut. Haastamalla potilaan liian 

polarisoituneet käsitykset, terapeutti johdattelee häntä pääsemään eroon sellaisista 

tavoista nähdä itseä ja muita, jotka ovat mahdollisesti olleet ahdistavien tunteiden 

liikkeelle panevina tekijöinä. 

Tässä yhteydessä näyttäisi olevan oleellista myös potilaan toimijuuden näkyville 

nostaminen. Itsensä näkeminen subjektina edistää ratkaisujen löytämistä paremmin, 

kuin uhrin roolin omaksuminen. Ainakin tämä aineiston perusteella näyttää siltä, että 

terapian ensisijaisena tarkoituksena on potilaan subjektiivisen toimijuuden hallinnan 

vahvistaminen, toisten toimintaan vaikuttamisen ollessa vasta toissijainen tavoite.  

Siirtymissä muista ihmisistä potilaaseen terapeutti muutti näkökulmaa puhutusta 

teemasta pitämällä aiheen muutoin samana, mutta tuomalla siihen potilaan itsensä 

enemmän subjektiivisena toimijana, kuin ulkopuolisen maailman objektina. Huomasin 

aineistossa kahdenlaisia erityyppisiä terapeutin tekemiä siirtymiä muita ihmisiä 

koskevista puheista potilaaseen itseensä. Jotkut siirtymistä tulivat nopeasti, ja sisälsivät 



~ 52 ~ 
 

lyhyen ja napakan kysymyksen. Osaa siirtymistä taas edelsi verrattain pitkä, usean 

sekunnin tauko. Nämä taukojen jälkeiset siirtymäpuheenvuorot olivat pidempiä ja niissä 

oli enemmän sisältöä.  

Jotkut siirtymäpuheenvuorot alkoivat sisäänhengityksellä kummassakin 

siirtymätyypissä. Onko näissä jotain systematiikkaa, sitä on vaikea pelkästään tämän 

aineiston perusteella vielä sanoa. Useimmiten sisäänhengityksellä alkavat 

siirtymäpuheenvuorot toivat keskusteluun hieman enemmän dramatiikkaa kuin ilman 

sisäänhengitystä alkavat. Ikään kuin otettaisiin vauhtia asian sanomista varten. Tätä ei 

kuitenkaan ole mielestäni havaittavissa joka kerta tämän kaltaisten puheenvuorojen 

kohdalla.  

Tuodessaan keskusteltavaan aiheeseen jonkin uuden osatekijän, terapeutti korostaa sitä 

jollakin vuorovaikutuksellisella resurssilla. Yleisimpiä korostuskeinoja aineistossa ovat 

painotus ja nouseva intonaatio. Terapeutti painottaa joitakin sanoja, ja vuorot alkavat 

usein nousevalla intonaatiolla tärkeimmillä sanoilla. Loppua kohden intonaatio 

useimmiten laskee. 

Seuraavassa on esimerkki jo aiemmin tarkastellusta tilanteesta, jossa potilas on puhunut 

toisista henkilöistä. Puhe on ollut Ronjasta ja Kallesta, ja terapeutti siirtää näkökulman 

heistä potilaaseen itseensä. Vuoro alkaa rivillä 1 nousevalla intonaatiolla. Keskeinen 

uusi sisältö, jonka terapeutti keskusteluun tuo, on heti vuoron alussa. Loppua kohti 

intonaatio laskee. Loppu sisältää lähinnä referointia potilaan puheesta, johon terapeutti 

viittaa esittäessään potilaalle kysymyksen uudesta näkökulmasta. Rivillä 5 terapeutti 

vielä painottaa sanaa ”miten”.  

 1 T:     [↑miltäs sinusta tuntuis jos sinä #eeeee# ↓joskus elämäsi 
 2  vaihees niinkun huomaisit et .hhh sä oot jostakusta tolla 
 3  tavalla riippuvainen niinkun nyt Ronja on Kallesta [ollu↓ 
 4 P:                                                    [mm, 
 5 T: ↓#mmm# miten sä kokisit sen. 

