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1.   Johdanto 

1.1. Kirkon perheneuvontatyö 

Evankelis-luterilainen kirkko on ollut perheneuvontatyön uranuurtaja Suomessa.  

Kirkon perheneuvontatyö alkoi 1944 Tampereen Kaupunkilähetyksen johtajan 

Matti Joensuun lehteen panemalla ilmoituksella. Seuraavana vuonna perheneu-

vonta aloitettiin Helsingissä ja pian työmuoto aloitettiin myös eri puolilla maata.  

Perheneuvonnasta tuli virallisesti kirkon työmuoto v. 1957.1  Sen kehittämisestä 

on vastannut Kirkon perheasiain yksikkö, jonka nimi vaihtui v. 2012 olemaan 

Kirkon kasvatus- ja perheasiat. Tämän lisäksi työn kehittämisestä ja koordinoin-

nista on vastannut kirkon perheasiain toimikunta. Perheneuvonnan ensimmäinen 

valtakunnallinen strategia julkaistiin v. 2010: Meidän kirkko mukana perheiden 

arjessa.2 Päivitetty strategia julkaistiin v. 2016: Kohtaaminen kantaa.3 

      Kirkon perheneuvonta syntyi käytännön tarpeesta auttaa aviopareja.  Lähtö-

kohtana oli antaa sellaista apua, kuin he avioliiton ongelmissaan tarvitsivat.  Sama 

asiakkaan tarpeista nouseva lähestymistapa on edelleenkin perheasiain neuvotte-

lukeskusten toimintaperiaatteena.  Perheneuvonnan tehtävä on kirkossa määritelty 

seuraavasti v. 2010: ”Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua 

parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.”4  Määrittely 

on v. 2016 uudistettu kuulumaan: ”Kirkon perheneuvonnassa vahvistamme koko-

naisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sieluhoidollisen ja terapeuttisen 

keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa.”5 

Tiivistetysti perheasiain neuvottelukeskusten toiminta on esitetty Kirkkohallituk-

sen Kasvatus ja perheasiat yksikön laatimassa perheneuvonnan palvelukuvaukses-

sa.6 

      Perheneuvojien puoleen voi kääntyä kaikissa elämän ongelmissa, joihin kes-

kustellen voidaan etsiä selvittämisen mahdollisuuksia.  Ongelmakenttää ei rajata 

yksinomaan perheasioihin, vaan keskusteluissa voidaan käsitellä esim. seurustelu- 

tai ihmissuhdeongelmia, itsetuhoajatuksia ja monenlaisia elämän ahdistuksia.  

Perheasiain neuvottelukeskuksissa on paikallisia eroja siitä, millaisia asioita ne 

ottavat käsitelläkseen. Perheasiain neuvottelukeskuksissa palvellaan rajoituksitta 

 
1 Kettunen 1997, 58. 
2 Kirkkohallitus 2010. 
3 Kirkkohallitus 2017. 
4 Kirkkohallitus 2010, 57. 
5 Kirkkohallitus 2017, 25. 
6 KKP 2018b. 
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kaikkia apua tarvitsevia siinä mielessä, että avun hakijoilta ei edellytetä kirkon 

jäsenyyttä.7  

      Ongelmia pyritään ratkaisemaan neuvotellen.  Ongelmien selviäminen alkaa 

niistä mahdollisuuksista, jotka asiakas itse keskustelujen aikana löytää tai hyväksi 

havaitsee.  Ratkaisujen tekeminen ja vastuu niistä on asiakkaalla itsellään, sillä 

perheneuvoja auttaa lähinnä selventämään tilannetta ja etsimään uusia mahdol-

lisuuksia lukkiutuneen elämäntilanteen avaamiseksi.  Lähtökohdat ovat siis samat 

kuin terapeuttisessa auttamisessa yleensä.  Valmiita neuvoja on tarjolla tarvittaes-

sa lakimiehen konsultaatioissa.8  

Osa perheasiain neuvottelukeskuksista tekee erosovittelua aluehallintoviras-

ton luvalla. Joillakin perheasiain neuvottelukeskuksista on siitä sopimuksia kun-

tien kanssa. 

 

1.2. Perheasiain neuvottelukeskukset 

Perheneuvontatyötä tekevät Suomessa useat eri tahot.  Sosiaalihuoltolain9 mukai-

sesti perheneuvoloilla on yhteiskunnassa päävastuu perheneuvontatyöstä.  Sosiaa-

lihuoltolain tarkoittamista kasvatus- ja perheneuvontatyötä tekevistä neuvoloista 

useimmat käyttävät nimitystä perheneuvola tai kasvatus- ja perheneuvola.  Tässä 

yhteydessä niistä käytetään nimitystä perheneuvola. Terveydenhuolto kantaa suu-

ren osan vastuusta perheneuvonnan terapeuttisessa työskentelyssä ja sitä tekevät 

perheneuvoloiden lisäksi pääasiassa mielenterveystoimistot sekä psykiatriset sai-

raalat ja poliklinikat.   

      Ns. kolmannella sektorilla perheneuvontatyötä ovat tehneet kirkon perheasiain 

neuvottelukeskukset10 ja lisäksi Väestöliitto11 sekä myös Mannerheimin las-

tensuojeluliitto12. Yksityisellä sektorilla on lisäksi useiden terapiakeskusten sekä 

yksittäisten perheterapeuttien tarjoamana perheneuvonta- ja perheterapiapalveluja. 

      Perheasian neuvottelukeskusten toiminnan laajuus vastasi v. 1991 peräti nel-

jäsosaa sosiaalihuollon perheneuvonnasta.13 Perheasiain neuvottelukeskuksia oli 

vuoden 1990 lopussa 39 Suomessa sekä yksi Ruotsissa tekemässä työtä suoma-

laisten siirtolaisten parissa.  Suunnitteilla oli viisi neuvottelukeskusta.  Ostopal-

 
7 Kirkkohallitus 2010, 13. 
8 Joensuu 1972, 115-116. 
9 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. 
10 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perheasiain neuvottelukeskuksista käytän tässä esityksessä 

nimitystä perheasiain neuvottelukeskus tai kirkon perheasiain neuvottelukeskus. 
11 Väestöliitto 2018 (viitattu 21.6.2018).  
12 Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018 (viitattu 21.6.2018). 
13 Käyhty 1991, 6-7, 47. 
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velusopimuksen kunnan kanssa oli solminut 19 neuvottelukeskusta.14  Asiakkaita 

perheasiain neuvottelukeskuksissa v. 1990 kävi 13423 ja neuvotteluja asiakkaiden 

kanssa käytiin 58579.15 

      Perheasiainneuvottelukeskuksia on tämän jälkeen perustettu lisää. Niitä oli v. 

2018 kaikkiaan 41, jotka kaikki olivat Suomessa ja niissä työskenteli 180 työnte-

kijää. 16  Asiakkaita oli lähes 18500 ja neuvottelukäyntejä yli 89 000, minkä lisäk-

si annettiin työnohjausta ja konsultaatioita.17 Kirkko tekee laajinta perheneu-

vontatyötä julkisen sektorin ulkopuolella.   

 

1.3. Perheneuvontatyön etiikka 

Perheneuvontatyön eettiseksi tavoitteeksi voitaisiin määritellä "hyvän elämän" 

etsiminen.  Kaikki terapeuttinen työskentelyhän on jollakin tavoin tekemisissä 

arvojen, valintojen ja tarkoitusperien kanssa, sillä ne ovat osa itse elämää.  Mitä 

sitten on "hyvä elämä"?  Sielunhoitotyön etiikassa on kyse niistä arvoista ja peri-

aatteista, jotka ovat käytännön työn pohjana etsittäessä tähän vastausta yksilön 

kannalta.18 Keskeisiä perheneuvontatyön arvoja ovat elämän pyhyys, armollisuus, 

vastuullisuus sekä luottamuksellisuus ja tasapuolisuus.19 Perustaviksi arvoiksi 

perheneuvonnassa on määritelty usko, toivo ja rakkaus.20  

      Perheneuvontatyön syvin idea on esitetty "kultaisessa säännössä":  

"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".  Siihen sisältyy ajatus eläytymisestä 

toisen osaan, hänen puolustamisensa ja sen edistäminen, mikä on hänelle hyvää.  

Esikuvana tälle on Jeesuksen toiminta toisten hyväksi.  Kultaisen säännön vasta-

vuoroisuudelle voi rakentua moraalinen yhteiselämän niin perheessä kuin - ideaa-

litapauksessa - yhteiskunnassakin.  Sen nähdään ilmaisevan hyvän yhteiselämän ja 

ns. luonnollisen moraalilain keskeisen sisällön.21 

      Käytännössä tämä tulee perheneuvontatyössä esiin asiakkaan hyväksymisenä 

sellaisena kuin hän on.  Hänen vakaumustaan ja periaatteitaan kunnioitetaan22.  

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hänen kanssaan oltaisiin saamaa mieltä 

 
14 KPK 1991, 22, Esko 1991, haastattelu. 
15 KPK 1991, 23. 
16 Kirkkohallitus 2019b, 7.  
17 Kirkkohallitus 2018, viitattu 9.11.2019.  
18 Lindquist 1985, 27-29. 
19 Kirkkohallitus 2010, 58-59. 
20 Kirkkohallitus 2017, 25; Kirkkohallitus 2019b, 4. 
21 Lindquist 1985, 28; Mannermaa 1988, 6-7. 
22 Kirkkohallitus 2019b, 4; Kirkkohallitus 2017, 25. 
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kaikesta.23  Sielunhoitajan taholta tuleva hyväksyminen auttaa asiakasta itse hy-

väksymään oman elämänsä asioita ja luottamaan elämään.  Sielunhoitajan hyväk-

syvän asenteen takana on armon lähtökohta.24   

      Sielunhoitotyön eettisiin periaatteisiin kuuluu myös luottamuksellisuus ja to-

tuudellisuus.  Luottamuksellisuus merkitsee vaitiolovelvollisuuden lisäksi uskolli-

suutta, eli sitä, että autettavaa ei hylätä.  Luottaminen edistää myös autettavan 

moraalista kasvua, sillä häntä pidetään vastuuseen kykenevänä ja arvokkaana ih-

misenä.  Totuudellisuuteen sisältyy asiallisen ja oikean informaation antamisen 

lisäksi myös sielunhoitajan uskottavuus.  Tämän tulee nähdä omat rajansa ja "olla 

ulospäin mahdollisimman samanlainen kuin hän on itselleen sisimmässään."  Sie-

lunhoitajan ei tule antaa kaunisteltua kuvaa elämästä eikä liiallista toivoa pysyväs-

tä tasapainosta.  Keskeisimpiä eettisiä lähtökohtia on se, että hänen tulee pitää 

selvä raja vallankäytön suuntaan.25 

      Tutkittaessa perheneuvojien käsitystä heidän työnsä eettisistä periaatteista on 

osoittautunut, että perheneuvojat tiedostavat nämä periaatteet työnsä perustaksi.  

L. Pernaan pro gradu -tutkimuksessa esille nousivat erityisesti asiakkaan kunnioi-

tus ja arvostus, luottamuksellisuus, lähimmäiskeskeisyys ja empatia sekä hyväk-

syminen.26 

      Asiakkaan moraaliongelmia ei sielunhoidossa voida sivuuttaa.  Viisaasti toi-

miessaan sielunhoitaja peilaa moraalista todellisuutta asiakkaalleen ja toimii näin 

myönteisenä haasteena moraalisten ongelmien itsenäiseen kohtaamiseen.  Tässä 

vuorovaikutuksessa autettava voi hyväksyvässä ilmapiirissä kohdata omaa vastuu-

taan ja nähdä toisten ihmisten intressejä ja oikeuksia.  Vain turvallisessa ympäris-

tössä ihminen voi kohdata myös pimeän puolensa.  Moraaliset ratkaisut jäävät 

kuitenkin ihmiselle itselleen.27 

      Kirkon perheneuvonnalle on määritelty v. 2019 eettiset suuntaviivat kirkko-

hallituksen julkaisussa: Perheneuvonnan etiikka – Laatu ja määrä perheneuvon-

nassa. Siinä on nostettu keskeiseksi neljä periaatetta: ammatillisuus, suhde asiak-

kaaseen, suhde työyhteisöön ja suhde kirkkoon työnantajana. Näiden sisältöä on 

avattu ja edellä kuvattuja periaatteita on mukana kuvauksissa.28  

 
23 Joensuu 1972, 115-116; KPK 1990, 3, 7. 
24 Lindquist 1985, 33. 
25 Lindquist 1985, 32-33. 
26 Pernaa 1987, 62. 
27 Lindquist 1985, 33-34. 
28 Kirkkohallitus 2019b, 5-6. 
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      Kirkon perheneuvontatyölle ominaisena ulottuvuutena on mahdollisuus kes-

kusteluun hengellisen elämän kysymyksistä ja yleensä uskonnollisista ongelmista.  

Uskonnollisia kysymyksiä ei pidetä muusta elämästä irrallisina, vaan niiden näh-

dään olevan osa sitä elämäntilannetta, jossa ihminen on.  Niistä keskusteleminen 

nähdään tarpeelliseksi samalla tavalla kuin keskusteleminen muistakin ongelmis-

ta.  Asiakkaasta itsestään jää kuitenkin riippumaan se, mistä elämänsä alueista hän 

haluaa keskustella.  Työntekijöiltä edellytetään, että he ovat herkkiä kuulemaan ne 

asiakkaan vetoomukset, jotka koskevat uskonnollista elämää.29  Perheneuvojat 

ovat arvioineet uskonnollisten kysymysten tulevan esiin enimmäkseen "silloin 

tällöin" (57 %), joillakin ne tulevat esiin harvoin (27 %) ja vähemmistöllä usein 

(16 %).30  

 

1.4. Perheterapian suuntauksia   

Psykoterapian muotoja on jaoteltu lähestymistapansa ja päämääriensä pohjalta.  

Perheterapian osalta jaottelua voidaan tehdä edelleen erilaisten suuntausten mu-

kaan.  Achté & al. on jaotellut perheterapian suuntauksia seuraavasti: Psykody-

naamisessa ja psykoanalyyttisessa suuntauksessa pyritään paranemisprosessiin, 

jossa perheenjäsenet tiedostavat paremmin perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet.  

Huomiota kiinnitetään perheessä myös mm. vanhempien aikaisempiin ihmissuh-

teisiin varsinkin lapsuuden kodissa.  Elämyskeskeisessä suuntauksessa pyritään 

saamaan aikaan parantumista psykoterapeutin ja perheen välisen persoonallisen 

kohtaamisen avulla.  Siinä terapeutti osallistuu perhe-elämään niin kauan, että hän 

saa stimuloitua toivottua muutosta perheessä.  Strukturaalisessa suuntauksessa 

pyritään saamaan aikaan paraneminen perhejärjestelmän muutoksen kautta.  Toi-

minta pohjautuu systeemiteoreettiselle näkemykselle perheestä.  Strategis-

kommunikaatioteoreettisessa ja oppimisteoreettisessa suuntauksessa pyritään 

saamaan aikaan paraneminen tehtäväkeskeisen oppimistapahtuman avulla.  Näillä 

perheterapian suuntauksilla on paljon yhteistä.  Varsinkin systeemiteoreettinen 

näkemys on vaikuttanut voimakkaasti ja siitä on omaksuttu näkemyksiä muiden 

suuntausten piirissä.31 

      Kun perheterapia määritellään laajasti, niin siihen voidaan katsoa sisältyvän 

kaiken sellaisen psykoterapian, joka kohdistuu suunnitelmallisesti useampiin sa-

 
29 KPK 1991, 7.   
30 Pernaa 1987, 60. 
31 Achte & al. 1982b, 68, 135-139. 
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man perheen jäseniin.32  Suppeammin määriteltynä perheterapiaksi katsotaan sel-

lainen psykoterapia, jossa terapeutti tapaa samassa istunnossa useita perheenjäse-

niä ja siten pyrkii perheen vuorovaikutusjärjestelmän muutoksiin.33  Systeemisen 

perheterapianäkemyksen mukaan muiden perheenjäsenten ei välttämättä tarvitse 

olla mukana tapaamisissa, sillä perhesysteemiin voidaan saada aikaan muutos 

tapaamalla vain yhtä perheenjäsentä.  Samalla hämärtyy raja yksilö-, pari- ja per-

heterapian väliltä.34 

      Kehitys perheterapian piirissä on ollut voimakasta tarkastelujakson aikana, 

eikä edellä esitetty suuntausten jaottelu enää kaikilta osin kuvaa täsmällisesti ny-

kyistä tilannetta.  Etenkin systeemiteoreettinen näkemys on saavuttanut suurta 

suosiota ja sen piirissä on kehittynyt suuntauksia lähinnä siten, että johtavat per-

heterapiakeskukset ovat kehittäneet omia työskentelymallejaan.  Vuorovaikutus 

perheterapiakeskusten välillä on ollut vilkasta ja vaikutteet ovat levinneet nopeasti 

kansainvälisesti, myös Suomeen.   

      Kansainvälisesti tunnettuja perheterapiakeskuksia on useita ja eniten niitä on 

syntynyt Yhdysvalloissa.  Ne ovat saaneet merkityksensä joidenkin perheterapiaa 

kehitelleiden henkilöiden tai työryhmien myötä.  Tällainen vaikuttaja oli Nathan 

Ackerman, jonka nimeä kantava instituutti New Yorkissa on yksi alan arvoste-

tuimpia.  Hän oli perustamassa Family Process -lehteä, joka on perheterapian alal-

la arvovaltainen julkaisu.  Ackerman -instituutin tunnettuja perheterapeutteja ovat 

olleet Peggy Papp ja Lynn Hoffman.  Palo Alton perheterapiakeskus Kalifornias-

sa, Mental Research Institute (MRI), on toinen merkittävä keskus.  Sen voidaan 

katsoa luoneen oman koulukuntansa.  Koulukunnan perustajana pidetään Gregory 

Batesonia, jonka tutkimusryhmään kuului mm. Jay Haley.  Haley sai vaikutteita 

Milton H. Eriksonilta.  Varsinainen keskuksen perustaja v. 1958 oli Don Jackson, 

joka oli myös mukana perustamassa Family Process -lehteä.  Keskuksessa vai-

kutti jonkin aikaa Virginia Satir ja myöhemmin Paul Watzlawick, Richard Fisch 

ja Carlos Schluzki.  MRI:n suuntausta kutsutaan strategiseksi.35   

Sille on luonteenomaista, ettei pidetä niinkään oleellisena sitä, miten nykyti-

lanteeseen on tultu, vaan sitä, miten perheessä saadaan aikaan muutosprosessi. 

Terapia on asiakkaan esittämän ongelman ratkaisemista.  Tähän pyritään tera-

peutin aktiivisella johdatuksella.  Keskeisinä tekniikkoina ovat uusien näkökul-

 
32 Achté & al. 1982b, 135. 
33 Aaltonen 1982; Achté & al. 1982b, 135. 
34 de Shazer & al. 1988, 55-61. 
35 Hoffman 1985, 302. 
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mien tarjoaminen asiakkaan ongelmiin ja niiden sijoittamien uusiin viitekehyksiin 

eli "reframing" sekä kotitehtävien antaminen käyttäytymistapojen muuttamiseksi.  

Salvador Minuchin perusti Philadelphiaan Child Guidance-klinikan ja sai mukaan 

Jay Haleyn.  Heidän vaikutuksestaan syntyi strukturaalinen perheterapia.  Näiden 

jälkeen on Yhdysvalloissa vuonna 1978 perustettu Brief Family Therapy Center 

(BFTC) Milwaukeessa, jossa on kehitetty ratkaisukeskeistä terapiaa.  Se on saanut 

keskeiset vaikutteensa MRI:sta ja sen taustalla olleelta G. Batesonilta sekä M. H. 