 

Näkisin tässä keskeisimpänä ilmaisuna kysymyksen ”miltä sinusta tuntuisi”. Se on 

ydinkysymys, jota terapeutti korostaa resurssien avulla. Sen kaltaista ilmaisua terapeutti 

korostaa rivin 1 alussa, ja osittain vielä uudestaan eri tavalla rivin 5 alussa. Seuraavassa 

esimerkissä potilas on puhunut kuinka yhden hänen läheisen lapsen vanhemmat 

tappelevat lapselleen asetettavista rajoista. Rajojen epäjohdonmukaisuus ei ole lapselle 



~ 53 ~ 
 

hyväksi, mikä on aiheuttanut surua potilaalle. Koska terapeutti vaihtaa näkökulman 

potilaan omiin rajoihin, korostaa hän sanaa ”sinun” nousevalla intonaatiolla rivillä 1.  

 1 T: .hh no mitkäs ne ↑sinun ↓rajat nyt sitte on tämän (0.6) pulman 

 2  suhteen. 

 

Loppua kohden intonaatio taas laskee, koska siinä referoidaan asioita, joista on ollut jo 

puhetta. Uudet keskusteluun tuotavat osatekijät korostetaan, mutta terapeutti korostaa 

myös joitakin keskeisiä sanoja sellaisissa tilanteissa, joissa hän ei ole saanut potilaalta 

vastausta juuri kysymäänsä kysymykseen. Joutuessaan tällaisissa tilanteissa 

uudelleenmuotoilemaan kysymyksensä terapeutti korostaa painotuksen ja nousevan 

intonaation avulla keskeisimpiä sanoja, joihin hän halunnee potilaan kiinnittävän 

erityistä huomiota vastausta pohtiessaan. Tämä näkyy seuraavassa kohdassa, joka 

seuraa jonkin verran äskeisen aineistokatkelman jälkeen. Potilas ei ole tarkastellut asiaa 

aivan siltä kannalta, mitä terapeutti on hakenut, jolloin terapeutti esittää kysymyksen 

uudelleen. 

 1 T:  .mthh se ↑kai mitä mä tossa tarkotin #nnn#, (0.4) kun kysyin  

 2  että missä se sinun raja kulkee niin #nnnn# niin kai mä jotain 

 3  sellasta tarkotin että missä se sinun,↑ (0.6) .hh niinkun  

 4  (0.4) psyykkinen raja kulkee siinä et missä kohtaa sä, (0.2)  

 5  j:oudut niinku toteamaan >että< (0.2) sä oot antanu 

 6  ↓o↑man panokses↑ (1.0) ja (0.4) teet ↑voitavasi↑ (0.4) 

 7  j:a haluat jatkos↑sakin tehdä↑ voitavasi, (0.4)mutta että 

 8  (0.6) #ee# et [tän enempää susta ei: irti lähde apua. 

 

Vuoro alkaa nousevalla intonaatiolla, ja terapeutti korostaa ilmaisuja ”sinun”, 

”psyykkinen”, ”oman panokses”, ”teet voitavasi”, ja ”haluat jatkossakin tehdä 

voitavasi”. Näitä korostettuja ilmaisuja seuraa rinnastuskonjunktiolla ”mutta” alkava 

sivulause, jonka jälkeen on korostettu ilmaisu ”irti lähde apua”. Korostamalla nämä 

keskeiset kohdat terapeutti piirtää punaista lankaa kysymykselleen, jolloin sen 

ydinkohdat on helpompi hahmottaa.  

Tässä on siis ainakin kahdenlaisia tilanteita, joissa terapeutti käyttää 

vuorovaikutuksellisista resursseista painotusta ja nousevaa intonaatiota 

korostuskeinoina. Ensimmäinen tilanne on se, että terapeutti tuo keskusteltaviin 

aiheisiin uusia osatekijöitä tai näkökulmia, jolloin hän korostaa niitä. Toinen tilanne 
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tulee, kun terapeutti joutuu muotoilemaan kysymyksensä uudelleen, saadakseen 

potilaan vastaamaan juuri siihen ydinasiaan, jota terapeutti on ajanut takaa. 

Olen tässä käsitellyt terapeutin johdattelemia siirtymiä potilaan toisia ihmisiä koskevista 

puheista potilaan omaan minuuteen. Haluan tässä esitellä vielä vastakkaissuuntaisen 

esimerkin, jossa potilas on puhunut itsestään, ja terapeutti tuo keskusteluun uuden 

näkökulman. Käsittelin samaa tilannetta aiemmin tässä kappaleessa. Tämä liittyy siihen 

aiheeseen, että potilas on aiemmin valittanut poikaystävänsä sulkeutuneisuudesta, ja nyt 

tässä tilanteessa hän sanoo tehneensä itselle molempiin suuntiin suojan. Tähän terapeutti 

vastaa seuraavalla tavalla: 

 1 T: mut et ↓sää↑sit oo semmonen↑ (.) ↑samanlainen ku↑ Sa↓ku että.  

 2   (1.0) sä et puhu mitään. 

 

Koska potilas puhui juuri itsestään, ei hänen minuus olekaan tässä tapauksessa se uusi 

osatekijä, jonka terapeutti tuo keskusteluun. Sanalla ”sää” onkin tässä laskeva 

intonaatio. Sanoessaan seuraavaksi ”sit oo semmonen samanlainen ku” terapeutin 

intonaatio nousee, ja hän sanoo poikaystävän nimen ensimmäisen tavun painottaen, 

minkä jälkeen vuoro jatkuu mollipainotteisena.  

Halusin esitellä tämän esimerkin osoittaakseni, kuinka uudet osatekijät tuodaan 

keskusteluun niitä korostaen, oli kyseessä sitten näkökulman muuttaminen mihin 

suuntaan hyvänsä. Kun terapeutti pyrkii siirtämään näkökulman toisista ihmisistä 

potilaan omaan minuuteen, korostaa hän toiseen persoonaan liittyviä ilmaisuja tai 

potilaan sisäiseen maailmaan, mieleen ja tunteisiin liittyviä ilmaisuja. Sen sijaan asiat, 

joista on ollut juuri edellisissä sekvensseissä puhe, eivät korostu terapeutin 

puheenvuorossa. 
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6. Johtopäätökset 

Tässä aineistossa näkyi sen institutionaalinen konteksti. Se olisi luultavasti 

tunnistettavissa psykoterapiavuorovaikutukseksi ilman taustatietojakin. Tämä ilmenee 

muun muassa siten, että fokus on potilaassa itsessään ja hänen kokemuksissaan. Potilas 

on asiantuntija liittyen omiin kokemuksiinsa. Terapeutin asiantuntijuus koskee sen 

sijaan yleisempää psykologista tiedettä. 

Arkipuheessa käytetään sanaa aasinsilta kuvaamaan tilannetta, kun halutaan vaihtaa 

puheenaihetta, ja käytetään muutoksen sujuvuuden takaamiseksi abstraktia 

vuorovaikutuksellista siltaa, jotta siirtymä aiheesta toiseen sujuisi johdonmukaisesti. 

Sattuuhan sitäkin, että vuorovaikutuksen osapuoli siirtyy täysin uuteen aiheeseen aivan 

yllättäen, mutta yleensä suositaan kuitenkin sulavampia siirtymiä. Yksi tämän ilmiön 

tärkeimpiä merkityksiä lienee se, että se antaa vuorovaikutuksen osapuolille viestin, että 

he ovat tulleet kuulluksi. 

Kuulluksi tulemisen kokemus on myös yksi tärkeimpiä asioita psykoterapiassa. 

Terapeutin tehtävä on kuitenkin sen lisäksi myös pitää vuorovaikutus terapeuttisen 

funktion piirissä. Toisin sanoen, samalla kun terapeutti vetää keskustelua kohti potilasta 

itseään, hän tekee sen käyttäen niitä samoja aiheita, joista potilas on puhunut. Siten 

potilas tulee vakuuttuneeksi siitä, että hänen puheensa on huomioitu, mutta keskustelu 

pysyy kuitenkin terapeuttisesti oleellisissa asioissa.  