Ericksonilta.  BFTC:n tunnetuimpia hahmoja ovat olleet Steve de Schazer, Insoo 

Berg ja Elam Nunnally.  Ratkaisukeskeisessä terapiamallissa kiinnitetään enem-

män huomiota ratkaisuihin kuin ongelmiin.  Terapeutin ei ole tarpeen edes tarkasti 

tietää ongelmaa.  Riittää, kun asiakas osaa määritellä, mistä hän tunnistaa sen, 

ettei ongelmaa enää ole.  Sitten terapeutti pyrkii saamaan asiakkaasta esiin ne rat-

kaisumallit, joita hänellä jo on, ja vahvistamaan näiden suuntaista käytöstä.  Tä-

hän on kehitetty erilaisia kysely- ja interventiotekniikoita36.37  

      Euroopassa perheterapian systeemistä paradigmaa kehitti mm. Helm Stierlin 

heidelbergilaisen ryhmänsä kanssa.  Hän loi teoriaa systeemisen perhekäsityksen 

pohjalta erityisesti vanhempien ja lasten välisistä suhteista.  Keskeisenä käsitteenä 

on "yksilöityminen suhteessa toisiin", joka tarkoittaa persoonallisuuden kehityk-

sen tärkeää varhaista vaihetta, jota muut kutsuvat mm. yksilöitymiseksi tai indivi-

duaatioksi.  Keskeisiä Stierlinin kuvaamia perheen vuorovaikutusmalleja ovat 

"sitominen" ja "karkottaminen", jotka ovat toisilleen vastakkaisia sekä "delegoi-

minen" (lähettäminen, valtuuttaminen), jossa vanhemmat pyrkivät saamaan lap-

sensa toteuttamaan tehtäviä, jotka tyydyttävät vanhempien omia tietoisia tai tie-

dostamattomia tarpeita ja toiveita.38   

      Toinen hyvin merkittävä perheterapiakeskus on ollut Milanossa Mara Selvini 

Palazzolin johdolla.  Hän perusti kolmen työtoverinsa (J.Prata, G.Ceccin ja L.Bos-

colo) kanssa ryhmän, joka 1970-luvun alussa tutustui MRI:n terapiamalliin ja ryh-

tyi kokeilemaan sen ideoiden soveltuvuutta omassa työskentelyssään.  Toisin kuin 

MRI:ssä, Palzzolin ryhmä työskenteli pääasiassa vaikeampien psyykkisten on-

gelmien, kuten anoreksian ja psykoosien parissa.  He kehittivät MRI:n työskente-

 
36 Interventio on terapeutin toimenpide, jolla tarkoituksellisesti pyritään vaikuttamaan siihen, miten 

asiakas hahmottaa elämäntilanteensa. Interventio pyrkii avaamaan asiakkaalle uuden tavan hahmottaa 

todellisuutta ja muuttamaan hänen käyttäytymismallejaan.   
37 Achté & al. 1982a, 134, 137-138, 142; Furman & Lounavaara-Rintala 1983, 1719-1725; Hoffman 

1985, 32-34, 250-252, 259-262; deShazer 1985, 18-19; Furman 1986b, 5-17; Aarnisalo & Mattila 

1988, 3-8. 
38 Stierlin & al. 1979, 23-33. 
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lyssä käytettyjen interventioiden pohjalta ns. positiivisen konnotaation eli myön-

teisen perustelun menetelmän.  Siinä terapeuttien työryhmä antaa koko perheen 

läsnä ollessa selvän ja perustellun selityksen sille, miksi on edullista, että psykoot-

tinen henkilö jatkaa edelleen oireilevaa käytöstään.  Selitys on myönteinen ja 

kunnioittava ja siinä oireet nähdään eräänlaisena uhrauksena perheen hyväksi.  

Oleellista on, ettei ketään syytetä oireista.  Myönteiset näkemykset saattavat tehdä 

hyvin voimakkaan vaikutuksen perheeseen ja ne käynnistävät joka tapauksessa 

muutosprosessin, joka systeemiteoreettisen työskentelyn mukaisesti muuttaa per-

heen vuorovaikutussuhteita ja järjestää niitä uudelleen.  Oireilu saattaa hävitä vä-

littömästikin tämän intervention jälkeen.  Perheessä syntynyt prosessi vaatii oman 

aikansa kehittyäkseen ja siksi harvat tapaamiset noin kerran kuukaudessa ovat 

paikallaan.  Milanon työryhmä kehitti terapiassa mm. työryhmän ja peili-ikkunan 

käyttöä, jolloin terapeutin ja työryhmän kanssa pidetään neuvottelutaukoja istun-

non aikana.  Lisäksi he kehittivät haastattelumenetelmäksi ns. sirkuläärisen eli 

kehämäisen haastattelun, jonka avulla neutraalisti lähestytään ongelmaa.39 

      Englannissa Tavistock-klinikassa ovat toimineet Enid Balint ja Arnon Bento-

vim.  Eurooppalaisilla keskuksilla on ollut merkittävää yhteistyötä keskenään.   

      Systeemiterapeuttinen pohja on ollut inspiroimassa useiden terapiamallien 

kehitystä. Näitä ovat olleet mm. verkostokeskeiset terapiamallit, sekä tunnekes-

keiset pari- ja perheterapiamallit.   

      Tunnekeskeinen terapiamalli taustalla ovat systeemisen teorian lisäksi sekä 

Carl Rogersin vuorovaikutusteoria että John Bowlbyn kehittämä kiintymyssuhde-

teoria.  Tunnekeskeinen pari- ja perheterapia ovat narratiivisen ja ratkaisukeskei-

sen terapian kanssa konstruktiivisia terapioita, joissa elämän katsotaan muovaavan 

sen, mitä merkityksiä ihmiset antavat kokemuksilleen.40  

      Narratiivinen terapialla on omanlaisensa viitekehys.  Terapian lähtökohtana 

voidaan pitää ulkoistavaa keskustelua, jossa pulman tarkastelu siirretään henkilös-

tä itse ongelmaan. Silloin ongelmaa ei enää tarkastella henkilön identiteetin on-

gelmana, vaan omana kokonaisuutenaan. Tämä avaa mahdollisuuden löytää uu-

denlaisia ratkaisukeinoja. Kielteiset identiteettikäsitysten pyritään purkamaan.  

Purkuprosessi avaa tilaa nähdä myönteisempiä puolia identiteetissään.41 

 

 

 
39 Furman 1986a, 68-74; Hoffman 1985, 316-337. 
40 Johnson 2010, 27-37. 
41 White 2008, 13-62. 
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1.5. Perheneuvojien koulutuksen kehitys 

Perheneuvonnan v. 1944 aloittanut pappi Matti Joensuu huomasi jo toiminnan 

alkuvaiheessa tarvitsevansa sekä lisää koulutusta että psykiatrin ja juristin konsul-

taatioapua.42 Perheneuvontaa tehtiin aluksi useimmiten muun työn ohessa ja lisä-

taitojen ja tietojen hankkiminenkin tapahtui omatoimisesti. Järjestelmällinen per-

heneuvojien koulutus alkoi v. 1952. Valtakunnallinen avioliittoasiain sihteeri 

aloitti v. 1953 alusta Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton yhteydessä. 

Kirkon perheasiain toimikunta ja Kirkon perheasiain toimisto perustettiin 1956. 

Amerikkalainen social casework -työskentely oli aluksi perusmetodina ja perhe-

neuvojille järjestettiin siihen pohjautuvia kursseja43. Tapauskertomukset omasta 

työstä ja niiden analysointi olivat keskeisiä koulutuksen elementtejä, joiden myötä 

myös systemaattinen työnohjaus alkoi. Työntekijäksi valittavien soveltuvuustut-

kinta alkoi v. 1953.44  

     Päätoimisen koulutussihteerin saaminen v. 1964 vauhditti oleellisesti perhe-

neuvojien koulutuksen kehittymistä. Se mahdollisti perus- ja jatkokoulutuksen 

organisoimisen ja toteuttamisen. Hänen työparinaan aloitti v. 1966 päätoiminen 

perhekasvatussihteeri.45 Koska sekä perheneuvojia että sairaalasielunhoitajia oli 

koulutuksessa vain muutamia, näiden koulutuksia yhdistettiin v. 1969. Koulutus 

sisälsi kolme viisipäiväistä seminaaria ja 40 työnohjauskertaa sekä ryhmätyösken-

telyä kestäen kaikkiaan vähintään vuoden työn ohessa.46 

      Terapiakurssit saivat uusia ulkomaisia vaikutteita 1960-luvulla, mm. psykolo-

gi Carl Rogersin kehittämiä malleja terapeutin ja asiakkaan välisestä vuorovaiku-

tuksesta opiskeltiin. Koulutuksessa oli uutena elementtinä tutustumista psykoana-

lyyttiseen suuntaukseen, mutta sen pitkäaikaisten asiakassuhteiden ei koettu so-

veltuvan perheneuvojien tehtävää, koska asiakasmäärä olisi jäänyt suppeaksi. Eri-

laiset muutkin psykoterapian suuntaukset olivat opiskelun kohteena, mm. ryhmä-

terapia ja transaktioanalyysi. Jotkut perheneuvojat hankkivat itsenäisesti psyko-

analyytikon tai muun terapeutin pätevyyden jo tuolloin.47 

      1970-luku oli perheterapiamenetelmien nousun aikaa, joka alkoi jo edellisen 

vuosikymmenen lopulla. Perhettä alettiin tarkastella kokonaisuutena ja kiinnittää 

huomiota sen sisäisiin systeemisiin vuorovaikutuksiin, vaikka enimmäkseen tavat-

 
42 Joensuu 1976, 12; Viika 1994, 13–20. 
43 Kirkkohallitus 2010, 22. Mikkonen 1988, 13-20. 
44 Joensuu 1976, 15; Kettunen 1990, 24-25; Viika 1994, 23-55, 86, 131-135. 
45 Viika 1994, 78. 
46 Viika 1994, 84-85. 
47 Ruotsalainen 2002, 20-22; Viika 1994, 86-92. 
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tiinkin vain perheestä vanhemmat.48 Vuosikymmenen aikana perustettiin 12 uutta 

perheasiain neuvottelukeskusta, joten koulutuksen tarvekin laajeni.49 Koulutukses-

ta alkoivat vastata yhdessä Kirkon koulutuskeskus, Kirkon perheasiain keskus ja 

Kirkon sairaalasielunhoidon keskus. Kursseille otettiin yhteiselle perusjaksolle 

mukaan myös muita vastaavaa koulutusta tarvitsevia työntekijäryhmiä, kuten kuu-

rojen pappeja, vankila- ja opiskelijapappeja jne. Koulutuksen runkona olivat kol-

me kaikille yhteistä seminaaria, kuten aiemminkin. Yhteisten seminaarien jälkeen 

kukin erityisala jatkoi koulutusta omilla seminaareillaan ja muilla työskentelyta-

voillaan. Ensimmäinen perheneuvojien erityiskysymysten seminaari järjestettiin v. 

1977. Koulutukseen sisältyi lisäksi 60 yksilötyönohjauskertaa. Kaikkiaan koulu-

tuksen pituudeksi muotoutui 3 vuotta, joka suoritettiin työn ohessa.50 

      Yhteinen koulutus muiden kirkon sielunhoitotyötä tekevien tahojen kanssa 

jatkui 1980-luvulla. Perheneuvojan koulutuksen aiemmin käyneille järjestettiin 

täydennyskoulutusta, mm. pari-, perhe- ja ryhmäterapiasta sekä seksuaali- ja nuo-

risoneuvonnasta. Näitä koulutuksia järjestettiin osin yhteystyössä Väestöliiton 

kanssa, ensimmäisen kerran heti vuosikymmenen alussa. Pari- ja perheterapeutti-

nen työskentely muotoutuivat pääasiallisiksi toimintatavoiksi. Tässä heijastui se, 

että Suomessa muutenkin perheterapian koulutuksen kehitys nojautui systeemi-

seen suuntaukseen ja useita perheneuvojiakin osallistui Suomen mielenterveys-

seuran tältä pohjalta järjestämään koulutukseen.51    

      Kunnat ostivat perheneuvontapalveluja perheasiain neuvottelukeskuksilta ja 

kun uusi sosiaalihuoltolaki v. 1984 astui voimaan, se asetti uusia pätevyysvaati-

muksia perheasiain neuvottelukeskusten tarjoamille palveluille ja siten koulutuk-

sellekin. Perheneuvojien koulutukseen tulivat mukaan suora työnohjaus, peili-

ikkunan ja videon käyttö, työntekijätiimi ja ennen kaikkea ratkaisukeskeisen ly-

hytterapian käyttöönotto. Ulkomaisia kouluttajia vieraili usein. Uusia perheasiain 

neuvottelukeskuksia perustettiin vuosikymmenen aikana 15.52  

      1990-luvulle tultaessa pari- ja perheterapian koulutus oli muotoutunut olen-

naiseksi osaksi perheneuvojien erikoistumiskoulutusta. Keskeisiä olivat systeemi-

nen ja ratkaisukeskeinen terapiamalli sekä näitä lähellä oleva strukturaalinen tera-

piamalli.53 Yhteistyö koulutuksessa muiden kirkon sieluhoitotyötä tekevien taho-

 
48 Ruotsalainen 2002, 23-29; Viika 1994, 92-93, 130-131. 
49 Viika 1994, 106. 
50 Viika 1994, 126-129. 
51 Furman 1986b, 5-17; Viika 1994, 130-131,142. 
52 Viika 1994, 159-168. 
53 Ruotsalainen 2002, 31-35.  
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jen kanssa jatkui.  Väestöliitto ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämis-

keskus (STAKES) olivat mukana yhteistyössä täydennyskoulutuksessa.54 

      Vuosituhannen alussa v. 2003 kirkon perheneuvojan kelpoisuusehdoksi määri-

teltiin ylempi korkeakoulututkinto.55 Perheneuvojan erikoistumiskoulutus oli 

kolme vuotta kestävä ja 60 opintopisteen laajuinen. Koulutus saatettiin v. 2007 

vastaamaan erityistason perheterapian koulutusta. Tämä mahdollisti psykotera-

peutin ammattinimikkeen saamisen ja sen saivat ensimmäiset perheneuvojat v. 

2012. Kuitenkin jo v. 2014 pätevyysnimikkeestä päätettiin luopua, koska nimik-

keen hankkimisesta aiheutuneet haitat näyttivät muodostuvan suuremmiksi kuin 

hyödyt.56 Keskeisenä tekijänä oli psykoterapiakoulutuksen siirtyminen v. 2000 

asetuksella yliopistoille, joilla on psykologian tai lääketieteen koulutusohjelma.57  

Perheneuvonnan erityiskoulutus oli v. 2019 laajuudeltaan 60 opintopistettä.58 

 

2.  Tutkimuksen toteuttaminen 

2.1. Aikaisempi tutkimus     

Kirkon perheneuvonnasta on tehty muutamia tutkimuksia. Kari Ruotsalai-

nen on perehtynyt perheneuvojien identiteettiin ja heidän tapaansa soveltaa perhe-

neuvonnan metodeja v. 2002 valmistuneessa väitöskirjassaan Auttajana kirkon ja 

yhteiskunnan leikkauspisteessä. Kirkon perheneuvojien käsitys työstään.59  Perhe-

neuvojiksi opiskelevien identiteetin muutosta on tutkinut Pirjo Hakala v. 2000 

julkaistussa väitöskirjassaan Learning by Caring: A Follow-Up Study of Partici-

pants in a Specialized Training Program in Pastoral Care and Counseling.60 Paa-

vo Kettusen väitöskirja Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus sivuaa 

välillisesti myös perheneuvojien saamaa koulutusta analysoidessaan sairaala-

sielunhoidon ihmiskäsitystä ja sen muutosta koulutuksessa vuosina 1960-1975.  

Hanna Pajarinen on tutkinut kirkon perheneuvojien kokemuksia koulutuksestaan 

v. 2015 tekemässään pro gradu -tutkielmassa Kirkon perheneuvojien kokemuksia 

ja toiveita koulutuksestaan -”Sydämen taidot ovat tärkeämpiä kuin tiedon mää-

rä”.61  

 
54 Kirkkohallitus 2010, 21-22. Käyhty 1993, haastattelu. 
55 Kirkkolainsäädäntö 2003, kirkon säädöskokoelma nro. 91. 
56 KKP 2015, 7. 
57 Kirkkohallitus 2010, 29-30. 
58 Kirkkohallitus 2019a. 
59 Ruotsalainen 2002. 
60 Hakala 2000. 
61 Pajarinen 2015. 
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Perheneuvojien koulutustaustaa, työtapoja ja metodeja on tutkinut Jasmin 

Pekola v. 2014 pro gradu -tutkielmassaan ”Kirkon perheneuvojien työtehtävät ja 

työtavat: Kyselytutkimus perheneuvojille”.62 Perheneuvojien ja perheneuvoloiden 

työntekijöiden metodien kirjoa ja niiden soveltamista on verrannut keskenään Kati 

Uutela v. 2005 pro gradu – tutkielmassaan: Kultaa kannattaa kaivaa: kyselytutki-

mus perheneuvojille perheasiain neuvottelukeskuksissa ja perheneuvoloissa63.  

Liisa Pernaan pro gradu -tutkimus Suomalaisten perheneuvojien käsitykset työs-

tään ja sen eettisistä periaatteista64 pureutuu itse perheneuvontatyön sisältöön. 

Edellä mainitut tutkimukset saavat P. Kettusen väitöskirjaa lukuun ottamatta pää-

osin aineistonsa perheneuvojille tehdyistä kyselytutkimuksista. Perheneuvojien 

koulutuksen terapiasuuntauksia tai niiden kirjossa tapahtunutta kehitystä viime 

vuosikymmeninä ei ole aiemmassa tutkimuksessa analysoitu itse koulutuskirjalli-

suudesta käsin. 

 

2.2. Tehtävän määrittely 

Perheasiain neuvottelukeskusten perheneuvojat ovat tärkeä perheneuvontatyötä te-

kevä ammattiryhmä.  He kohtaavat työssään usein perheen ristiriitoja ja ihmisten 

psyykkisiä ongelmia, joiden selvittelyssä perheterapian tuntemus ja osaaminen on 

tarpeen. Perheneuvojien koulutus on avainasemassa näiden työn edellyttämien 

valmiuksien antamisessa.  Terapeuttisia metodeja on otettu käyttöön ja samalla 

pyritty soveltamaan niitä perheneuvonnan teologiseen ja sielunhoidolliseen viite-

kehykseen.  Kirkon perheneuvontatyössä on pitkään ajateltu, että perheneuvojien 

ei edellytetä olevan ensisijaisesti terapeutteja eikä erityistä perheterapeutin päte-

vyyttä vaadittu.  Tässä suhteessa tapahtui muutos v. 2012 jolloin ensi kertaa kir-

kon oman perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen perusteella perheneuvojat sai-

vat perheterapeutin pätevyyden. Tätä kesti kuitenkin vain pari vuotta.65 Tämä jak-

so sinänsä kertoo siitä, että terapeuttisia valmiuksia arvostetaan perheneuvonnassa 

ja että niiden on nähty lisäävän luottamusta perheasiain neuvottelukeskusten toi-

mintaan. 