Terapeutti ei välttämättä kuitenkaan saa potilasta välittömästi keskittymään 

minuuteensa. Kuten aikaisemmankin tutkimuksen perusteella, myös tässä aineistossa 

terapeutti palasi aiheeseen useita kertoja, tarkensi kysymyksiään, ja neuvotteli asiasta 

potilaan kanssa kehittäen edelleen formulaatioitaan potilaan responssien mukaan. 

Potilas saa terapeutilta myötätuntoisen affiliaation silloinkin kun terapeutti haastaa 

potilaan näkemyksiä. 

Aikaisempaa psykoterapiatutkimusta myötäillen myös minuuden käsittelyssä käytetään 

tässä aineistossa hyväksi oletuksia. Terapeutti kutsui potilaan kuvittelemaan erilaisia 

tilanteita. Tässäkin aineistossa ilmeni, että potilaan näkemysten haastaminen vaatii 

enemmän tai vähemmän aikaa. Minuuden tarkasteleminen on tässä mielessä 

verrattavissa asioiden käsittelyyn terapiassa yleensäkin; se herättää joskus potilaassa 

vastustusta, ja vaatii aikaa ja ylisessioisia käsittelyjä.   
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Aineistossa ei ollut erityisen voimakasta vastustusta potilaan taholta minuudesta 

puhuttaessa. Tämä johtunee siitä, että aineisto oli terapiaprosessin keskivaiheesta. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella keskivaiheelle on tyypillistä, että potilas ottaa 

voimakkaamman vastustamisen sijasta terapian ehdottamat haasteet käsittelyyn 

(Voutilainen 2011). Hän ei niitä suoraan hyväksy, mutta laittaa ne niin sanotusti 

harkintaan. Aikaisemman tutkimuksen perusteella terapian keskivaiheessa on 

tyypillisesti edestakaisin-liikettä tässä asiassa; potilas saattaa aluksi varovasti hyväksyä 

asian, kuitenkin perääntyen siitä myöhemmin (mt). Tällaista perääntymistä en tässä 

aineistossa minuuden kohdalla havainnut. 

Aikaisempi tutkimus tukee ajatusta, että henkilökohtaisesti vaikeista aiheista puhuminen 

herättää potilaassa vastustusta (esim. Aalberg 2006; MacMartin 2008; Vehviläinen 

2008). Toisista ihmisistä puhuminen on siinä tapauksessa helpompaa kuin omasta 

minuudesta puhuminen. Se, millaisia asioita potilas toisista ihmisistä nostaa esille, antaa 

kuitenkin terapeutille tietoa siitä, millaisia asioita potilas ei mahdollisesti suoraan 

omassa minuudessaan rohkene käsitellä. 

Koska psykoterapiassa käsitellään tyypillisesti arkaluontoisia ja henkilökohtaisia 

asioita, ne edellyttävät delikaattisuuteen suuntautumista. Varsinkin minuuteen liittyvät 

teemat näyttäisivät tämän aineiston perusteella olevan delikaattisuutta vaativia. Ilman 

hienotunteisuuden huomioimista minuuden käsittely aiheuttaisi epäilemättä enemmän 

vastustusta, jolloin terapeuttinen edistyminen olisi erittäin hankalaa. Myös minuus-

aiheen sisällä on vaihtelua sen hienotunteisessa käsittelyssä riippuen siitä, kuinka 

delikaattisesta aiheesta on kyse. 

Terapeutin ammattitaidossa on erittäin keskeistä taito tunnustella, miten paljon potilasta 

voi haastaa, aiheuttamatta liikaa haittaa kyseisessä tilanteessa ja terapiaprosessissa 

yleensä. Minuuden käsittely istuu hyvin terapiavuorovaikutukseen yleensäkin. Se on 

yleisluonteeltaan hienotunteista ja rauhallista. Terapeutin rauhallisuus välittyy myös 

potilaaseen. Vastattaessa terapeutin tekemiin tulkintoihin myönteisesti potilaan 

responssit ovat yleensä minimiresponsseja, tyypillisesti ”mm”. Tämä pätee myös 

minuutta käsiteltäessä. 

Kaikenlaisia tunnekuohuja ja dramaattisuutta pyritään välttämään psykoterapiassa 

yleisesti ottaen. Atmosfääri pyritään pitämään rauhallisena, jolloin asioiden 

rationaalinen käsitteleminen onnistuu helpommin. Pieniä poikkeuksiakin esiintyy 
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tilanteen mukaan, kuten esimerkiksi Halosen (2008) havainto päihdeterapeuttien 

käyttämästä yksikön ensimmäisestä persoonasta viitatessaan potilaan mahdollisiin 

emootioihin käsiteltävästä aiheesta. Tällaista ilmiötä en havainnut kuitenkaan tässä 

aineistossa minuutta käsiteltäessä. Tämä voi johtua erilaisesta kontekstista, mutta 

yleistävien johtopäätösten tekeminen edellyttää enempiä tutkimuksia. 

Terapeutin on osattava havaita ja tunnistaa potilaan puheiden taustalla olevat tunteet. 

Taustakirjallisuuden mukaan tunneilmaisu ei ole aina niin yksiselitteistä ja 

suoraviivaista. Se edellyttää terapeutilta ammattitaitoa etsiä ja tuoda potilaan todelliset 

tunteet näkyviin.  

Puhuessaan toisista henkilöistä potilas asennoituu puhumiinsa asioihin ja 

ominaisuuksiin. Terapeutti pyrkii selvittämään, onko kyse projektiosta, 

identiteettityöstä, tai muusta vastaavasta potilaan omaan minuuteen liittyvästä asiasta. 

Hän tekee tämän siirtämällä puheen potilaaseen itseensä ja soveltamalla näitä samoja 

teemoja joista potilas on puhunut puhuessaan muista ihmisistä.  

Tällä tavalla menetellessä potilaalle ei tule sellainen olo, että puheenaihetta olisi 

muutettu liian radikaalisti, mikä ehkäissee mahdollista vastustusta. Pitämällä aiheen 

samana kytkös potilaan kertomaan säilyy. Samalla potilas kokee tulleensa kuulluksi, 

mikä on tärkeää myös arkikeskustelujen valituskertomuksissa, jotka ovat hieman 

samantapaisia. Terapiassa terapeutti pyrkii empatian osoittamisen lisäksi pitämään 

kiinni terapeuttisesta funktiosta, mikä erottaa sen arkikeskustelusta. Tämä ilmenee juuri 

siten, että terapeutti palauttaa fokuksen potilaan mieleen. 

Psykoterapiavuorovaikutuksen institutionaalinen luonne ilmenee ehkä selvimmin juuri 

siinä, kuinka terapeutti pyrkii pitämään fokuksen potilaan omassa minuudessa ja 

mielessä muiden ihmisten sijasta. Arkikeskusteluissa keskitytään paljon enemmän 

muista henkilöistä puhumiseen. Harvemmin tulee tilannetta, että kanssapuhuja alkaisi 

pohdiskelemaan, että mitähän tämä sinusta tai minusta kertoo. Psykoterapiassa sen 

sijaan potilaan minuus on keskeisempi mielenkiinnon kohde.  

Vuorojen muotoutumisessa tein sellaisen havainnon, että terapeutin esittäessä potilaalle 

kysymyksiä, jotka käsittelivät hänen minuuttaan, potilas alkoi aina vastailemaan tavalla 

tai toisella. Koskaan ei tullut tarkentavia kysymyksiä, kuten ”Mitä tarkoitat?” tai jotain 

vastaavaa. Ehkäpä potilaan tietoisuus episteemisestä asemastaan ilmenee näin. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että potilaalla on ensisijainen tiedollinen auktoriteetti suhteessa omaan 

minuuteen, ja hän tiedostaa sen. 