Tutkimus kohdistuu perheneuvojien erikoistumiskoulutukseen ja sen suh-

teeseen perheasiain neuvottelukeskusten käytännön työhön. Tutkimuksen kohtee-

na ovat v. 1992 ja v. 2011 alkaneet perheneuvojan erikoistumiskoulutukset. Kah-

 
62 Pekola 2014. 
63 Uutela 2015. 
64 Pernaa 1987. 
65 KKP 2015, 7 (sivustoon viitattu 6.1.2020). 
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den eri vuosikymmenelle sijoittuvan kurssin analysoinnilla ja vertaamisella tutkin, 

millaisia muutoksia niiden perheterapeuttisessa koulutuksessa on tutkimusajanjak-

sona 1990-luvulta 2010-luvulle tapahtunut.  Tutkin, millaisia perheterapeuttisia 

malleja perheneuvojat ovat opiskelleet kolmivuotisen perheneuvojan erikoistumis-

koulutuksen oppimateriaalina olevasta perheterapeuttisesta kirjallisuudesta. Ver-

taan sitten näiden kurssien kirjallisuuden perheterapiamallien kokonaisuutta kes-

kenään ja arvioin, miten tämä kokonaisuus on muuttunut kahden vuosikymmenen 

aikana. Tutkin myös, miten kummankin erikoistumiskurssin kirjallisuudessa olleet 

perheterapiamallit ovat olleet käytössä kyseisellä vuosikymmenellä perheasiain 

neuvottelukeskusten käytännön työssä.   

Koska perheasiain neuvottelukeskukset ovat evankelis-luterilaisen kirkon 

ylläpitämiä ja osa kirkon toimintaa, tutkin myös, miten perheneuvojien koulutuk-

sessa saatujen perheterapiamallien on ymmärretty soveltuvan käytettäväksi kirkon 

toiminnassa.  Tähän liittyvänä kysymyksenä tarkastelen sielunhoidon ja psykote-

rapian suhdetta.  Tutkin, miten näiden on ymmärretty suhteutuvan toisiinsa perhe-

neuvontatyössä tutkimuksen kohteena olevilla vuosikymmenillä.   

Tätä kokonaisuutta tarkastellen arvioin, miten perheneuvontatyön perhete-

rapian paradigma on kehittynyt runsaan kahden vuosikymmenen aikana. 

 

2.3. Tutkimusaineisto 

Lähteinä ovat v. 1992 ja v. 2011 alkaneiden perheneuvojan erikoistumiskoulutus-

ten kirjallisuus.  Kirjallisuus on ollut luetteloituna koulutettaville lähetetyissä 

kurssiohjelmissa.  Koulutuksen muuta kuin varsinaista perheterapeuttista kirjalli-

suutta tutkin siltä osin, kuin niissä erityisesti otetaan perheterapia esiin.  Arviointi 

keskittyy pakollisen kirjallisuuteen. Koska v. 1992 erikoistumiskoulutuksessa oli 

varsin runsaasti suositeltua vapaaehtoisesti luettavaa kirjallisuutta, niin otan näistä 

arvioitavaksi joitakin perheterapiaan keskittyviä teoksia. Koulutuksissa käytettiin 

runsaasti myös artikkeleita, joista osa jaettiin monisteina. Käsittelen näistä vain 

perheterapian kannalta keskeisiä artikkeleita. Tutkimuksessa on keskitytty painet-

tuun koulutusmateriaaliin, sillä paradigman muodostamisessa näiden voidaan kat-

soa olevan ensisijaisessa asemassa suhteessa muuhun materiaaliin ja tarjoavan 

riittävän kattavan pohjan käsityksen muodostamiselle perheneuvonnan paradig-

masta. Monistemuotoisen materiaalin voidaan katsoa olevan täydentävässä ja tar-

kentavassa asemassa.  
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Perheterapiamallien asemaa perheasiain neuvottelukeskusten toiminnassa 

kuvaavana aineistona olen käyttänyt johtavien ja kouluttajina toimivien perheneu-

vojien kirjoituksia erityisesti Sielunhoidon Aikakauskirjassa, joka on keskeinen 

perheneuvonnan ja muun sielunhoitotyön virtauksien foorumi. Lisäksi olen käyt-

tänyt aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia. Sielunhoidon ja psykoterapian suhdet-

ta tutkiessani olen käyttänyt sekä perheneuvojien koulutuksen kirjallisuutta että 

yleisesti aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta.  Olen täydentänyt kirjallisuusaineis-

toa haastattelemalla muutamia johtavassa asemassa tai kouluttajana toimivia per-

heneuvojia. 

 

2.4. Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus kuuluu lähtökohtaisesti kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimuskatego-

riaan. Tutkimuksen kohteena olevien perheneuvojien erikoistumiskurssien opinto-

sisältöjä vertaillaan myös kvantitatiivisesti. Työn metodi on geneettis-

systemaattinen, jossa keskeistä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi.   

Kurssikirjallisuudesta tunnistetaan eri perheterapian malleja ja metodeja se-

kä analysoidaan, millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat ja millaisissa suhteissa 

ne painottuvat kurssinkirjallisuuden perheterapia-aineiston kokonaisuudessa. Tut-

kittavia kursseja vertaillaan sitten keskenään sen selvittämiseksi, millaista kehitys-

tä perheneuvojien perheterapeuttisen koulutuksen paradigmassa on tapahtunut 

tutkimusjaksona. Kummankin perheneuvojan erikoistumiskurssin perheterapeutti-

sen kirjallisuuden kokonaisuutta verrataan myös suppeasti oman aikansa yleiseen 

perheterapeuttiseen kirjallisuuteen sen arvioimiseksi, miten ne suhteutuvat aika-

kaudellaan käytössä olleisiin perheterapiamalleihin. 

Kummankin perheneuvojan erikoistumiskurssin perheterapeuttisen kirjalli-

suuden perheterapiamalleja verrataan omana aikanaan perheasiain neuvottelukes-

kuksissa käytössä olleisiin perheterapiamalleihin, jotta saadaan selville, miten ne 

suhteutuvat perheasiain neuvottelukeskusten silloiseen käytännön työhön.  Tämän 

teen vertaamalla analyysieni tuloksia johtavien ja kouluttajina toimivien perhe-

neuvojien julkaisemaan kirjallisuuteen ja heidän artikkeleihinsa perheasiain neu-

vottelukeskusten perheterapiasta erityisesti Sielunhoidon Aikakauskirjassa. Lisäk-

si käytän aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia erityisesti jälkimmäisen erikoistu-

miskurssin osalta, sillä Sielunhoidon Aikakauskirjan julkaisemisessa oli katkos 

vuosina 2006 - 2018. Täydennän tutkimusta muutaman johtavan tai kouluttajana 

toimivan perheneuvojan osittain ohjatulla temaattisella haastattelulla. Tähän ko-
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konaisuuteen sisältyvä perheterapian aseman tutkiminen kirkon sielunhoitotraditi-

ossa toteutetaan vastaavasti vertaamalla analyysieni tuloksia johtavien ja koulutta-

jina toimivien perheneuvojien julkaisemaan kirjallisuuteen ja heidän artikke-

leihinsa perheasiain neuvottelukeskusten perheterapiasta erityisesti Sielunhoidon 

Aikakauskirjassa sekä täydentävän ohjatun temaattisen haastattelun avulla. 

 

2.5. Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus perheneuvojien erikoistumiskoulutuksen perheterapeut-

tisen kirjallisuuden arvioinnin osalta rakentuu riittävän huolellisesta analyysista. 

Tutkijan havaintokyky perheterapian suuntausten, teorioiden ja metodien tunnis-

tamisessa on oleellinen.  Tämä koskeen niin aineistokirjallisuutta, kuin sitä yleistä 

perheterapiakirjallisuutta, jota vasten aineistoa peilataan sekä itse analyysissä että 

tutkittaessa sen muodostaman paradigman soveltamista perheneuvontatyön käy-

tännössä. Tässä auttaa oma lääkärin koulutukseni ja täydentävä perhelääkärin tut-

kinto, joka on ollut sisällöltään perheterapiakoulutusta.  Käytännön lääkärin työs-

sä olen myös itse soveltanut perheterapiaa yleislääkärinä. Kirkon perheneuvonnan 

käytännön työn tuntemustani on lisännyt toimiminen Tampereen ev.lut. seurakun-

tayhtymän perheneuvontatyön johtokunnan jäsenenä vuosina 1996–2006. 

Tutkimuksen toteuttamista ja kokonaisuuksien hahmottamista auttavat haas-

tattelujen yhteydessä kokeneilta ja johtavilta perheneuvojilta saadut kuvaukset, 

joissa myös toki heijastuu persoonallisia painotuksia, mikä vaikuttaa tuloksiin.  

Koska tutkimuksessa analysointivaiheessa tapahtuva tiedon keruu ja hah-

mottaminen ovat tutkijan havaintokyvystä riippuvia, niin tutkimuksen heikkoudet 

liittyvät tutkijan kykyyn hahmottaa perheterapian monia ulottuvuuksia ja yhdistää 

asiayhteyksiä kokonaisuuksiksi. Tätä hahmottamista tukemaan olen pyrkinyt käyt-

tämään riittävästi aihepiirin taustakirjallisuuta.  

Tutkimuksessa on aihepiirejä, joita laajuuteensa nähden on käsitelty varsin 

suppeasti, kuten perheneuvonnan perheterapiamallien asemaa kirkon sielunhoidon 

traditiossa. Suppeus tuo mukanaan riskin näkökulman kapea-alaiseksi jäämisestä, 

vaikka aihepiiri on relevantti tutkimuksen tavoitteiden kannalta. 
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3.   Perheneuvojan erikoistumiskoulutus  

3.1. Perheneuvojan erikoistumiskoulutus v. 1992 

Kirkon perheneuvontatyötä ja siihen liittyvää koulutusta ohjasi v. 1992 Kirkon 

perheasiain keskus (KPK).  Sen johdossa oli kirkon perheasiain sihteeri.  Perhe-

neuvojien koulutuksessa koulutussihteerillä on ollut keskeinen asema.  Hän suun-

nitteli pääpiirteissään perheneuvojien koulutuksen sisällön yhteistyössä kirkon 

perheasiain sihteerin kanssa.  Näin ollen heillä oli keskeinen osuus perheneuvo-

jien koulutuksen kirjallisuuden valinnassa.  Koska perheneuvojien koulutuksen 

perusjakso oli yhteinen muiden sielunhoitotyötä tekevien kirkon tahojen kanssa, 

oli seminaarien kokonaissisältö yhteisen suunnittelun tulosta.  Kirkon perheasiain 

keskuksen johtokunnan alaisuudessa toimiva perheneuvontakoulutuksen neuvotte-

lukunta teki yleisluonteisempia päätöksiä perheneuvojakoulutuksesta.  Se mm. hy-

väksyi koulutussuunnitelmat ja käsitteli arviointeja perheneuvojakoulutuksesta.  

Koulutussihteeri oli vastuullinen työstään perheneuvontakoulutuksen neuvottelu-

kunnalle.  Kirkon perheasiain keskuksen johtokunnan alaisuudessa toimi soveltu-

vuustyöryhmä tutki perheneuvojiksi hakevien soveltuvuuden tehtävään.66 

Perheneuvoja on henkilö, joka on saanut erityisen koulutuksen perheneu-

vontatyöhön.  Perheneuvojalla edellytettiin olevan riittävä pohjakoulutus.  Taval-

lisesti työhön valittavalta edellytettiin 30-40 vuoden ikää.  Soveltuvaksi pohjakou-

lutukseksi katsottiin akateeminen loppututkinto, jonka sisältämien aineiden katsot-

tiin hyödyntävän työtä.  Tällaisia olivat esim. teologian, yhteiskuntatieteiden tai 

filosofian kandidaatin tutkinnot.  Loppututkintoon edellytettiin kuuluvan perus-

tietoja persoonallisuuden kehityksestä ja henkilösuhteiden psykologiasta, psykiat-

riasta, perhesosiologiasta, seksuaalisuudesta ja perhe-elämää koskevasta lainsää-

dännöstä sekä yleistä yhteiskunnan auttamismahdollisuuksien tuntemusta.  Työ-

hön päteväksi katsottiin myös sellainen henkilö, jolla on yliopisto-opiskeluun oi-

keuttava pohjakoulutus ja lisäksi perheneuvontaan tietoja ja taitoja lisäävä ammat-

tikoulutus kuten sosiaalihoitajan koulutus.67 

Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät olivat siis peruskoulutukseltaan 

teologeja, psykologeja, diakoneja tai jonkin muun sosiaalialan koulutuksen saa-

neita.  Valinnassa kiinnitettiin eniten huomiota persoonalliseen soveltuvuuteen, 

jota tutkittiin sekä haastatteluilla että testeillä.  Perheneuvojalta edellytettiin mm. 

hyvää mainetta, älykkyyttä, tunne-elämän kypsyyttä, tasapainoisuutta ja itsenäi-

 
66 Käyhty 1993, haastattelu. 
67 KKP 1992b. 
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syyttä, kykyä tajuta henkilösuhteita ja niiden ongelmia sekä uskonnolliseen elä-

mään ulottuvaa arvostelukykyä.68 

Kirkon perheneuvojien kelpoisuusedellytyksissä oli vastaavuutta sosiaali-

huollon perheneuvontatyön samantapaisten virkojen kelpoisuusedellytysten kans-

sa.69  Ostopalvelusopimusten solmimisen edellytyksenä olikin se, että perheasiain 

neuvottelukeskusten työntekijöiden voitiin katsoa vastaavan sosiaalihuollon työn-

tekijöiden kelpoisuusedellytyksiä.  

Vuoden 1990 lopussa varsinaisia perheneuvojia oli 116.  Heistä oli pohja-

koulutukseltaan teologeja 62, psykologeja 36 ja muita akateemisen tai opistotasoi-

sen peruskoulutuksen saaneita 18.  Naisia heistä oli 69 ja miehiä 47.  Perheneu-

vojat olivat päätoimisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  Perheasiain neu-

vottelukeskusten palveluksessa oli lisäksi toimisto- ja vastaanottotyöntekijöitä 28, 

konsultoivia psykiatreja 33 ja lakimiehiä 19 sekä muita konsultteja 12.70     

Uusi työntekijä osallistui työn ohessa kolmivuotiseen perheneuvojan eri-

koistumiskoulutukseen.  Sen laajuus oli noin 380-400 tuntia.  Koulutus jakaantui 

perusjaksoon, erityiskysymysten jaksoon sekä työnohjaukseen.  Perheneuvojat 

suorittivat perusjakson yhdessä vankila- ja sairaalasielunhoitajien sekä muiden 

sielunhoidon koulutukseen osallistuvien seurakunnan työntekijöiden kanssa.  Pe-

rusjakson koulutuksesta vastasivat Kirkon perheasiain keskus, Kirkon sairaala-

sielunhoidon keskus ja Kirkon koulutuskeskus.71   

Perusjakso koostui kolmesta viisipäiväisestä seminaarista.  Ensimmäisen se-

minaarin aihepiireinä olivat sielunhoitosuhteen perusteet ja kommunikaatiotaidot.  

Toinen seminaari keskittyi perheterapiaan ja parisuhteeseen.  Kolmannessa semi-

naarissa käsiteltiin kriisejä, sairautta, kuolemaa ja itsemurhaa.  Erityiskysymysten 

jaksolla perheneuvojat perehtyivät syvemmin avioliiton kysymyksiin sekä pari- ja 

perheterapiaan. Erityiskysymysten jaksolla oli yksi kaksipäiväinen ja kymmen-

kunta päivän seminaaria. Kirjallisuuteen perehtymisen ja kurssitöiden osuus kou-

lutuksesta oli noin 70-90 tuntia.72   

 
68 KKP 1992b. 
69 Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista  

1983/888, 4§, 13§, 15§, 17-19§. 
70 KPK 1990, 22. 
71 KPK 1991, 9. 
72 KKP 1992a; Käyhty 1991, haastattelu.  Erityisjaksosta ei ole ollut käytettävissä kirjallista materiaa-

lia. 
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Perusjakson seminaarit olivat aihepiireiltään melko laajoja, koska ne olivat 

yhteisiä vankila- ja sairaalasielunhoidon koulutuksessa olevien sekä koulutukseen 

osallistuvien seurakunnan työntekijöiden kanssa. 

Heti työhön tultuaan perheneuvoja aloitti koulutukseen kuuluvan työnoh-

jauksen.  Se muodostikin oleellisen rungon koulutuksessa.  Aluksi oli perehdyttä-

vää työnohjausta 20 kertaa, jatkossa työnohjauskertoja oli 100.  Työnohjauksessa 

pyrittiin terapeuttisten menetelmien soveltamisen myötä tukemaan perheneuvojaa 

oman terapeuttisen työskentelytapansa löytämisessä.  Työnohjauksen alkuvai-

heessa painottuivat tukea antavat ainekset, keskivaiheessa opetukselliset seikat ja 

loppuvaiheen tavoitteena oli kasvun edistäminen.73 

Koulutuksessa käytettiin sekä välillistä että suoraa työnohjausta.  Välillises-

sä työnohjauksessa koulutettava perheneuvoja toi kirjallisen raportin tilanteesta, 

jota halusi työnohjauksessa käsitellä.  Suorassa työnohjauksessa työnohjaaja - ja 

mahdollinen tarkkailijaryhmä - seurasi peiliseinän takaa tai videon avulla per-

heneuvojan työskentelyä asiakkaan, perheen tai ryhmän kanssa.  Varsinkin koulu-

tuksen erityiskysymysten jaksolla käytettiin suoraa työnohjausta siten, että koulu-

tettava toi hoitamansa pariskunnan tai perheen koulutusklinikkaan, jossa oli peili-

seinä tai videot.  Suoraa työnohjausta käytettiin lisääntyvässä määrin, sillä se antoi 

työnohjaajalle saman havaintomateriaalin kuin ohjattavalla oli ja lisäksi työnoh-

jaaja saattoi tarvittaessa puuttua välittömästi tilanteeseen.74 

Perheneuvojan kolmivuotisen koulutuksen suorittaneille oli tarjolla täyden-

nyskoulutusta.  Heille järjestettiin noin vuoden mittaisia täydennyskoulutusjaksoja 

pari-, perhe-, ryhmä- tai yksilöterapiasta.  Lisäksi oli paikallista työpaikkakoh-

taista koulutusta.75  Kirkolla oli oma työnohjaajakoulutus, jonka moni perheneu-

vojista sai.76 

Perheneuvoja sai koulutuksessaan monenlaisia valmiuksia kohdata ja kuun-

nella ihmistä hänen vaikeuksissaan.  Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen tar-

koituksena ei varsinaisesti ollut tehdä valmiita terapeutteja, vaan antaa valmiuksia 

terapeuttiseen työskentelyyn.  Vaikka koulutuksessa korostuivat terapeuttiset me-

netelmät ja työssä ne myös olivat keskeisesti käytössä, niin perheasiain neuvot-

telukeskuksen työntekijä ei identiteetiltään ollut ensisijaisesti perheterapeutti vaan 

perheneuvoja.  Hänen tuli voida työskennellä yhtä hyvin yhden ihmisen kanssa 

 
73 Virtaniemi 1984, 9-17. Työnohjauksen kulusta ks. Kuusniemi 1984, 97-125 ja työnohjauksen raken-

teesta ks. Aalto 1984, 79-85. 
74 Weckroth 1984, 176-190. 
75 KPK 1990, 8. 
76 Käyhty 1991, 9. 
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kuin avioparin tai perheen kanssa.  Hänellä tuli olla valmius keskustella hyvinkin 

laajasti erilaisista ihmisten ongelmista, ei vain perhekysymyksistä.  Perheneuvoja-

na hänen työalaansa kuului myös muutakin kuin hoidollista toimintaa.  Kirkon 

työntekijänä häneltä edellytettiin herkkyyttä kuulla ihmisen uskonnollisia kysy-

myksiä koskevat vetoomukset.  Tämä monimuotoisuus näkyi selvästi perheneuvo-

jien koulutuksen tavoitteissa ja koulutukseen valitussa kirjallisuudessa.77   

Aiemmin valmistuneille perheneuvojille aloitettiin v. 1993 ensimmäistä ker-

taa oma pari- ja perheterapiakoulutus, joka tähtäsi erityistason terapiapätevyyteen.  