Huomattava seikka on sekin, että esittäessään potilaan minuuteen liittyviä kysymyksiä, 

terapeutti kytki kysymykset aina edellisiin teemoihin. Aineistossa oli useita tilanteita, 

joissa terapeutti siirsi fokuksen käsitellyistä teemoista potilaan minuuteen. Terapeutti 

teki tämän kuitenkin aina joustavasti tuoden potilaan minuuden edellisten teemojen 

päälle. Siirtymät eivät ole äkillisiä, mikä helpottaa asian prosessointia uudesta 

näkökulmasta. 

Myöskään sanavalintojen korvaaminen ei tapahtunut aineistossa kovin äkillisesti 

minuutta käsitellessä. Sen sijaan, että terapeutti olisi korvannut välittömästi potilaan 

käyttämiä sanoja joillakin toisilla, hän pikemminkin pyrki saamaan potilasta itse 

näkemään käsittelemänsä asian toisenlaisesta näkökulmasta. Tämä oli enemmän 

sellaista isojen laivojen hidasta kääntämistä, kuin äkillistä poukkoilua. 

Potilaan puhuessa asioista, jotka eivät häntä henkilökohtaisesti niin paljon koskettaneet, 

reagoi terapeutti näihin enemmän haastamalla. Tämä seurasi lähinnä tilanteita, joissa 

potilas puhui ulkomaailmaa koskevista havainnoistaan. Sen sijaan potilaan puhuessa 

omista kokemuksistaan, jotka konkreettisesti ja välittömästi koskettivat häntä, 

terapeutin responssissa painottui alussa empatia ja mahdollinen haastaminen seurasi 

vasta tämän jälkeen.  

Minuuden sosiaalinen ulottuvuus näkyi aineistossa kauttaaltaan. Minuutta käsiteltiin 

lähes jatkuvasti sosiaalisessa kontekstissaan. Sitä ei tarkasteltu ympäristöstä irrallisena 

entiteettinä. Tämä ei tarkoita sitä, että minuus olisi nähty jotenkin muihin liukenevana 

asiana. Tarkoitan tällä sitä, että minuuden vuorovaikutuksellinen luonne ympäristönsä 

kanssa huomioitiin sitä työstettäessä. 

Delikaattinen suuntautuminen potilaan minuuteen ilmenee samoilla prosodisilla 

piirteillä kuin delikaattisuuteen suuntautuminen yleensäkin. Narisevan äänen taustalla 

on fyysinen tekijä. Arkaluonteisten aiheiden äärellä toimija keskittyy intensiivisemmin 

toimintaansa, mikä aiheuttaa jonkin verran lihasjännitystä. Nariseva ääni syntyy 

jännitettäessä kurkunpäätä. Tarkempi analyysi vaatisi tarkempia tutkimuksia, mutta 

siinä voi olla joskus kyse myös äänen ikään kuin pidättelystä. Arkaluontoinen aihe 

vaatii jarruttelua ja tarkkaa hallintaa. 
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Yleisesti ottaen sanoisin, että aineistoa analysoidessa ei tullut erityisiä yllätyksiä 

vastaan. Minuuden käsittely ei ollut mitenkään erityisesti ristiriidassa aiempien 

psykoterapiavuorovaikutustutkimusten kanssa. Tosin se on kuitenkin oma osa-alueensa, 

ja erotettavissa muista terapiassa käsiteltävistä asioista. Potilaan minuudesta ei 

esimerkiksi puhuta samalla tavalla kuin mistä tahansa teemasta. Esimerkiksi siitä 

huolimatta, että fokus pyritään pitämään potilaan mielensisäisissä asioissa, hänen 

minuutta käsitellään hienotunteisesti. Terapeutti käyttää siihen paljon vaivaa, ja 

panostaa siihen enemmän kuin muihin asioihin, kuten esimerkiksi toisiin henkilöihin. 

Minuus on siis hyvin keskeinen osa-alue psykoterapiassa. Sen käsittely ei terapiassa 

eroa juuri muulla tavoin kuin, että se tehdään huolellisesti, pitkäjänteisesti, 

hienotunteisesti ja kunnioittaen. Tätä samaa tehdään terapiassa yleensäkin, mutta 

minuuden kohdalla nämä asiat korostuvat erityisesti. Monia muita teemoja voidaan vain 

sivuuttaa, mutta minuus kulkee mukana koko ajan. 