Koulutus oli vapaaehtoinen lisä perheneuvojan kolmivuotisen koulutuksen käy-

neille ja se vastasi laajuudeltaan ja sisällöltään mm. yliopistojen täydennyskoulu-

tuskeskusten antamaa koulutusta.  Koulutus toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton 

ja STAKES:n kanssa.78 

 

3.2. Perheneuvojan erikoistumiskoulutus v. 2011 

Perheneuvojan erikoistumiskurssin 2011 alettua perheneuvonta siirtyi kirkon or-

ganisaatiouudistuksen yhteydessä vuoden 2012 alusta Kirkon kasvatus ja per-

heasiat -yksikön (KKP) osaksi.  Perheneuvonnan koulutuksesta ja sen suunnitte-

lusta vastuu tuli KKP:n johtajalle ja asiantuntijalle, jonka tehtäväalueena ovat 

perheasiat ja perheneuvonnan koulutus.79 

Perheneuvojien kelpoisuusedellytykset muuttuivat v. 2003 piispainkokouk-

sen päätöksellä siten, että perheneuvojalta ja perheasiainneuvottelukeskuksen joh-

tajalta edellytettiin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytettiin 

osallistumista soveltuvuustutkimukseen ja perheneuvojan erikoistumiskoulutuk-

seen.80  Tämän jälkeen on tullut vielä uusi kelpoisuusvaatimus, joka on astunut 

voimaan 1.9.2017. 81  Sen mukaisesti kyseisiin tehtäviin edellytetään kelpoisuus-

vaatimuksena uutta perheneuvonnan erityiskoulutusta, johon aiempi perheneu-

vonnan erikoistumiskoulutus rinnastetaan.82   

Perheneuvojan erikoistumiskoulutus v. 2011 alkaneella kurssilla oli kolmi-

vuotinen, laajuudeltaan 76 opintopistettä ja sisältäen 53 koulutuspäivää.  Opiskelu 

toteutui perheneuvojan virassa työskentelyn lomassa. Koulutuksen toteuttivat yh-

 
77 Kuusniemi 1990, 2, 7-8; KKP 1992a; KPK 1990, 7. 
78 Käyhty 1993, haastattelu. 
79 Kirkkohallitus 2011, 1 
80 Kirkon säädöskokoelma nr 91.  
81 Kirkon säädöskokoelma nr 124. 
82 KKP 2018a (viitattu 6.8.2018).  
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teistyössä Kirkon kasvatus ja perheasiat yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen ja 

Kirkon diakonia ja sielunhoito yksikön kanssa.83   

Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen perusrunko rakentui viidestä 2-3 

päivää kestävästä perheneuvojien seminaarista ja neljästä yhteisseminaarista, joi-

hin osallistui myös sairaalapappeja, kehitysvammatyön pappeja ja vankilasielun-

hoitajia. Koulutuksessa oli myös kuusi kahden päivän kurssia, joissa perehdyttiin 

perheterapian metodiikkaan. Koulutukseen osallistuvan tuli lukea seminaareja 

edeltävästi näihin liittyvä kirjallisuus sekä tehdä kirjallinen päättötyö. Lisäksi oh-

jelmaan sisältyi sukupuutyöskentely, joka oli laajuudeltaan 200 tuntia. Vanhem-

man perheneuvojan kanssa työnohjausluonteista yhdessä työskentelyä sisältyi 

kurssiin 40 kertaa. Henkilökohtaista työnohjausta oli 100 tuntia.84 

Koulutuksen orientoiva jakso sisälsi perehtymistä yleisluonteisesti perhe-

neuvontaan.  Muiden työalojen kanssa yhteisistä seminaareista A-seminaari oli 

yleisluonteinen käsitellen sielunhoidon identiteettiä. B-seminaari keskittyi tera-

piamuotoihin ja C-seminaari psykiatriseen sairauteen, riippuvuuteen, sekä seksu-

aalisuuteen. D-seminaari jakautui myös useisiin osa-alueisiin, joita olivat a) suru 

ja kuolema, b) sairaus ja kärsimys sekä c) itsemurha.  Näiden lisäksi oli viisi väli-

seminaarin nimellä ollutta yksinomaan perheneuvojille järjestettyä seminaaria. 

Näiden aiheet olivat: perheväkivalta, seksuaalisuus, lapsi, sovittelu ja trauma. Se-

minaarien kokonaisuuteen sisältyi myös kuusi metodikurssia. 85 

Koulutuksessa käytettiin sekä kirjoja että runsaasti artikkeleita ja lisäksi 

monisteina jaettuja tekstejä. Kaikkiaan luettavaa tekstiä oli 11540 sivua, josta laa-

jimmat kokonaisuudet olivat helppona pidettyä terapeuttista tekstiä noin 4500 

sivua muodostaen 12,6 opintopistettä sekä vaikeaa tai vieraskielistä terapeuttista 

tekstiä noin 4000 sivua muodostaen 17 opintopistettä. Kaikkiaan kirjallisuus 

muodosti 36.6 opintopistettä, joista sielunhoidollista ja pastoraalipsykologista oli 

7 opintopistettä ja terapeuttista 29,6 opintopistettä. Kirjallisuus oli pääsääntöisesti 

pakollisena luettavaa. Lisänä oli vai muutamia kirjasuosituksia, jotka eivät joita-

kin poikkeuksia lukuun ottamatta kohdistuneet mihinkään seminaariin.86 

Koulutuksen tavoitteena oli antaa perheneuvojalle valmius auttaa perhettä ja 

parisuhdetta koskevissa kysymyksissä ymmärtäen ihmissuhteissa olevia monita-

hoisia vuorovaikutusprosesseja.  Hänelle tuli kehittyä taito käsitellä elämän kriisi-

 
83 KKP 2011. 
84 KKP 2011.  
85 KKP 2011. 
86 KKP 2011 
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tilanteita, uskallus olla läsnä ja tunnistaa omat rajansa sekä kyky sietää elämän 

haurautta sekä perheissä olevaa rikkinäisyyttä ja ahdistusta. Perheneuvojan tulisi 

osata käyttää työnohjausta ja koulutusta työnsä tukena ja myös toimia asiantunti-

jana perhettä ja ihmissuhteita koskevissa kysymyksissä.  Perheneuvojan tulisi osa-

ta integroida uskonsa ja persoonalliset ominaisuutensa työssään ja toimia vuoro-

vaikutuksessa säilyttäen kirkollisen identiteettinsä.87 

 

3.3. Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen v. 1992 ja v. 

2011 rakenteen vertailu 

Perheneuvojan koulutuksen v. 2011 rakenne oli muuttunut verrattuna v. 1992 kou-

lutukseen.  Muiden työalojen kanssa yhteiset seminaarit olivat säilyneet perusrun-

kona, mutta niiden määrä oli lisääntynyt yhdellä. Aiempi erityiskysymysten jakso 

oli laajentunut perheneuvojien koulutuksen omaksi viiden seminaarin kokonai-

suudeksi ja uutena olivat tulleet mukaan metodikurssit.88  

Orientoiva jakso oli v. 2011 kokonaan uusi verrattuna v. 1992 perheneuvo-

jien koulutukseen. Tuolloin orientoivan jakson sijasta oli etukäteistehtävä, jossa 

tuli laatia kahden-kolmen liuskan kuvaus otsikolla ”Kuka minä olen”.  Orientoi-

van jakson asiasisältöjä oli jonkin verran v.1992 perheneuvojien koulutuksen en-

simmäisessä seminaarissa. 

Opintojen laajuuden vertailua vaikeuttaa se, että v. 1992 laajuus kuvattiin 

tunteina, 380-400 tuntia, ja v. 2011 opintopisteinä, 76 opintopistettä. Kummankin 

erikoiskoulutuskurssin kesto oli 3 vuotta ja niihin sisältyi perehdytystä v. 1991 20 

t ja v. 2011 40 t ja työnojausta molemmissa 100 tuntia.   Kirjallisuutta v. 1992 

kurssilla oli yhteisissä sielunhoidon seminaareissa 22 pakollista kirjaa ja 40 suosi-

teltua kirjaa sekä 13 pakollista artikkelia. Perheneuvojien erityisjaksolla oli lisäksi 

yksi pakollinen kirja sekä artikkeleita.89  V. 2011 kurssilla oli 58 pakollista kirjaa 

ja 10 suositeltua kirjaa sekä 42 pakollista artikkelia.  Sivumäärä ilmoitettiin vain 

v. 2011 kurssilta, 11 540 s. Kaikkiaan v. 2011 kurssin pakollisen kirjallisuuden 

määrä oli huomattavasti laajempi, lähes kaksinkertainen.  Kirjallisuudesta merkit-

tävä osa oli v. 2011 englannin kielistä, kun v. 1992 kurssilla oli vain 5-7 vieras-

kielistä kirjaa riippuen valinnoista. Selvä ero oli siinä, että v. 1992 kurssilla oli 

kokonaisuuteen nähden paljon suositeltua kirjallisuutta, lähes kaksin verroin pa-

 
87 KKP 2011. 
88 KKP 2011 
89 Käyhty 1993, haastattelu.  Käytettävissä ei ole ollut kirjallista materiaalia kurssiohjelmasta. 
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kolliseen verrattuna.  Koska suositeltua kirjallisuutta ei voi laskea koulutuksen 

laajuuteen, niin näin arvioiden v. 2011 koulutus edellytti huomattavasti laajempaa 

kirjallisuuteen perehtymistä. Muuten koulutusten laajuus vastasi toisiaan.90 

 

4. Perheneuvojan v. 1992 erikoistumiskoulutuksen 

perheterapeuttinen kirjallisuus 

4.1. I Seminaari  

4.1.1. I Seminaarin aihepiiri 

Perheneuvojan erikoistumiskurssin v. 1992 perusjakson ensimmäisessä seminaa-

rissa keskityttiin perheneuvojan identiteettiin ja henkilökohtaisiin valmiuksiin 

toimia sielunhoitajana ja terapeuttina.  Siinä pohdittiin lisäksi sielunhoidon ja 

psykoterapian suhdetta sekä sielunhoitosuhteen luomista.  Etukäteistehtävä joh-

datteli oman elämänkaaren ja identiteetin hahmottamiseen.91   

      Etukäteen luettava kirjallisuus oli enimmäkseen suomalaista tai suomennettua 

sielunhoitokirjallisuutta (ks. liite 1).  Kirjallisuus oli jaettu neljään ryhmään: 1.) 

kahteen sielunhoidollisen keskustelun perusteokseen (Clinebell 1980 ja Kil-

peläinen 1981), 2.) artikkeleihin, 3.) valinnaisiin kirjoihin ja 4.) työaloittain suosi-

teltuihin kirjoihin.92   

Kirjallisuus käsitteli pääosin sielunhoitajan identiteetin hahmottamista.  Erityisesti 

artikkelit ja valinnaiset kirjat ohjasivat tähän.  Ensimmäisen ryhmän kaksi kirjaa 

ohjasivat nimenomaan sielunhoitokeskusteluun käytännön tasolla.  Näistä Cline-

bellin teos sisälsi myös sielunhoidon ja terapian teorian pohdintoja.  Painopiste oli 

kuitenkin käytännön kysymyksissä.  Kilpeläinen ei ole käsitellyt teoksessaan 

Osaammeko kuunnella ja auttaa lainkaan perheterapiaa.93 

 

4.1.2. I Seminaarin perheterapiakirjallisuus 

H. Clinebellin kirjassaan Käytännön sielunhoito hahmottama sielunhoidon malli 

pohjaa Carl Rogersin esittämään supportiiviseen, asiakaskeskeiseen terapiamal-

liin.94  Siinä on myös otettu huomioon analyyttisen terapian ulottuvuuksia, mm. 

lapsuuden ja ihmisen tiedostamattoman psyyken merkitys.95   Keskustelun pää-

 
90 KKP 1992a, KKP 2011. 
91 KKP 1992a. 
92 KKP 1992a. 
93 Kilpeläinen 1981. 
94 KKP 1992a. 
95 Clinebell 1980, 29, 38. 
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määränä on asiakkaan oivallus, asioiden syvempi ymmärtäminen.96  Sielunhoitaja 

voi kuitenkin olla aktiivisempi ja ohjaavampi roolissaan kuin mitä Rogersin malli 

edellyttää.97    

Perheterapian Clinebell ottaa esiin kolmessa luvussa: 6. Avioliitto ja perhe-

neuvontatyö, 7. Perheterapia ja vuorovaikutuksen analyysi ja 9. Sielunhoito kriisi-

tilanteissa.  Hän ei suoranaisesti viittaa kirjan alussa esittämäänsä terapeuttiseen 

paradigmaan, vaan tuo esiin uusia pari- ja perheterapeuttisia metodeja.   

Omana tavoitteenaan pariterapiassa Clinebell pitää parin vuorovaikutuksen 

parantamista.  Tähän autetaan pareja mm. parin keskinäisen yhteydenpidon kana-

vien avaamisella, vahingoittavan vuorovaikutuksen keskeyttämisellä, vuoro-

vaikutuksen luonteen tiedostamisella sekä lisäämällä yhteisiä tavoitteita ja vuo-

rovaikutuksen muotoja.  Keskusteluja käydään mieluummin parin kanssa, kuin 

erikseen kummankin osapuolen kanssa.98  Clinebell näkee sielunhoitajan paritera-

piassa tarkkailevaksi osallistujaksi: Hän on hyväksyvä auktoriteetti, joka edistää 

vuorovaikutusta, viestintää ja tiedostamista sekä toimii tarvittaessa opettajana ja 

neuvonantajana paimenen roolissaan.99   

Ryhtyessään käsittelemään perheterapiaa Clinebell lähtee aluksi systeemi-

sen perheterapian pohjalta viitaten sen uranuurtajiin, joita ovat Jay Haley ja Nat-

han W. Ackerman.  Perheteapiaa käsittelevän luvun taustakirjallisuus on tosin 

1960-luvun alkupuolelta, jolloin systeeminen perheterapia oli vasta kukoistavassa 

alussa.100   Esille tulee perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen verkosto.  

Ongelmat nähdään perhesysteemin häiriöinä.101  Erityisesti tunne-elämän merkitys 

tuodaan tässä yhteydessä esiin.  Perheen alasysteemejä ja niiden vuorovaikutuksia 

ei kuitenkaan tuoda teorian tasolla esiin.  Perheterapian tavoitteet ovat pariterapian 

tapaan vuorovaikutussuhteiden parantamisessa: kielteisen vuorovaikutuksen vä-

hentämisessä ja myönteisen lisäämisessä.  Tavoitteista esitetään pariterapian ta-

voitteiden kanssa lähes identtinen luettelo.  Tavoitteisiin pyritään tiedostamisen li-

säämisen ja oivaltamisen keinoin.102 

 
96 Clinebell 1980, 29, 33. 
97 Clinebell 1980, 32-33.  Rogersin mallissa terapeutti on hyväksyvä ja melko passiivinen kuuntelija, 

joka reflektoi asiakkaan tuntemuksia eli ilmaisee selkein sanoin nämä asiakkaan juuri esittämät tunte-

mukset niin, että se auttaa tätä oivaltamaan tilannettaan ja tunnemaailmaansa.  Tavoitteena on "minän" 

eheytyminen ja luovuuden lisääntyminen sekä parempi kyky sopeutua ympäristöön. Ks. Rogersilaisen 

terapiamallin piirteistä tarkemmin H. Purhonen 1981, 34-99. 
98 Clinebell 1980, 111-114, 130. 
99 Clinebell 1980, 126-127. 
100 Clinebell 1980, 132, 360. 
101 Clinebell 1980, 132, 360. 
102 Clinebell 1980, 136-137. 
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Systeemisen perheterapian soveltamisesta Clinebell esittää kaksi menetel-

mää.  Ensimmäinen on J. Bellin menetelmä, jossa käydään järjestyksessä läpi per-

heen alasysteemien vuorovaikutussuhteita.  Terapeutti toimii todellisuutta heijas-

tavana peilinä, auttaa perheenjäseniä ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sekä 

tarvittaessa kiinnittää perheen huomiota oleellisiin seikkoihin ja tulkitseekin nii-

tä.103 

Toinen menetelmä on MRI:ssa työskennellen Virginia Satirin menetelmä, 

jossa keskeistä on yksilön ja perheen "kypsyys".  Perhettä pydetään kertomaan, 

millainen se on ollut toimiessa hyvin.  Näin perhe itse tuo esiin, millainen sen 

tavoite voisi olla terapiassa ja samalla se luo toivoa.  Perheenjäsenille annetaan 

tilaisuus kertoa laajasti menneisyydestään.  Tavoitteena on oivallus perheen vuo-

rovaikutuksen malleista ja niiden parantaminen, "kypsät" perheenjäsenet.104 

Lopuksi Clinebell esittää erillisenä Eric Bernen vuorovaikutuksen analyy-

siin eli transaktioanalyysiin perustuvan mallin.  Tässä mallissa persoonallisuus 

jaetaan kolmeen tasoon: vanhempi, aikuinen ja lapsi.  Perheen keskinäistä vuoro-

vaikutusta käsitellään näiden persoonallisuuden tasojen välisenä vuorovaikutuk-

sena.  Vuorovaikutus luokitellaan "ajanvietteisiin, peleihin ja elämänsuun-

nitelmiin".  Perheongelmien taustalla nähdään olevan erilaisia kieroutuneita pele-

jä.  Näitä terapeutti pyrkii osoittamaan, jotta perheenjäsenet voisivat oivalluksen 

kautta päästä parempiin vuorovaikutuksen malleihin.105 

Kriisitilanteessa olevan perheen auttamisessa Clinebell suosittaa tukea anta-

vaa sielunhoitoa.  Kipeitä käytännön ongelmia autetaan käsittelemään rakentavasti 

ja näin tuetaan itseluottamuksen palautumista.  Eheytymisen myötä perheenjäse-

net voivat pystyä jälleen käyttämään sisäisiä voimavarojaan.  Heitä tuetaan emo-

tionaalisessa eheytymisessä ja autetaan tekemään suunnitelma tilanteen ratkaise-

miseksi.106  

Clinebellin ote teoksessaan on sielunhoidollisesti painottunut.  Hän esittää 

Rogersiin pohjautuen terapian paradigman ja lisäksi useampien eri henkilöiden 

kehittelemiä perheterapeuttisia lähestymismalleja.  Teos tarjoaa siten terapeuttisia 

aineksia sielunhoitotyöhön, mutta ei esitä selkeää omaa perheterapiamallia, vaan 

on luonteeltaan eklektinen.  Teos on esimerkki siitä, että erilaisia terapiamalleja 

voidaan soveltaa sielunhoitotyöhön. 