Koska nämä aineiston kaksi tapausta olivat määrällisesti hyvin erilaisia minuus-puheen 

suhteen, on ilmeistä, että eri terapiasuhteissa ja tapauksissa voi olla vaihtelua 

yleensäkin. Siksi tätä olisi syytä tutkia enemmän, ja useissa eri tapauksissa. Kyseisen 

terapiasuuntauksen, eli psykodynaamisen psykoterapian, kohdalla voi jo tämän 

perusteella todeta, että potilaan puhuessa toisista henkilöistä, terapeutti pyrkii siirtämään 

fokuksen potilaan minuuteen. Tämä on piirre, jota esiintyy aineistossa melko vahvasti, 

ja sitä on molemmissa terapiatapauksissa. Vahvimmissa havainnoissa, kuten näissä 

siirtymissä, minuuden projektiluonteisuudessa, delikaattisuudessa ja tasapainottelussa 

empatian ja haastamisen välillä voi tehdä yleistyksiä psykodynaamisen psykoterapian 

tapauksessa. Yksityiskohtaisemmat havainnot kaipaavat lisätutkimuksia. Myöskään 

psykoterapiaan yleensä ei voida tämän yhtä suuntausta koskevan tutkimuksen 

perusteella vielä yleistää. Se, miten minuuden käsittely ilmenee muissa 

terapiasuuntauksissa, vaatii muiden terapiasuuntausten tarkastelemista. 
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Liite 1: Litterointimerkit 

T:  Terapeutti 

P: Potilas 

[ päällekkäispuhunnan alku 

] päällekkäispuhunnan loppu 

= kaksi lausumaa liittyy toisiinsa tauotta 

(0.6) hiljaisuus, mitattuna sekunteina 

(.) 0,2 sekuntia lyhempi hiljaisuus 

. laskeva sävelkulku 

, tasainen sävelkulku 

? nouseva sävelkulku 

sa- (yhdysmerkki sanan lopussa) sana jää kesken 

sana (alleviivaus vokaalin alla) tavun painottaminen 

sa:na (kaksoispisteet) edeltävän äänteen venyttäminen 

°sana° ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu jakso 

SANA ympäröivää puhetta voimakkaammalla äänellä puhuttu jakso 

sana (lihavoitu konsonantti) äänteen korostaminen 

£sana£ hymyilevällä äänellä puhuttu jakso 

#sana# narisevalla äänellä puhuttu jakso 

.hhh äänekäs sisäänhengitys, yksi kirjain merkitsee 0,1 sekunnin kestoa 

s(h)ana voimakas hengitys sanan sisällä, yleensä nauraen puhuttaessa 

↑sana nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää puhetta korkeammalla 

 äänellä 

↓sana nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää puhetta matalammalla 

 äänellä 
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>sana< ympäröivää puhetta nopeammin puhuttu jakso 

<sana> ympäröivää puhetta hitaammin puhuttu jakso 

@sana@ äänensävyn muun tyyppinen muutos 

(sana)  epäselvästi kuultu sana 

(-) sana, josta ei saatu selvää 

… henkilö siirtää katsettaan toista henkilöä kohti 

___ katse kohdistuu johonkin henkilöön 

’’’ katse siirtyy pois henkilöstä, jota äsken katsottiin 

x kohta, jossa kaksi henkilöä saavuttaa katsekontaktin 

(nousee) (harmaa kirjasinväri) ((joskus kaksoissulut)) litteroijan selityksiä 

tilanteesta ja puhujien kehollisesta toiminnasta 

{ (harmaa kirjasinväri) kehollisen toiminnan alku 

} (harmaa kirjasinväri) kehollisen toiminnan loppu  

 

Lähde: Keskustelunanalyysi (2016) Toim. Stevanovic, Melisa & Lindholm, Camilla. 

Sovellettuna tämän tutkimuksen aineistossa käytettyihin merkkeihin, kaikkia näitä 

merkkejä ei aineistosta välttämättä esiinny.  