 
103 Clinebell 1980, 137-139. 
104 Clinebell 1980, 140-143. 
105 Clinebell 1980, 144-154. 
106 Clinebell 1980, 196-198. 
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Ennen ensimmäistä seminaaria suositellaan perheneuvojia lukemaan pakol-

lisen kirjallisuuden lisäksi yksi perheterapiaa käsittelevä kirja.  Se on de Shazerin 

ratkaisukeskeisen terapian perusteita käsittelevä teos Keys to Solution in Brief 

Therapy.107  De Shazer on yksi merkittävimmistä BFTC:n perustajista.  Keskeisiä 

vaikutteita hän on saanut Milton Ericksonin havainnoista sekä myös mm. Jay Hal-

eylta.  Hän on toiminut läheisessä vuorovaikutuksessa MRI:n kanssa.108  Toisis-

taan riippumatta BFTC ja Milanon perheterapiakeskus Selvini-Palazzolin ja Pra-

tan työskentelyssä ovat päätyneet samantapaiseen lyhytterapiaan.109 

De Shazer tekee eron lyhytkestoisen terapian ja lyhytterapian välillä.  Jäl-

kimmäinen on terapiasuuntaus.  Lyhytterapiakin on nimensä mukaisesti lyhytkes-

toista, noin 6-10 tapaamista.  BFTC:n ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on kes-

kimäärin viisi tapaamiskertaa.110  De Shazer pitää merkittävänä erona ratkaisukes-

keisen lyhytterapian ja muiden terapiamallien välillä sitä, että jälkimmäiset kes-

kittyvät ongelmiin ja siihen, miten ihmiset ovat niihin joutuneet, kun taas ratkai-

sukeskeisessä terapiassa keskitytään ongelmaan ja sen ratkaisuun.111   

De Schazer on tehnyt havainnon, että ongelmien ratkaisutavat muistuttavat 

enemmän toisiaan kuin itse ongelmat.  Hän käyttää tästä kielikuvaa: Asiakkaiden 

ongelmat ovat kuin lukkoja ovessa, joka aukeaa tyydyttävämpään elämään.  Rat-

kaisu oven aukeamiseen löytyy avaimista eikä lukoista.  Ratkaisukeskeisen terapi-

an interventiot ovat kuin erilaisia yleisavaimia.  Niitä on erilaisia sopien erilaisiin 

lukkoihin.  Niiden ei tarvitse täysin vastata lukkoa, riittää kun ne sopivat sen ver-

ran, että ovi ratkaisuun aukeaa.112  

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia perustuu systeemiteorian näkemyksille.113  

Näin ollen pyritään saamaan aikaan muutos perhesysteemissä.  Pienikin muutos 

jollakin ongelman alueella voi kerrannaisvaikutuksena saada aikaan muutoksen 

itse keskeisessä ongelmassa.  Pienikin muutos voi olla riittävä panemaan alulle 

asiakkaassa toivotun ongelmanratkaisuprosessin.  Joskus voi olla viisasta keskit-

tyä interventioissa juuri muutosalttiinpiin kohtiin ongelmakentässä.114  Usein asi-

akkaiden oma ongelmanratkaisu on juuttunut kovin rajattuihin keinoihin.115  Näitä 

 
107 KKP 1992a. 
108 de Shazer 1985, xviii-xx, 5-7, 9-13, 18-19, 47-49. 
109 de Shazer 1985, 6-7, 119. 
110 de Shazer 1985, xvii, 4-5. 
111 de Shazer 1985, xv. 
112 de Shazer 1985, xv, 31-33, 62-64. 
113 de Shazer 1985, 105-109. 
114 de Shazer 1985, 7, 11, 16-17, 33-36, 43-44, 66-67 
115 de Shazer 1985, 25-27. 
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asiakkaan omia ongelmanratkaisun pyrkimyksiä ja resursseja pyritään kuitenkin 

hyödyntämään.  Asioihin luodaan jokin uusi näkökulma, josta asiat näyttäytyvät 

eri valossa.  Sen avulla pyritään aktivoimaan asiakkaan omat resurssit ongelman 

ratkaisemiseksi, mikä onkin ratkaisukeskeisen lyhytterapian avainkohtia.116  Asi-

akkaiden siihenastiset ratkaisuyritykset voidaan asettaa sellaiseen viitekehykseen, 

että niistä voidaan sanoa jotakin kannustavaa tai kohteliasta.  Näin voitetaan asi-

akkaiden luottamusta ja samalla voidaan esittää uusi näkökulma asioihin tai eh-

dottaa perheen tekevän jonkin tietyn tehtävän, joka voisi hyödyttää heitä.  Ongel-

man ratkaisuun luodaan samalla yhteistyön tuntu terapeutin ja asiakkaiden välil-

le.117  Yhteistyö ja vuorovaikutus ongelmanratkaisussa ovatkin ratkaisukeskeisen 

terapian keskeisiä periaatteita.118 

Asiakkaan ongelmasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä voi terapeutti tai te-

rapeuttiryhmä luoda tarvittaessa kaavion.  Ongelmaa voidaan jäsentää tiettyjen 

vakiotekijöiden avulla.  Ongelman dynamiikka voi vaatia oman kaavionsa, joka 

on tehtävä tapauskohtaisesti (esim. kaksoissidokset).  Näiden avulla voidaan myös 

suunnitella interventiot.  Kaavion käyttäminen ei kuitenkaan useimmiten ole tar-

peen terapiaistunnon aikana.  Jälkikäteen se voi olla opettavainen ja hyödyttää 

seuraavia istuntoja.119  Oleellista on se, että ongelma hahmottuu asiakkaalle ta-

valla, joka sisältää jo ratkaisun mahdollisuuden.  Ellei asiakas osaa hahmottaa 

ongelmaansa ja tavoitteitaan siten, että niihin sisältyy ratkaisun mahdollisuus, niin 

terapeutin on tehtävä se.120 

Lyhytterapiassa pyritään asettamaan terapialle selkeitä, yksinkertaisia ja rea-

listisesti saavutettavissa olevia tavoitteita.  Tavoitteet eivät useinkaan ole asiak-

kaalla valmiina mielessä ja joskus perheen jäsenet näkevät koko ongelman hyvin 

eri tavoin.  Tällöin voidaan esimerkiksi esittää sanallinen kuvaus terapiatilanteesta 

sillä tavoin, että asiakkaissa saadaan aikaan lievä frustraatio terapiatilannetta koh-

taan ja heidän on näin ollen välttämätöntä asettaa sille tavoitteita.  Eräs perustava 

tapa tavoitteiden asettamisessa ja ratkaisujen löytämisessä on pyytää asiakasta 

kuvaamaan, millainen on hänen tilanteensa, kun ongelmaa ei enää ole.  Mikä on 

silloin toisin?  Mistä huomaa, ettei ongelmaa enää ole?  Tästä kehittämästään me-

netelmästä de Shazer käyttää nimitystä "kristallipallotekniikka"121.  Siihen voi 

 
116 de Shazer 1985, xvi, 6-7, 14, 39-43, 65. 
117 de Shazer 1985, xvii, 15-16, 76. 
118 de Shazer 1985, 65-74. 
119 de Shazer 1985, 11, 23-33, 47-57. 
120 de Shazer 1985, 104. 
121 de Shazer 1985, 81-84. 
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sisältyä myös menneisyyden tarkastelua, erityisesti onnistumisten muistelua.  Asi-

akkaan antamien kuvausten avulla pystytään asettamaan jo tavoitteita ja usein 

kuvauksiin sisältyy ratkaisun avaimia.  Oleellista on, että terapeutti käyttää kieltä, 

joka viittaa tähän tilaan päästävän.  Hän ei siis käytä konditionaalia.122  Tällainen 

epäsuora vaikuttaminen, jota molemmissa tekniikoissa on, perustuu M. Ericksonin 

kokemuksille hypnoosin soveltamisesta terapiaan.  Ratkaisukeskeisessä terapian 

tekniikassa ei tässä muodossa ole kyse varsinaisesta hypnoosista - vaikka sitäkin 

voi käyttää - vaan eräänlaisesta suggestiivisesta vaikutuksesta tai "huomion inten-

siivisestä kiinnittämisestä" johonkin asiaan.123  Tätä tekniikkaa sovelletaan myös 

terapiaistunnon lopussa, jolloin asiakkaille annetaan tehtävä tarkoin harkitussa 

sanamuodossa.  Tämän intervention terapeutti on rakentanut ratkaisukeskeisen 

terapian periaatteiden pohjalta saamaan aikaan toivottua muutosta asiakkaissa.  

Koko terapiatapaaminen kulminoituu tähän interventioon.  Sitä edeltää pieni tau-

ko, joka valmistaa asiakkaita vastaanottamaan terapeutin palautteen ja tehtävän.  

Tänä aikana terapeutti suunnittelee (mahdollisen peilin takana olleen terapeutti-

ryhmän kanssa) intervention.124 

De Shazer esittelee teoksessaan runsaasti esimerkkitapauksia terapian sovel-

tamisesta.  Loppuluvut käsittelevät erilaisiin tapauksiin soveltuvia interventioita 

"avaimia" sekä niiden pohjana olleita havaintoja ja tutkimuksia.  Soveltamisen 

avuksi on hahmoteltu myös päätöksenteon kaavioita.   

Teos antaa ratkaisukeskeisen terapian soveltamiseen perustiedot ja runsas 

havainnollistaminen konkretisoi terapian hyvin.  Terapian soveltamisaluetta ei 

lainkaan arvioida psykiatrisen diagnostiikan mukaisesti.  Esimerkkien valossa 

sovellutusalueena ovat mm. ristiriidat, psykosomaattiset ongelmat ja neuroottis-

tyyppiset ongelmat.  Esimerkeissä ei ole tapauksia, joissa perheissä olisi esiintynyt 

vakavia mielenterveyden ongelmia kuten psykooseja.  

 

4.2. Seminaari II 

4.2.1. II Seminaarin aihepiiri 

Toinen seminaari käsitteli avioparin ja perheen kysymyksiä.  Työskentelyn lähtö-

kohtana oli etukäteistehtävänä laadittu oma sukupuu, jota käsiteltiin ryhmätyös-

kentelyssä.  Etukäteen luettavaa kirjallisuutta oli edellistä seminaaria enemmän.  

 
122 de Shazer 1985, 101. 
123 de Shazer 1985, xvi, 9-13, 37-38, 90-94, esimerkkejä s. 84-90. 
124 de Shazer 1985, 91-92. 
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Kirjallisuus jakautui kahteen osaan: tärkeään kirjallisuuteen ja suositeltaviin teok-

siin (ks. liite 2).  Seminaariaiheena oli perhe systeeminä.  Perhettä, parisuhdetta ja 

seksuaalisuutta käsiteltiin yleisesti muussa luettavassa kirjallisuudessa ja sielun-

hoidon näkökulma oli esillä, mutta ei kuitenkaan niin keskeisesti kuin ensimmäi-

sessä seminaarissa.125 

Tärkeänä etukäteen luettavana kirjallisuutena olivat kaksi kirjaa, joista toi-

nen oli ratkaisukeskeisen lyhytterapian suomennettu teos (O'Hanlon & Weiner-

Davis 1990) ja toinen oli yksin elämistä käsittelevä teos (Israel 1987)126.  Pakol-

lisia artikkeleita oli kahdeksan ja niistä kaksi oli perheterapeuttisesti suuntautunut-

ta (Lasswell 1989 ja Treadway 1985) ja lisäksi yksi artikkeli kuvasi parisuhteen 

kehitystä (Kuusniemi 1976).127  Suositeltavan kirjallisuuden joukossa oli uudel-

leen de Shazerin ratkaisukeskeisen lyhytterapian teos (de Shazer 1985).  Lisäksi 

joukossa oli systeemisen perhenäkemyksen tiivis suomalainen esitys (Esko 1981) 

ja psykoanalyyttisestä viitekehyksestä perheen ihmissuhteiden kehitystä käsittele-

vä teos (Schalin 1991) sekä kaksi avioeroa tarkastelevaa teosta (Arajärvi & Koski 

1986 ja Wallerstein & Blakeslee 1991).128   

 

4.2.2. II Seminaarin perheterapiakirjallisuus 

Varsinainen perheterapeuttinen teos toisen seminaarin pakollisessa kirjallisuudes-

sa oli vain W.H. O'Hanlonin ja M. Weiner-Dawisin kirja Ratkaisut löytyvät. Psy-

koterapian uusi suunta (de Shazerin teos on käsitelty edellä).  Treadwayn artikkeli 

käsittelee systeemisestä näkökulmasta parisuhteen ongelmia käyttäen esimerkkinä 

alkoholiongelmaista paria.129  Lasswellin artikkeli käsittelee avioeron partaalla 

olevien parien terapiaa systeemisestä näkökulmasta.130   

Kirjassaan Ratkaisut löytyvät. Psykoterapian uusi suunta O'Hanlon ja Wei-

ner-Davis esittävät käyttämänsä ratkaisukeskeisen terapian periaatteet ja sovel-

lutuksia.131  Lähtökohta on hyvin käytännöllinen.  Tärkeää ei ole ymmärtää on-

gelmien syntyä eikä edes niiden olemusta tai ilmenemistä.  Oleellista on vain löy-

tää se, mikä toimii terapiassa ja miten ongelma ratkaistaan.132   

 
125 de Shazer 1985, 91-92. 
126 Israel 1987. 
127 KKP 1992a. 
128 KKP 1992a. 
129 Treadway 1989, 155-160. 
130 Lasswell 1989, 176-183. 
131 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 12-13, 36-39. 
132 O'Hanlon & Weinwr-Davis 1990, 23. 
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Esikuvina tämän ratkaisukeskeisen terapian periaatteille ovat olleet erityi-

sesti Jay Haley ja Milton Erickson.  MRI:n ongelmakeskeinen lyhytterapia on 

ollut lähtökohta, josta terapiamallia on edelleen kehitetty.  Varsinaisesti BFTC, 

jossa ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luotu, on ollut toisen kirjoittajan (Weiner-

Davis) pitkäaikainen työpaikka ja terapiamallin antaja.  Steve de Schazer on ollut 

keskeinen BFTC:n terapian kehittäjä.133   

O'Hanlonin ja Weiner-Davisin terapiamallissa lähdetään liikkeelle siitä on-

gelmasta, jonka asiakas itse ottaa esiin.  Ongelmaa pidetään lähinnä merkkinä 

perhesysteemin jäykistymisestä, eikä sillä nähdä olevan esim. jotakin intrap-

syykkistä tasapainottavaa funktiota.  Ongelmaa ei tarkemmin analysoida, eikä 

pidetä kovin oleellisena sitä, mikä on vaikeuksien todellinen syy.  Sen sijaan an-

netaan asiakkaiden itse määritellä, mitä he pitävät terapian päämääränä eli mikä 

olisi se tila, jolloin he katsoisivat ongelman poistuneen.  Asiakkaalla itsellään 

nähdään olevan ratkaisumalleja ja voimavaroja ongelmansa selvittämiseen. Tietyn 

kyselytekniikan avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan niitä muutoksia, jotka 

ovat viemässä kohti ongelman poistumista.  Myös interventioin pyritään vahvista-

maan näitä positiivisia muutoksia.  Lisäksi niillä voidaan pyrkiä luomaan perhees-

sä uusi näkökulma asioiden tarkasteluun ja rikkomaan vanha ongelmakuvio.  Aja-

tuksena on se, että jo pienikin muutos perheen yhdessä systeemissä voi saada ai-

kaan muutoksen muillakin perhe-elämän alueilla.134  

O'Hanlonin ja Weiner-Davisin terapiamallissa keskustelutekniikalla ja ky-

symysten asettelulla on keskeinen merkitys.  Varsinkin ensimmäinen käynti on 

tärkeä terapian kululle.  Terapian lähtökohta on itse asiassa jo asiakkaan ensi kon-

takti puhelimitse aikaa varatessa.  Asiakkaissa itsessään olevat ongelman ratkai-

sumekanismit alkavat usein toimia jo ennen ensimmäiselle vastaanottokäynnille 

tuloa.  Ensimmäisellä terapiakäynnillä tätä pyritään jo hyödyntämään.135 

Ensimmäisellä terapiakäynnillä luodaan kontakti ja asiakas saa lyhyesti 

luonnehtia ongelmaansa.  Ongelmaa ei pyritä määrittämään tarkasti, jotta asiakas 

ei kiinnittyisi tiettyyn selitykseen, mikä vain ylläpitäisi suotta ongelmaa.  Sitten 

ryhdytään käyttämään haastattelutekniikkaa, joka sinällään on jo interventio on-

gelmaan.  Kysymykset ovat "ennalta olettavia" eli ne pitävät sisällään oletuksen 

 
133 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 23-36. 
134 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 47-57. 
135 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 47-57. 
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toivotusta muutoksesta ja ovat muodoltaan avoimia.  Ei siis kysytä: "Tapahtuiko 

mitään hyvää?", vaan: "Mitä hyvää tapahtui?"136 

Ratkaisuja ongelmaan lähdetään etsimään jo ensimmäisellä terapiakäynnillä.  

Se aloitetaan etsimällä poikkeuksia: tilanteita, jolloin ongelmaa ei esiintynyt.  

Ratkaisua etsitään siitä, mikä on toisin silloin, kun ongelmaa ei esiinny.  Näin 

asiakas saattaa tuoda esiin toimenpiteitä, jotka ovat jo toimineet.  Kannustavasti 

voidaan kysyä esim.: "Miten sen teit?".  Näin asiakas saa tunnustusta ja häntä py-

ritään hienovaraisesti tukemaan siinä, että hän jatkaisi ongelmaa poistavia toi-

miaan.  Kaikkea positiivista pyritään vahvistamaan.  Keskeinen huomio pyritään 

siis kohdistamaan kysymyksillä siihen kontekstiin, jossa ongelma esiintyy - ei itse 

ongelmaan.  Poikkeukset positiiviseen suuntaan ovat ratkaisujen lähtökohtia.137 

Eräs mahdollisuus etsiä ratkaisuja on esittää tulevaisuuspainotteisia kysy-

myksiä.  Asiakasta pyydetään kuvittelemaan, millainen tulevaisuus olisi ilman 

ongelmaa ja kertomaan siitä.  Tällöin asiakas tulee kuvanneeksi myös ratkaisun 

ongelmaan.  Näillä tulevaisuuspainotteisilla kysymyksillä on myös tietty sugges-

tiivinen vaikutus, joka on todettu jo Milton Ericksonin tekemillä havainnoilla.138 

Ensimmäisen istunnon aikana pyritään myös asettamaan tavoitteita terapial-

le.  Ne pyritään saamaan hyvin konkreettisiksi ja realistisiksi saavuttaa. Terapeutti 

saattaa kysyä: "Mikä on ensimmäinen merkki siitä, että asiat menevät oikeaan 

suuntaan?"  Asiakaan vastaus voi palvella ensimmäisenä tavoitteena.139   

Istunto päättyy mahdollisen pienen tauon jälkeiseen palautteen antamiseen 

asiakkaille.  Palaute annetaan positiivisessa muodossa, rohkaisten asiakasta niissä 

toimenpiteissä, joihin hän on jo ryhtynyt ongelmaa ratkaistakseen.  Ongelmalle 

saatetaan antaa uusi viitekehys tai käsitesisältö tai muuten muuttaa asiakkaiden 

näkökulmaa ongelmaan.  Palautteeseen sisältyy myös interventio, joka usein on 

tehtävän muodossa.  Tämän tarkoituksena on muuttaa käyttäytymiskuvioita ja 

luoda uusi näkökulma ongelmaan.140 

Seuraavilla kerroilla puretaan edellisen kerran mahdollisen tehtävän vaiku-

tusta vastaavin positiivisen ennakko-odotuksen sisältävin kysymyksin kuin ensi 

tapaamisessakin.  Huomiota kiinnitetään uusiin "poikkeuksiin", joita vahviste-

 
136 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 47-57. 
137 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 98-109, 127-128. 
138 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 122-127, 155-161. 
139 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 117-120. 
140 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 117-122, 143-155. 
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taan.141  Periaatteena on se, että kun tiedetään mikä ongelmaan puree, niin harras-

tetaan sitä enemmän.142 

Kuten useilla tietyn terapiasuuntauksen aktiivikannattajilla on taipumus 

nähdä oma terapiamalli muita tuloksekkaampana, niin myös O'Hanlon ja Weiner-

Davis sivuuttavat vuorovaikutuksen muiden terapiamallien kanssa.  He jopa si-

vuuttavat psykiatrisen diagnostiikan tarpeettomana tai jopa terapiassa tavoitelta-

vaa muutosta estävänä.143  Toisaalta he kuitenkin joutuvat siihenkin viittaamaan 

mm. todetessaan, etteivät tunne työryhmässään ketään, joka olisi pystynyt muut-

tamaan rajatilapersoonallisuutta.144  Kirjassa ei ole ainuttakaan esimerkkiä ratkai-

sukeskeisen terapian soveltamisesta henkilöihin tai perheisiin, joissa on ongelmia 

realiteetin tajun menettämisestä tai persoonallisuuden hajoamisesta.  Näissä on-

gelmissa sovelletaan yleisesti sellaista diagnostiikkaa ja terapeuttisia menetelmiä, 

jotka kirjoittajat omassa työssään sivuuttavat.  Kirjoittajat eivät selkeästi rajaa 

oman terapiansa käyttöaluetta, mutta esimerkkien valossa se rajautuu lähinnä per-

heen ristiriitojen ratkaisuun ja lievien neuroosien, depression ja käyttäytymishäiri-

öiden käsittelyyn.  Kirjoittajien esittämä ratkaisukeskeinen lyhytterapia esittäytyy 

teoksessa hyvinkin tuloksekkaana ja tiettyihin ongelmaryhmiin oikein käytettynä 

se sitä epäilemättä onkin.  Terapian harjoittajan tulisi kuitenkin kirjoittajia pa-

remmin nähdä, miten suhteuttaa ratkaisukeskeinen terapia vaikeampien psyykkis-

ten ongelmien hoidosta saatuun terapeuttiseen kokemukseen.  Terapiamallin suu-

rimpia etuja on toisaalta se, ettei se edellytä psykodynamiikan kovin syvällistä 

tuntemista.  Näin se soveltuu omien rajoitustensa puitteissa sellaistenkin henkilöi-

den käyttöön, joilla ei ole syvällistä psykologista tai psykiatrista koulutusta. 

Vapaaehtoisesti luettavana ollut M. Eskon Myytit ja muutokset – Perheen 

voima kirja esittää suppeasti systeemisen perheterapian teorian.  Perheenjäseniä 

pidetään jokaista yksilönä, jolla on oma sisäinen systeeminsä.  Samalla hän on osa 

perheen erilaisia systeemejä, joita ovat mm. isovanhempien, vanhempien ja lasten 

systeemit.  Perhesysteemi on vuorovaikutussuhteiltaan sirkuläärinen.  Läheltä 

tarkasteltuna voidaan nähdä kausaalisuhteita, mutta laajemmin tarkasteltuna vai-

kutussuhteet muodostuvat kehämäisiksi "kaikki vaikuttaa kaikkeen".  Kuvaa per-

heen sisäisestä dynamiikasta täydentävät käsitteet perhemyyteistä145 ja salai-

 
141 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 163-172. 
142 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 186. 
143 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 62-63. 
144 O'Hanlon & Weiner-Davis 1990, 62-63. 
145 Perhemyytillä tarkoitetaan sanoin ilmaisematonta perheessä olevaa uskomusta, joka usein saattaa 

olla perheen vaikeuksien syy.  Myytti estää käsittelemästä perheen ongelmia ja siten "suojaa" perhettä 
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suuksista146 (vrt. Minuchin 1974)147.  Perheen roolit, kuten vanhemman-, lapsen- 

ja aviopuolison- rooli ovat oleellisia perherakenteen kannalta.  Perhe luo ja vah-

vistaa näitä perusrooleja kuten myös sukupuolirooleja.  Roolit voivat myös olla 

piilossa olevia tai niihin voi liittyä delegaatiota148 sukupolvelta toiselle (delegaa-

tiosta vrt. Stierlin & al. 1979).149  

Vapaaehtoisesti luettavana olleen L-J. Schalinin teoksen Perheen ihmissuh-

teista tavoitteena on ensisijaisesti antaa tietoa siitä, mitä perhesuhteet merkitsevät 

lapsen kehitykselle.150  Teos ei varsinaisesti ole kirjoitettu perheterapiaa varten, 

eikä sen näkökulma ole ensisijaisesti terapiatyöskentelyssä.  Koska se kuitenkin 

käsittelee perheen kehitystä selkeästi psykoanalyyttisestä näkökulmasta ja tarjoaa 

siten aineistoa psykoanalyyttiseen lähestymistapaan perheterapiaa tehtäessä, teok-

seen on aiheellista perehtyä tässä yhteydessä.  Schalinin viitekehyksenä ovat 

Freudin viettiteoria ja Margaret Mahlerin ihmissuhdeteoria.151 

Schalin korostaa perheen merkitystä lapsen kehitykselle.  Lapsen tulisi saa-

da olla ainakin kolmivuotiaaksi saakka oman äitinsä hoidossa.152   Teos tarkaste-

lee lapsen kehitystä ja siinä erityisesti lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.  Esi-

tys jakaantuukin sen mukaisesti kertoen ensin äidin ja pojan sekä äidin ja tyttären 

suhteesta.  Vastaavasti tarkastellaan teoksessa tämän jälkeen isän ja pojan sekä 

isän ja tyttären välistä suhdetta.153   

Teoksessa käsitellään aluksi yleisesti pienen lapsen symbioottista suhdetta 

äitiinsä puolivuotiaaksi saakka ja tämän jälkeen lapsen kehitystä tämän alkaessa 

 
sisäisiltä ristiriidoilta ja estää myös ulkopuolisia näkemästä ongelmaa.  Perhemyyttejä ovat esim. har-

moniamyytit.  Niiden vallassa oleva perhe haluaa antaa ulkopuolisille kuvan itsestään maailman on-

nellisimpana perheenä.  Myytti estää perheessä kireän ja vihamielisen tai ahdistuneen ja depressiivisen 

tunneilmapiirin esiin tulemisen.  Toisena ryhmänä ovat ns. anteeksiannon ja vapautuksen myytit, 

joiden avulla perheessä olevat epäonnistumiset ja pahuus pyritään näkemään ulkopuolisissa "syntipu-

keissa".  Kolmantena ryhmänä ovat ns. pelastuksen myytit.  Sellaisen vallassa oleva perhe uskoo aina 

perhettä horjuttavan vaikeuden ilmaantuessa löytyvän jonkun henkilön tai viraston, joka auttaa ilman, 

että perheen tarvitsee varsinaisesti itse tehdä asialle mitään.  Jos joku perheenjäsen uskaltaa lähteä 

selvittelemään jotakin perheensä myyttiä, tämä myytti yleensä silloin kuolee.  Acte & al. 1982a, 136; 

Esko 1981, 25-27. 
146 Perhesalaisuudet muodostuvat usein perheenjäsenten välisestä vihasta ja kateudesta tai kilpailusta.  

Ellei näistä voida perheessä puhua tai ellei niitä voi avoimesti ilmaista, niin ne muuttuvat perhesalai-

suuksiksi.  Kun perhe kykenee perhesalaisuuksiensa käsittelemiseen, se alkaa samalla vapautua niistä.  

Esko 1981, 27.  Perhesalaisuudet voivat olla myös perheen tai suvun aikaisempaan historiaan liittyviä 

seikkoja, joita pidetään vaiettavina tabuina.  Acte & al 1982a, 136. 
147 Minuchin 1974. 
148 Delegaatiolla Esko tarkoittaa lasten lähettämistä maailmaan ja heidän valtuuttamistaan tehtäviin.  

Delegaatio on terveesti toimiessaan persoonallisuutta tukeva sosiaalistumisprosessi, mutta vääristy-

neenä se voi tehdä lapsesta vanhempien illuusioiden jatkeen.  Ks. Esko 1981, 36. 
149 Esko 1981, 25-27, 34-36. 
150 Schalin 1991, 12. 
151 Schalin 1991, 14. 
152 Scahlin 1991, 23-25, 30. 
153 Schalin 1991, 7-9. 
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hahmottaa itsensä omaksi olennokseen.  Lapsen kehityksessä tarkastellaan edel-

leen toisen ja kolmannen ikävuoden itsenäistymiskehitystä.154  Lapsen yleisestä 

kehityksestä Schalin etenee tarkastelemaan poikalapsen kehityksen erityiskysy-

myksiä ja myöhempiä kehitysvaiheita, kuten Oidipus-kompleksia, sen jälkeistä 

latenssivaihetta ja edelleen murrosikää.155  Oidipaalivaiheen jälkeen poikalapsi 

ottaa etäisyyttä äitiinsä.  Murrosiässä kodin auktoriteetti vähenee.  Jos pojalla on 

hyvä miehinen identiteetti murrosikään tullessaan, tämän vaiheen kriisit voivat 

sujua kivuttomammin.156 Oidipaalivaiheessa tytär kokee äitinsä kilpailijakseen 

suhteessa isään.  Latenssivaiheessa tytär ottaa etäisyyttä äitiinsä, mikä tapahtuu 

usein ystävättärien avulla.  Vähitellen äidistä kehittyy tyttärelle myös samastumis-

kohde, jolta hän oppii naisena elämisen taitoja.  Murrosiän alkaessa tytär tarvitsee 

äitiä naisellisen seksuaalisuuden kypsymisen kysymyksissä, mutta sen jälkeen 

äidin merkitys vähenee.157  Kun poika on oidipaalivaiheessa "hävinnyt" isälleen 

kilpailun äidistä, niin latenssi-iässä on tärkeää, että poika kokee isänsä samastumi-

sen arvoiseksi.  Vain silloin hänen miehinen identiteettinsä kehittyy suotuisalla 

tavalla.  Murrosiässä pojan sitoutuminen toveripiiriin antaa etäisyyttä vanhem-

piin.158  Kun tytär on sivuuttanut oidipaalisen vaiheensa, niin tämän jälkeen isän ja 

tyttären suhde on luonnostaan myönteinen.  Ongelman muodostavat ne isät, joilla 

on vaikeuksia hyväksyä tytärtään naisena.159   

Tarkastelussa otetaan esiin normaalin kehityksen lisäksi runsaasti sellaisia 

kehityksen ongelmia ja häiriöitä, jotka juontuvat lapsen ja vanhemman välisen 

suhteen ongelmista.  Tämä lapsen kehityksen ongelmien tarkastelutapa on esillä 

läpi koko teoksen.160  Ongelmia esiin tuova aines on hedelmällistä terapeuttista 

työskentelyä harjoittavalle lukijalle. 

 

4.3. III Seminaari 

Kolmas seminaari rakentui kuoleman ja sairauden kohtaamisen ympärille, mihin 

etukäteistehtävät myös liittyvät. Psyykkinen sairaus ja itsemurha saivat molemmat 

oman seminaaripäivänsä.  Luettava kirjallisuus sisälsi psykiatrian perustietoa ja 

psykiatrisen potilaan kohtaamista käsitteleviä teoksia.  Sairauden ja kuoleman 

 
154 Schalin 1991, 33-56. 
155 Schalin 1991, 54-66. 
156 Schalin 1991, 60-66. 
157 Schalin 1991, 72-96. 
158 Schalin 1991, 102-131. 
159 Schalin 1991, 132-152.   
160 Ks. mm. Schalin 1991, 52-53, 70-71, 106-107, 151-152. 



 36 

kohtaamisesta oli monipuolinen valikoima kirjoja.161  Perheterapeuttisesti suun-

tautunutta aineistoa oli M. McGoldrickin Echoes From the Past. Helping Families 

Morn in Their Losses artikkelissa surevan perheen tukemisesta ja B. Furmanin, H. 

Forsmanin ja T. Saarelan kirjassa Psykiatrian perusteet.  McGoldrickin terapeut-

tinen lähestymistapa aiheeseen on systeeminen.  Suruprosessin ongelmia käydään 

läpi.  Perhettä tuetaan käsittelemään suruaan ja etenemään suruprosessissa.  Apu-

na käytetään sukupuun laatimista.162  

Furman & al. ovat kirjoittaneet teoksensa suppeaksi psykiatrian perusoppi-

kirjaksi.  Siinä esitetään useiden psyykkisten häiriöiden yhteydessä lyhyesti "vuo-

rovaikutuksellisen näkemyksen" mukainen psykoterapeuttinen lähestymistapa, 

mikä tarkoittaa samaa kuin systeeminen lähestymistapa.  Näin esimerkiksi fobi-

oiden ja pakko-oireiden kohdalla herätetään kysymys, mitä hyötyä oireesta on 

potilaalle itselleen tai ympäristölle ja miten etsiä oiretta korvaavaa käyttäytymis-

tä.163  Vastaavasti psykosomaattisen oireilun ja anoreksian kohdalla tuodaan esiin 

tyypillisesti taustalla olevat liian läheiset ja toisistaan riippuvaiset perheenjäsenten 

suhteet ja mahdolliset vanhempien väliset ristiriidat.164  Skitsofreniaan sairastu-

neen perheen ristiriitaisuudet ovat monimuotoisia ja usein henkilö sairastuu uudel-

leen palattuaan hoidosta perheensä pariin.165  Teos ei sisällä yhtenäistä perhetera-

pian esitystä, ainoastaan pieniä välähdyksiä perheterapian lähestymistapaan sekä 

esimerkinomaisen kuvauksen perheterapiajaksosta.166   Teos esittää vuorovaiku-

tuksellisen näkemyksen lisäksi vastaavalla tavalla intrapsyykkisen eli psykoana-

lyyttisen sekä biologisen ja oppimisterapeuttisen näkökulman psyykkisiin häiriöi-

hin. 

 

4.4. Erityiskysymysten jakso 

Perheneuvojien erityiskysymysten jakson seminaarit suuntautuivat nimenomaan 

pari- ja perheterapiaan.  Niissä käytiin yksityiskohtaisemmin läpi systeemistä per-

heterapian teoriaa ja ratkaisukeskeistä terapiakäytäntöä, kuten myös työnohjauk-

sessa tapahtui.  Luettavana kirjallisuutena oli yksi systeemisen perheterapian kirja 

J. Carpenter & A. Treagher, Problems and Solutions in Marital and Family Ther-

apy Lisäksi sovittiin henkilökohtaisesti erilaisista pari- ja perheterapian artikkelei-

 
161 KKP 1992a. 
162 McGoldrick 1985, 51-55. 
163 Furman & al. 1987, 74, 80. 
164 Furman & al. 1987, 96-97, 115-116. 
165 Furman & al. 1987, 56. 
166 Furman & al. 1987, 56. 
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den lukemisesta, suomentamisesta tai referoinnista.  Omaan työhön liittyen voitiin 

myös antaa lisätehtäviä.167  

Carpenter & Treagher lähtevät perheterapiassa systeemisen näkemyksen 

pohjalta.  Perhesysteemin monitasoisuus otetaan huomioon.  Ongelmien ja muu-

tosten nähdään voivan koskettaa useita perheen alasysteemejä.  Myös ym-

päröivään yhteiskuntaan liittyvät systeemit otetaan huomioon.  Carpenther ja 

Treagher ovat toimineet Englannissa ja saaneet vaikutteita useilta systeemisen 

terapian kehittelijöiltä, erityisesti Minuchinin strukturaalisesta perheterapiasta.  

He pyrkivät samalla säilyttämään avoimuuden muillekin terapiasuuntauksille, 

mm. kognitiivisen terapian soveltamiselle.168 

Terapian lähtökohtana on ymmärtää ongelmien luonnetta asiakkaiden omis-

ta näkökulmista.  Lähestymistapa on pelkistetty ja melko suora.  Tärkeätä on luo-

da toimiva terapeuttinen yhteistyö terapeutin ja asiakkaiden välille.  Tämä merkit-

see perheterapiassa terapeuttisen systeemin syntymistä.169  Terapiatapaamiset saa-

vat puitteensa siitä, että asiakkaiden kanssa sovitaan tai "tehdään sopimus" kes-

kustella tietyistä ongelmista ja työskennellä yhdessä ratkaisun löytämiseksi.  Näin 

korostetaan yhteistyötä ja asiakkaan vastuuta.  Tätä nimitetään "terapeuttiseksi 

liitoksi".170  Kun ilmapiiri on haasteellinen ja kannustava, saavutetaan parhaat 

lähtökohdat terapialle.171  Terapian alussa pyritään parantamaan perheen keskuste-

luyhteyttä.  Jokaiselle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuunnella toisia.  

Terapeuttisia interventioita voidaan lähteä tarvittaessa toteuttamaan eri tasoilla.  

Interventio voi olla 1.) yksilökohtainen, se voi koskea 2.) henkilöiden välistä käy-

töstä tai 3.) heidän keskinäistä suhdettaan tai se voi käsitellä 4.) uskomuksia, arvo-

ja ja olettamuksia, joita perhesysteemissä on.  Nämä ovat interventioiden perusta-

soja.172  Itse terapia on syklinen prosessi, jossa terapeutti ja asiakas yhdessä teke-

vät sopimuksen käsiteltävästä aihepiiristä, sitä seuraa terapeuttinen interventio ja 

tätä arviointi, joka on lähtökohta uudelle suunnitelmalle ja sopimukselle jne.173  

Carpenter & Treagher käsittelevät runsaasti erilaisia terapian ongelmatilan-

teita.  Se onkin pääasiallinen lähestymistapa koko terapia-aiheeseen.  Terapian 

keskeisenä ongelmana on usein pidetty asiakkaiden "vastustusta" terapiaa ja sen 

 
167 Käyhty 1993, haastattelu.  Käytettävissä ei ole ollut kirjallista materiaalia kurssiohjelmasta. Car-

penter & Treagher 1989. 
168 Carpenter & Treagher 1989, 2, 5, 18-19, 23-24, 30-31, 99. 
169 Carpenter & Treagher 1989, 24-25. 
170 Carpenter & Treagher 1989, 60-61, 64-66. 
171 Carpenter & Treagher 1989, 25, 27-29. 
172 Carpenter & Treagher 1989, 25, 27-29. 
173 Carpenter & Treagher 1989, 30-31. 
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mahdollisesti aiheuttamia muutoksia kohtaan.  Carpenterin ja Treagherin mielestä 

ongelma ei ole välttämättä asiakkaissa, vaan perheen ja terapeutin välisessä tera-

peuttisessa systeemissä, joka jumiutuu.174  He asettavat kyseenalaiseksi homeos-

taasin käsitteen suoran soveltamisen perheterapiaan ja sille pohjautuvan käsityk-

sen muutoksen vastustamisesta.  Ennemminkin perhe tulisi de Schazerin, Haleyn 

ja Ericksonin tavoin nähdä muutoshakuisena systeeminä.175  Jumiutumisen ongel-

ma voidaan voittaa myönteisellä, muutoksia ennakoivalla asennoitumisella ja kes-

kittymällä paremmin terapeutin ja asiakkaan yhteistyöhön sekä asiakkaiden odo-

tuksiin ja pelkoihin muutoksista.176  Terapeutin tulisi tarkastella myös omaa tera-

piametodiaan ja sen soveltuvuutta tilanteeseen ja vaihtaa tarvittaessa taktiikkaa.177   

Terapian ongelmatilanteita käsitellään alkaen siitä, että asiakkaat eivät saa-

vukaan terapiatapaamiseen.  Samoin käsitellään yksityiskohtaisesti "terapeuttisen 

liiton" vaikeuksia.  Ongelmatilanteita analysoidaan ja niiden ratkaisemiseksi an-

netaan yksityiskohtaisia vinkkejä.178  Perheterapiassa on toivottavaa, että puolisot 

saapuisivat yhdessä tapaamiseen, tosin terapiaa on mahdollista tehdä vain toista-

kin osapuolta tapaamalla.179    

Lapsilla on systeemisen näkemyksen mukaisesti aina jollakin tavoin vaiku-

tusta koko perheeseen.  Lasten läsnäoloa terapiassa pidetään tarpeellisena, mikäli 

ongelma koskettaa heidän ja vanhempien välisiä suhteita tai on kyse lasten käy-

töshäiriöistä.  Lapset ovat herkkiä aistimaan vanhempien välisiä suhteita ja voivat 

antaa siitä arvokasta informaatiota.  Lapsia ei aina oteta mukaan terapiaan, vaan 

ainoastaan silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi.180  Terapiassa esiin tulevista 

ongelmista käsitellään tarkemmin salaisuuksia ja väkivaltaa.  Salaisuuksien ker-

tominen nähdään tuen hakemisena terapeutilta, jonka tulee olla tilanteessa tukea 

antava, mutta varoa liittoutumista yhden osapuolen kanssa.181  Väkivaltaisuuden 

ilmetessä terapeutin tulee tavata puolisoita erikseen ja asettaa väkivallalta suojelu 

ensisijaiseksi tavoitteeksi.182  Terapian päättäminen on toisinaan ongelma.  Ennen 

sitä arvioidaan, ovatko saavutetut muutokset riittäviä ja tarvitaanko seurantaa.183 

 
174 Carpenter & Treagher 1989, 1-2, 4-5. 
175 Carpenter & Treagher 1989, 8-14. 
176 Carpenter & Treagher 1989, 14, 16-18, 97, 141-145. 
177 Carpenter & Treagher 1989, 141-145, 176-178. 
178 Carpenter & Treagher 1989, 33-59, 66-97. 
179 Carpenter & Treagher 1989, 58-59. 
180 Carpenter & Treagher 1989, 100-101, 106, 115. 
181 Carpenter & Treagher 1989, 117, 121, 128. 
182 Carpenter & Treagher 1989, 133-134, 139. 
183 Carpenter & Treagher 1989, 211-215, 228-229. 
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Carpenterin ja Treagherin teos antaa yksityiskohtaisen esimerkin systeemi-

sen pari- ja perheterapian soveltamisesta.  Terapiamalli säilyttää keskusteluyhtey-

den muihin terapiamuotoihin saaden päävaikutteet strategisesta terapiamallista.  

Esimerkit ovat kattavia ja käsittelevät myös skitsofreniaan sairastuneita.  Analyy-

sit ja pohdiskelut antavat paljon yksityiskohtaisia vinkkejä sovellettaviksi omiin 

terapiatilanteisiin.  Painopiste on enemmän erilaisten ongelmatilanteiden selvitte-

lyssä, kuin oman terapiateorian esittämisessä.   

 

5. Perheneuvojan v. 2011 erikoistumiskoulutuksen 

perheterapeuttinen kirjallisuus 

5.1. Orientoiva jakso ja seminaarit 

5.1.1. Orientoiva jakso 

Orientoivan jakson luettavan materiaalin tarkoituksena oli perehdyttää koulutuk-

sessa oleva perheneuvoja perheneuvontatyön historiaan ja nykypäivään sekä per-

heneuvonnan identiteettiin, arvoihin ja päämääriin.  Sielunhoidon Aikakauskirjan 

julkaisemisen aloittaminen v. 1991 oli tuottanut jo tähän mennessä runsaasti per-

heneuvontaakin käsittelevää aineistoa, jota hyödynnettiin niin orientoivassa jak-

sossa kuin koko perheneuvojan koulutuksessa. Myös perheneuvojien koulutukses-

sa tehtyjä lopputöitä hyödynnettiin sekä orientoivassa jaksossa että muussa perhe-

neuvojan koulutuksessa.   

Orientoivassa jaksossa oli kaksi kirkon perheneuvontatyön käytäntöjä ja his-

toriaa kuvaavaa teosta sekä 16 artikkelia.  Näistä perheterapiaa kuvaavia artikke-

leita oli viisi. Nämä olivat lyhyitä johdantotyyppisiä kirjoituksia perheterapian 

ulottuvuuksiin. Niissä mm. kuvailtiin perheterapian kentässä vaikuttavia suun-

tauksia sekä luonnehdittiin yleisesti psykoterapiaa ja perheterapiaa ja avattiin nä-

köaloja pastoraalispsykologiaan sekä perheneuvonnan identiteettiin.  Niissä oli jo 

johdattelua metodiikkaan mm. mustasukkaisuuden käsittelemiseen kognitiivisen 

terapian menetelmin, sukupuutyöskentelyn kuvausta sekä tietopakettina BFTC:n 

terapeuttisia nyrkkisääntöjä. Viimeksi mainittu edustaa ratkaisukeskeisen lyhytte-

rapian mallia ja tämä oli ainut varsinainen perheterapian mallinnusta sisältänyt 

artikkeli. Jo orientoivassa jaksossa johdateltiin siten erilaisten terapeuttisten suun-

tausten ja metodien pariin huomaamaan, että työskentelyssä on mahdollista sovel-
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taa eri malleja ja menetelmiä, mutta varsinaisia perheterapiamallien kuvauksia 

niissä ei ollut.184  

 

5.1.2.   A-Seminaari 

A-seminaarin kirjallisuuden aihepiirinä olivat sielunhoitajan identiteetti, sieluhoi-

don olemus ja suhde psykoterapioihin sekä parisuhteen ja perheterapian lähtökoh-

dat. Luettavia teoksia oli yhdeksän, joista viisi kokonaan ja muista osia.185  Varsi-

naisia perheterapeuttisia teoksia oli kaksi: J. Aaltonen & R. Rinne, Perhe terapi-

assa186 sekä H. Markman & al., Riitele rakentavasti – parisuhde paremmaksi187.  

Sieluhoidon olemusta ja suhdetta psykoterapioihin käsittelevä O. Wikströ-

min kirja Salattu ihminen ei ota yksityiskohtaisempaan tarkasteluun eri psykote-

rapiamalleja. Kirjassa on esillä käsitys, jossa terapeutin tai sielunhoitajan henkilö-

kohtaisella vuorovaikutuksella konfidentin kanssa on keskeinen sija.  Samalla 

nähdään ihmisen olemisen muotoutuvan siitä, mikä on hänen sosiaalinen ja psy-

kososiaalinen kontekstinsa.  Siten perheen rooli nähdään oleellisena taustatekijä-

nä, mutta sen vaikutusta ei käsitellä metodien tai teorioiden tasolla.188  H. Hendri-

xin Kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu kirjan ote on pariterapeuttinen.189  J. 

Kiiski esittelee kirjassa Sielunhoito ratkaisukeskeisen lähestymistavan ongelmiin, 

mutta ei liitä siihen perheterapeuttista ulottuvuutta.190  P. Kettunen kuvaa artikke-

lissaan Sielunhoito – eräs muotoko psykoterapiaa? sielunhoidon olemusta sekä 

sielunhoidon ja psykoterapioiden yhtenevyyksiä ja eroavuuksia. Perheterapiassa 

on hänen mukaansa haettu toimintatapoja ratkaisukeskeisestä lähestymistavas-

ta.191  

J. Aaltosen ja R. Rinteen toimittamassa kirjassa Perhe terapiassa on eri asi-

antuntijoiden toimesta kuvattu laajasti perheterapian muotoja, teorioita ja metode-

ja. Kirjoittajien käsitys on, että perheterapiaa ei ole aiheellista tarkasti määritellä, 

vaan se hahmottuu perussuuntausten ja erityisosaamisen vuorovaikutuksessa ja 

verkostoitumisessa sekä uusien oivallusten kautta uudistuvana kokonaisuutena.192   

 
184 KKP 2011. 
185 KKP 2011. 
186 Aaltonen & Rinne 1999. 
187 Markman & al. 1997. 
188 Wiksröm 2000. 
189 Hendrix 2003. 
190 Kiiski 2009. 
191 Kettunen 2012. 
192 Aaltonen & Rinne 1999. 
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Perhe terapiassa -kirjassa on kuvattu mm. vauvaperheen terapiaa, lapsikes-

keistä terapiaa, pariterapiaa sekä avioeroterapiaa dialektisen avioeromallin toteut-

tamisena.  Kirjassa on esitelty myös skitsofrenian hoidon perhekeskeisiä suun-

tauksia, sosiaalisen konstruktionismin mahdollisuuksia perheterapiassa sekä ref-

lektiivisen ja dialogisen terapiakeskustelun peruselementtejä ja narratiivisuuden 

merkitys. Perhelääketieteen koulutus on kuvattu ja tuotu esiin siihen sisältyvä sys-

teeminen ja voimavarakeskeinen terapiakäytäntö.  Verkostotyöskentely ja kotona 

tehtävä perheterapia sekä videoavusteinen perhetyö on myös esitelty. Erikseen on 

esitelty Salvadon Minuchin ja strukturaalinen perheterapia. Systeeminen perhete-

rapia on perussuuntauksena läpi kirjan artikkeleiden täydennettynä psykodynaa-

misella näkemyksellä.  Voimavarakeskeisellä työskentelyllä sekä erilaisilla perhe-

terapeuttisilla erityismenetelmillä on kuhunkin tilanteeseen soveltuen merkittävä 

rooli perheterapian toteuttamisessa.193 

H. Markman & al. kirja Riitele rakentavasti- parisuhde paremmaksi perus-

tuu kirjoittajien kehittämään pariskunnan vuorovaikutukseen ja keskinäiseen vies-

tintään kohdentuvaan PREP-menetelmään.  Sillä on tutkimustyöhön perustuva 

pohja. Menetelmä tähtää ongelmien ennalta ehkäisemiseen ja parisuhteen paran-

tamiseen. Menetelmää voi luonnehtia pariterapeuttiseksi, se ei ole varsinaisesti 

perheterapeuttinen.194  

A-seminaarin luettavassa kirjallisuudessa vain O. Wikströmin ja H. Nou-

wenin teokset olivat yhteisiä verrattuna v.1992 kurssin ensimmäisen seminaarin 

materiaaleihin. 

 

5.1.3. B-Seminaari  

B-seminaarin aihepiirinä oli perehtyä parisuhteen kriiseihin ja työskentelytekniik-

kaan sekä sielunhoitajan oman taustan käsittelyä ja pastoraalipsykologiaan pereh-

tymistä. Seminaarissa oli kolme luettavaa kirjaa ja lisäksi kahdesta kirjasta yksi 

artikkeli. Edellisessä seminaarissa ollut H. Markman & al. teos on uudelleen.   

Seminaarin pääteoksena oli perheterapiaan tutustuttava yleisteos H. Gold-

berg & I. Goldberg, Family Therapy – an Overview.  Se antaa perustiedot perheen 

rakenteesta ja kehityskaaresta sekä suvun, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaiku-

tuksesta perheen kanssa. Teos kuvaa kattavasti perheterapian historiallista kehi-

tystä ja syntyneitä perheterapiasuuntauksia. Huomiota kiinnitetään myös perhete-

 
193 Aaltonen & Rinne 1999. 
194 Markman & al. 1997. 
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rapian etiikkaan.  Kuvauksessa ovat mukana mm. psykodynaamiset mallit, sys-

teeminen ja strukturaalinen perheterapia, kokeellisia perhetrapiamalleja, narratii-

vinen perheterapia ja psykoedukaatiomalleja. Tutkimuksen ja käytännön työn 

suhdetta arvioidaan sekä luodaan vertaileva katsaus eri perheterapiamalleihin.195 

H. Arvon kirjoittama Sukupuu kuvaa systeemiseen perhenäkemykseen pe-

rustuvaa sukupuutyöskentelyä ja johdattelee niin terapeutin itseymmärryksen kas-

vamiseen kuin menetelmän käyttöön perheiden kanssa.196 

Perheneuvojan työskentelyn metodiikkaan tarjoaa välineitä K. Tommin kirja 

Interventiivinen haastattelu. Siinä systeemisen ajattelun pohjalta kiinnitetään 

huomiota asiakkaiden kanssa haastattelussa tapahtuvaan vuorovaikutukseen, jon-

ka nähdään jo itsessään olevan merkittävä mahdollisuus vaikuttaa asiakkaisiin. 

Terapeutin strategisen ajattelun myötä hänellä on käytössään neljänlaisia kysy-

myksiä. Näistä erityisesti refleksiivisten avulla hän pyrkii saamaan liikkeelle per-

heessä sen omia paranemisprosesseja.  Muut esitettävät kysymykset voidaan jakaa 

lineaarisiin, sirkulaarisiin ja strategisiin.197  

 

5.1.4. C-Seminaari 

C-seminaari jakautui kolmeen aihepiiriin: psykiatrinen sairaus, riippuvuus ja sek-

suaalisuus. Luettavia kirjoja oli yhdeksän, joista yksi vain osittain.   

K. Achtén Tukea antava psykoterapia pohjaa psykodynaamiseen viiteke-

hykseen opastaessaan supportiivisen psykoterapian käyttöön. Teos antaa valmiuk-

sia arvioida potilasta supportiivista terapiaa varten ja hahmottaa terapian tavoittei-

den asettamista. Se käy läpi itse terapeuttisen tapahtuman ja siihen liittyvän trans-

ferenssin sekä vastatransferenssin antaen ohjauksen perustekniikoihin sekä myös 

vinkkejä tyypillisiin terapiatilanteisiin. Teos opastaa myös supportiivisen terapian 

käyttöä mielenterveyshäiriöissä aina psykooseja myöten, mutta ei esitä erityisiä 

perheterapiasovelluksia.198  

K. Achtén ja K. Kuoppasalmen teoksesta Moderni psykosomatiikka oli kurs-

siaineistona kaksi johdantolukua (s.19-62). Niissä perehdytetään psykosomatiikan 

lähtökohtiin sekä potilaan kohtaamiseen lähinnä potilas-lääkärisuhteen valossa. 

Peruslähtökohdat ovat psykodynaamisia ja biopsykososiaalisia, jolloin mukana on 

 
195 Goldberg & Goldberg 2004. 
196 Arvo 1997. 
197 Tomm 1988. 
198 Achté 1992. 
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perheen ja muun sosiaalisen ympäristön kanssa vuorovaikutuksesta syntyneen 

stressin osuus oiremuodostuksessa.199   

Sielunhoidon Aikakauskirja nr 4 on näkökulmiltaan pastoraalipsykologiaan 

painottuva. Siinä käsitellään auttajan varjoa, pahuuden kysymyksiä sekä psyykki-

sen sairauden ja uskonnon suhdetta.  Asioita lähestytään käytännön kokemuksesta 

käsin ja osin tapausesimerkkien valossa.200  

Perheneuvojan koulutuksen kokonaan luettavana psykiatrian yleisteoksena 

oli Lepola & al. teos Psykiatria. Siinä on kursorisesti käyty läpi psykiatrian eri 

teoreettiset mallit ja lähestymistavat sekä sitten yksityiskohtaisesti eri psyykkiset 

sairaudet ja häiriöt, joiden käsittelyssä on jokaisen kohdalla kuvattu lyhyesti mah-

dollisia hoitomuotoja. Perheterapiaa on tuotu esiin yleistasolla yhtenä hoitomuo-

tona, mutta yksityiskohtaisemmin sen käyttöä ei kuvat minkään sairauden tai on-

gelman kohdalla. Lähtökohta ihmismielen tarkasteluun on biopsykososiaalinen. 

Sosiaalista lähestymistapaa pidetään tärkeänä ja muita lähestymistapoja ovat bio-

loginen (somaattinen) ja psykologinen. Kokonaisuutena pyritään eri lähestymista-

poja integroivaan esitykseen.201  

Riippuvuutta käsittelevässä kirjallisuudessa I. Kristerin teos Tule lähelle, 

mene pois on käytännön työskentelystä noussutta kuvausta ja parisuhteen ongel-

mien pohdintaa sekä ratkaisumahdollisuuksien kuvausta rakentumatta auki kuva-

tulle terapiakäsitykselle.202  A. Koski-Jänneksen & A. Jussilan & V. Hännisen 

kirja Miten riippuvuus voitetaan rakentuu tapausselostuksille ja niistä tehdylle 

tutkimukselle, mutta ei liioin sisällä esitystä perheterapiasta tutkimuskohteena 

olleen ongelman hoidossa.203  

Seksuaalisuutta käsittelevän jakson kirjoissa ei ole varsinaista aihepiiriin 

sovellettua perheterapiaesitystä.  

C-seminaarin kanssa yhteistä kirjallisuutta v. 1992 perheneuvojien koulu-

tuksen toisessa seminaarissa oli yksi teos, K. Achtén & K. Kuoppasalmen kirjoit-

tama Moderni psykosomatiikka. Vuoden 1992 perheneuvojien koulutuksessa ollut 

kolmas seminaari oli v. 2011 koulutuksessa jaettu kahteen osaan siten, että semi-

naarin loppuosan jaksot III psyykkinen kriisi ja IV psyykkinen sairaus vastasivat 

C-seminaaria. Näin tarkasteltuna yhteistä kirjallisuutta C-seminaarin kanssa olivat 

I. Kilpeläisen Samalle portille ja Sielunhoidon Aikakauskirja 4.  

 
199 Achté & Kuoppasalmi1990. 
200 Esko & al. 2007. 
201 Lepola & al. 2002. 
202 Krister 2011. 
203 Koski-Jännes & al. 1998. 
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5.1.5. D-Seminaari 

D-seminaari koostui kolmesta aihepiiristä: a) suru ja kuolema, b) sairaus ja kärsi-

mys sekä c) itsemurha.  Näiden kirjallisuudessa ei ollut erityistä perheterapeutti-

sesta näkökulmasta tehtyä esitystä. 

Vuoden 1992 perheneuvojien koulutuksen kolmannen seminaarin alkuosan 

jaksoja I suru ja kuolema ja II sairaus ja kärsimys vastasivat D-seminaaria v. 

2012, jossa tosin oli lisäksi omana aihepiirinä itsemurha. Näin tarkasteltuna yh-

teistä kirjallisuutta olivat I. Kilpeläisen Samalle portille204 ja K. Achté & al. Suo-

malainen kuolema. 205 

 

5.2. Väliseminaarit 

5.2.1. Perheväkivalta – väliseminaari 

Väliseminaarit muodostivat erityisen perheneuvojille muodostetun kokonaisuu-

den.  Siten niiden aihepiirit käsittelivät nimenomaan parisuhteeseen ja perheeseen 

liittyviä aiheita. Perheväkivalta -väliseminaarin kirjallinen aineisto koostui artik-

keleista, tutkielmista ja yksittäisistä kirjojen luvuista.   

A. Tietäväisen lopputyössä Lähisuhdeväkivaltaa käyttävien miesten kanssa 

työskentely lähestytään perheväkivaltaa ensisijaisesti yksilötyöskentelyn näkö-

kulmasta.  Perheväkivallan syitä nähdään voitavan lähestyä erilaisten selitysmal-

lien avulla ja perhedynaaminen tai vuorovaikutusteoreettinen nähdään yhtenä 

mahdollisena metodina.  Työskentely voi rakentua perhedynaamisista ja perhesys-

teemisistä lähtökodista rakentuvalle vuorovaikutusdiskurssille, joka on luonteel-

taan sirkulaarista. Tämä voidaan yhdistää kontrolliteorian mukaiseen lineaarisen 

vallankäyttödiskurssiin, jolloin vallankäyttö tuomitaan, mutta samalla mahdollis-

tetaan väkivallan syiden pohdinta ja väkivallan käyttäjän itseymmärryksen lisää-

minen omasta käyttäytymisestään.206  

A-M. Hintikka tarkastelee perheväkivaltaan nimenomaan sekä sirkulaarisen 

systeemisen että lineaarisen feministisen parisuhdeteorian näkökulmista tekstis-

sään Kun rakkaudessa lyödään – systeeminen ja feministinen näkökulma parisuh-

deväkivaltaan.  Tarkastelussa on mukana myös sosiaalinen konstruktionismi ja 

traumaorganisoidut systeemit. Kaikkiaan kuvattuna on 11 eri lähestymistapaa tau-

lukoituna. Kirjoittaja näkee hedelmällisenä yhdistää työskentelyssä systeeminen 

 
204 Kilpeläinen 1978. 
205 Achté & al. 1987. 
206 Tietäväinen 2008. 
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sirkulaarinen lähestymistapa ja lineaarinen vallankäytön ja väkivallan tarkastelun 

näkökulma.  Perheväkivallan osapuolia on hyvä tavata tilannekohtaisesti sekä 

erikseen että yhdessä.207  

J. Antikainen näkee artikkelissaan Perheväkivallan perhekeskeinen hoito, 

että on tarpeen toteuttaa useita terapiaprosesseja, joista koostuu perheen terapia. 

Siten näkökulma ei rakennu minkään yksittäisen perheterapiasuuntauksen pohjal-

le, vaan se sisältää yksilö-, pari-, ryhmä- ja perheprosesseja, joista muodostuu 

perheen terapian kokonaisuus. Painopiste on niiden hetkien vastuuttavassa analy-

soinnissa, jolloin olisi voinut valita toisenlaisia käyttäytymismalleja kuin väkival-

lan eli terapiassa on lineaarinen painotus sirkulaarisen sijasta.208  

 

5.2.2. Seksuaalisuus – väliseminaari 

Seksuaalisuus -väliseminaarissa oli vain kaksi teosta, joista kumpikaan ei sisällä 

erityistä perheterapeuttista esitystä aihepiiristä.  

 

5.2.3. Lapsi – väliseminaari 

Lapsi -väliseminaarissa oli neljä julkaisua luettavana.  J. Wilsonin kirja Child Fo-

cused Practice on käytännönläheinen opas, miten työskennellä lasten kanssa tera-

piassa ottaen heidät huomioon perhesysteemissä. Lapsi voi olla terapeutille tark-

kailun kohde, mutta hänen kanssaan voi myös työskennellä erilaisin metodein 

käyttäen niin kysymyksiä, erilaisin taideilmaisullisia keinoja kuin kirjoittamista-

kin. Tarkastelu voi ulottua laajemminkin lapsen ja suvun suhteisiin.209  

M. Inkisen toimittama teos Näkymätön lapsi aikuispsykiatriassa sisältää 

käytännönläheisiä tekstejä lapsen huomioon ottamisesta tilanteissa, joissa van-

hemmalla on mielenterveysongelmia. Mukana on kokemuspohjaisen aineiston 

analysointia, tutkimusselostusta ja kuvausta hoitomallien kokeilusta. Ymmärrys 

lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta on läpi kirjan kantava näke-

mys ja siten teos rakentuu systeemiselle ajattelulle, vaikka siinä ei explisiittisesti 

esitetäkään teoriapohjaa.210    

Teoksessa esitetään intervention malli, joka perustuu itseymmärryksen syn-

tymisen prosessiin. Tämän pohjana on psykoanalyyttinen ja kognitiivinen teoria 

sekä Selmanin teoriaa keskinäisestä neuvottelusta. Interventiossa tavataan lapsia 
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ja aikuisia erikseen ja lopuksi koko perhettä yhdessä. Interventiossa syntyy arvio 

jokaisen perheenjäsenen tilanteesta ja hän saa tilaisuuden oman kertomuksensa 

esittämiseen.  Lisäksi annetaan psykoedukaatiota kyseisestä psyykkisestä ongel-

masta peilaten sitä kunkin kokemuksiin ja samalla lisätään lasten ymmärrystä 

vanhemman tai vanhempien sairaudesta.  Intervention tähtää myös suunnitelmaan 

siitä, miten lapset selviävät tulevaisuudessa.211 

J. Piha kuvaa tekstissään Lapsikeskeinen perheterapia perheterapiaa lähtö-

kohtanaan tilanne, jossa lapsi on nimetty potilas.  Lapsen oireita pidetään perheen 

vuorovaikutussysteemin kehityksellisenä häiriönä ja lapsi ikään kuin oireilullaan 

tuo perheen terapiaan. Terapeutin tulee ”liittyä perheeseen” saavuttaakseen luot-

tamuksen, mikä on edellytys muutosprosessien indusoimiselle. Perheterapian pe-

rusnäkemyksinä kuvataan systeeminen, strukturaalinen ja psykodynaaminen lä-

hestymistapa.212   

Systeemisessä näkemyksessä perhe on avoin systeemi ja vuorovaikutukses-

sa muiden systeemien kanssa. Keskeisiä käsitteitä ovat perheensisäisen tasapainon 

ylläpitäminen, perheessä oleva kyky sopeutumiseen, syy- ja seuraussuhteiden ke-

hämäisyys, perheen sääntöjärjestelmä sekä nimetyn potilaan oirekuvan merkitys 

perhesysteemille. Strukturaalisessa näkemyksessä pyritään kuvaamaan perheen 

virallisia ja epävirallisia rakenteita. Viralliset rakenteet ovat biologisiin ja juridi-

siin seikkoihin perustuvia. Epäviralliset rakenteet kuvaavat perheen dynaamista ja 

hierarkkista rakennetta. Psykodynaaminen näkökulma selittää perheenjäsenten 

välillä tapahtuvia asioita vuorovaikutuspsykologisin käsittein. Perheen sisäisellä 

vuorovaikutuksella on merkitystä lasten psykologisten rakenteiden, persoonalli-

suuden ja itsetunnon rakentumiselle.  Keskeisiä käsitteitä ovat sitominen, karkot-

taminen ja valtuuttaminen. Toivottu kehityssuunta on itsenäistyminen suhteissa 

muihin. Näkemysten soveltamisessa on otettava huomioon, että perheettä on tar-

kasteltava kolmen sukupolven näkökulmasta eli isovanhempien tasolta lähtien.213  

 

5.2.4. Sovittelu – väliseminaari 

Sovittelu -väliseminaarissa oli kolme kirjaa. U. Pettilän & L. Yli-Marttilan teos 

Eron vaiheet – opas eroaville ja eroauttajille on ero- ja sovitteluprosessien sekä 

teemaan liittyvän juridiikan kuvausta, terapiaprosessien esittelyä ei ole.214  S. Tas-
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kisen teos Lapsen etu erotilanteissa – Opas sosiaalitoimelle tarkastelee asioita 

vain käytännön näkökulmasta.215   J. Wallerstein & J. Lewis & S. Blakeslee ku-

vaavat teoksessaan Avioeron perintö – Eron lapset aikuisina esimerkkitapausten 

kautta 25 vuoden pitkäaikaisseurannassa vanhempien avioeron vaikutuksia heidän 

lapsiinsa näiden aikuistuttua. Kirjan ote on deskriptiivinen, mutta samalla asioita 

käsitellään sekä systeemisellä, strukturaalisella että psykodynaamisella tasolla 

tuomatta kuitenkaan näitä teorioita eksplisiittisesti esiin.216   

 

5.2.5. Trauma – väliseminaari 

Trauma -väliseminaariin oli luettavana kolme laajaa kirjaa, neljännestä kirjasta 

yksi luku ja yksi muu artikkeli. Kirjat käsittelevät traumaa ja traumaterapiaa. Kir-

joissa ei ollut perheterapeuttisten metodien eikä teorian kuvausta ongelmien käsit-

telystä.  Niitä ei liioin ollut artikkelissa. 

 

5.3. Metodikurssit 

5.3.1. Metodikurssi I 

Metodikursseja oli kuusi ja ne kaikki olivat nimenomaan perheneuvojille. Ensim-

mäisessä metodikurssissa oli luettavana perheterapian yleisteos J. Patterson & al.: 

Essential Skills in Family Therapy.  Se on suunniteltu erityisesti opastamaan aloit-

televaa perheterapeuttia käytännönläheisesti ja esimerkein perheterapian perustai-

doissa, kuten haastattelutaidoissa, ongelmien määrittelyssä, tavoitteiden asettelus-

sa, hoitosuunnitelman tekemisessä, interventiotekniikoissa, ongelmanratkaisussa 

ja perheterapian päättämisessä. Terapeuttia tuetaan kehittymään ja arvioimaan 

työskentelyään. Kirjoittajat tulevat pääosin USA:sta San Diegon yliopiston avio-

pari- ja perheterapian yksiköstä. Terapiakäsityksen taustana on biopsykologinen ja 

varsinkin systeeminen näkemys.217 

 

5.3.2. Metodikurssi II 

Toinen metodikurssi sisälsi neljäkirjaa, joista jokainen esittää selvän perheterapi-

an paradigman.  

B. Furmanin Lyhytterapia ja perheterapia kuvaa siihenastiset perheterapian 

suuntaukset ja lyhytterapian perusajatukset sekä esittää, millaista on lyhyttera-
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peuttinen perheterapia.  Perheterapian suuntauksissa lähdetään Nathan Ackerma-

nista ja hänen vaikutuksestaan syntyneen Ackerman instituutin työskentelytavois-

ta edeten Murray Bowenin psykoanalyyttispohjaiseen yksilön irtautumisprosessiin 

vanhemmistaan, jossa sukupuun tutustumisella on erityistä merkitystä. Kuvaus 

etenee Carl Whittakerin symbolis-kokemukselliseen terapiaan, jossa otettiin käyt-

töön terapeuttien työskentely parina ja peili-ikkuna. Salvador Minuchinin kehit-

tämä strukturaalinen näkemys kuvataan pääpiirteissään ja myös siitä käsin nähtä-

vät yleisimmät perheen ongelmat.  Strukturaalisen terapian työskentelymetodi 

kuvataan esimerkin kautta ja tuodaan esiin, miten se on vienyt perheterapian kehi-

tystä eteenpäin ja että sen perustukset ovat näkyvissä tuoreimmissa strategisen ja 

systeemisen perheterapian suuntauksissa.218 

Furman peilaa perheterapian ja psykoanalyysin suhdetta ja näkee sen jonkin 

verran ongelmallisena. Perheterapiassa ongelmien ei nähdä välttämättä olevan 

aiemman elämänhistorian aiheuttamia persoonallisuuden intrapsyykkisiä vääris-

tymiä, vaan johtuvan ympäristön kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, jossa 

on ongelmia ylläpitäviä systeemejä. Siten persoonallisuuden muutoksen aikaan 

saamiseksi ei perheterapiassa ei ole ensisijaista pyrkiä psykoanalyysin tavoin tie-

dostamaan ongelmia aiheuttaneita kehitysvaiheita, vaan pyrkiä ongelmia aiheutta-

vien vuorovaikutussuhteiden muutokseen, jolloin muutokset vaikuttavat henkilön 

persoonallisuutta eheyttävästi. Furman ei tosin sulje pois myös psykoanalyyttisten 

metodien käyttöä perheterapian osana. Oppimispohjaisia terapioita ja perheterapi-

aa Furman näkee yhdistävän keskittyminen nykytilanteeseen.219 

Kuvaamaansa lyhytterapeuttiseen perheterapiamalliin Furman sisällyttää 

pääosin strategisen, ongelmakeskeisen ja systeemisen terapiasuuntauksen.  Ainek-

sia on Milton H. Eriksonilta mm. tavasta antaa tehtäviä, Palo Alton Mental Re-

search Institute (MRI) tutkimuskeskuksen ongelma- ja ratkaisukeskeisestä lyhyt-

terapiasta, milanolaisten kehittämästä systeemisestä ajattelusta ja lyhytterapiamal-

lista, johon sisältyy terapeuttisen työryhmän ja peilihuoneen käyttöä sekä keskei-

simmin Jay Haleyn, ja Cloe Madanesin luomasta strategisesta terapiamallista.220  

Furmanin esittämä lyhytterapia on edellä kuvatulle perustalle rakentuva 

malli, jolle on ominaista keskittyminen nykyhetkeen, ongelmakeskeisyys, missä 

oleellista on ongelman määrittely harkitun haastattelun ja tarkan havainnoinnin 

avulla, hypoteesin rakentaminen ongelmasta sekä erilaisten tehtävien ja ohjeiden 
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käyttäminen. Myös paradoksaalisia interventioita voidaan käyttää. Terapeutti pyr-

kii avaamaan uuden näkökulman ongelmaan mahdollisesti antamalla esiin tulleille 

oireille uuden määrittelyn tai selityksen. Malli on joustava siinä mielessä, että 

siinä sovelletaan eri toimintatapoja yksilöllisesti.  Perheen hierarkiaa kuitenkin 

kunnioitetaan ja pyritään positiivisiin näkökulmiin sekä erityisesti ottamaan per-

heen omat voimavarat käyttöön ongelmanratkaisussa.221 

P. Wazlawick & al. Muutoksen avaimet kirjassaan edustavat Palo Alton 

Mental Reseach Institute tutkimuskeskuksen systeemiteoriaa kehittänyttä perhete-

rapiasuuntausta, jossa kommunikaatioteoreettisella viitekehyksellä sekä ryhmädy-

namiikan teorialla on oleellinen merkitys. Sen mukaisesti oppimiskokemuksilla 

on oleellista merkitystä vuorovaikutuksessa. Vaikutteita on G. Batesonin kehitys-

työstä. Palo Atossa on Brief Therapy Center, jossa perheterapiamallia on testattu 

käytännössä. Perheterapian keskeisiä elementtejä ovat ongelman määritteleminen 

uudelleen sekä paradoksaalisten ohjeistusten käyttö.  Ohjeistuksessa saatetaan siis 

pyytää tekemään juuri päinvastoin, kuin ongelmaa on yritetty poistaa, esim. jän-

nittäjää saatetaankin uudessa ohjeistuksessa pyytää jännittämään. Keskeistä on 

siis ongelman ratkaisu ja siten terapiasuuntausta on myös nimitetty ratkaisukes-

keiseksi perheterapiaksi. Terapeutin rooli on aktiivinen ja perheenjäsenten keski-

näisen järjestelmän muutokseen pyrkivä.222 

A. Mattila teoksessaan Näkökulman vaihtamisen taito liittyy siihen, mitä 

Mental Reseach Institute (MRI) tutkimuskeskuksessa oli oivallettu perheterapias-

sa olevan muutokselle keskeistä. MRI:ssa käsite ”näkökulman vaihtaminen” (ref-

raming) otettiin ensimmäisenä käyttöön tarkoittamaan tunnepohjaisen tai käsit-

teellisesti muodostuneen kokemuksellisen näkökulman vaihtamista asettamalla 

asiakokonaisuus uuteen kehykseen, johon se asettuu yhtä hyvin tai paremmin, 

mutta siten, että koko tilanteen merkitys muuttuu. Näkökulman vaihtamista oli 

menestyksellisesti tehnyt jo Milton H. Erickson ja sitä kehitti P. Watzlawick työ-

ryhmineen MRI:ssa perheterapian käyttöön.  Ratkaisukeskeisen perheterapian 

kehittäjät Brief Family Therapy Centerissä (BFTC) paneutuivat erityisesti näkö-

kulman muuttamisen tarkoituksella tehtyihin interventioihin.  Näin mm. de Shazer 

pyrki kääntämään asiakkaiden huomion menneisyydestä nykyisyyteen ja luomaan 

ennakko-odotuksia tulevasta muutoksesta. Esimerkkejä näkökulman muuttamisen 

merkityksestä on nähtävissä useilla mm. Virginia Satirilla, Bill O´Hanlonilla, In-
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soo Bergilla sekä Ben Furmanilla. Myös narratiivinen terapia tukeutuu uudelleen 

määrittelyyn kutsuen sitä ”uudelleen tarinoittamiseksi”. Usea muutkin terapia-

suuntaukset ovat ottaneet näkökulman vaihtamisen osaksi menetelmiään ja luo-

neet siitä omia versioitaan, kuten esim. kognitiivinen terapia, rationaalis-

emotionaalinen käyttämisterapia sekä adlerilainen psykoterapia.223 

B. O´Hanlonin teos Ratkaisut löytyvät on kuvattu v. 1992 perheneuvojan 

erikoistumiskurssin yhteydessä ja se on ainoa kyseisen kurssin vastaavan semi-

naarin kanssa yhteinen teos. Seminaarissa on kirjojen lisäksi kaksi artikkelia, jois-

ta ensimmäinen käsittelee BFTC:ta ja tähän liittyen toinen on sen kehittämän rat-

kaisukeskeisen lyhytterapian tiivis esitys. 

 

5.3.3. Metodikurssi III 

Kolmannen metodikurssin pakollisena luettava kirjallisuus koostui pelkästään 

artikkeleista ja yksittäisistä kirjojen luvuista.  Nämä avaavat uusia terapeuttisia 

näkökulmia verrattuna aiempiin metodikursseihin. Edustettuna on objektisuhtei-

nen lähestymistapa, itsen käsite (self), projektiivinen identifikaatio, yksilöitymi-

nen parisuhteessa, psykoanalyyttisen tiedostamattoman ja tietoisen merkitys vuo-

rovaikutussuhteissa, eroottisuus perheessä sekä ainoana selvästi perheterapiasta 

kokonaisvaltaisempana esityksenä oli T. Pulkkisen lopputyö Psykodynaamisesta 

perheterapiasta.224  Suositeltavana kirjallisuutena oli kaksi perheterapiaa erityis-

näkökulmista tarkastelevaa teosta D. Scharff & J. Sharff, Object Relations Family 

Therapy 225ja J. Framo, Family-of-Origin Therapy: an Intergenerational Ap-

proach.226 

 

5.3.4. Metodikurssi IV 

Neljännen metodikurssin kirjallisuutena oli kolme kirjaa, kaksi artikkelia, yksit-

täinen kirjan luku sekä ohut vihkonen. Lisäksi oli suositeltavan luettavana parite-

rapian käsikirja.  Tekstit käsittelivät parisuhteen dynamiikkaa ja seksuaalisuutta, 

uskottomuutta, perheen salaisuuksia ja mustasukkaisuutta.  Näkökulma oli pää-

sääntöisesti pariterapeuttinen, kahdessa teoksessa perheterapeuttinen sekä yhdessä 

oli kognitiivisen ja kiintymyssuhdeteorian näkökulma.227 
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Luettavista kirjoista E. Brownin Patterns of Infidelity and Their Treatment 

oli vaatimuksena kolmen alaluvun jakso. Tämä sisälsi käytännön toimintatapojen 

kuvausta, miten päästä alkuun uskottomuuden käsittelyssä ja miten toimia akuu-

tissa tilanteessa rakentavasti. 228 

V. Malisen & P. Alkion toimittama kirja Parisuhde, intiimiys, seksuaalisuus 

keskittyi pariterapiaan käsitellen sitä sekä psykodynaamisesta, systeemisestä, rat-

kaisukeskeisestä, seksuaaliterapeuttisesta, kiintymyssuhdeteoreettisesta että tun-

nekeskeisestä näkökulmasta.229 Samojen kirjoittajien teos Paripsykoterapia ja 

parisuhteen ikuinen arvoitus oli periterapiaopas, jossa esiteltiin lyhyesti erilaisia 

pariterapiamalleja ja terapiaprosesseja integratiivisen terapiaotteen viitekehykses-

sä.230  

Suositeltavana kirjallisuutena ollut A. Gurmanin teos Clinical Handbook of 

Couple Therapy kuvasi kattavasti eri pariterapian suuntaukset sekä ohjasi myös 

soveltamaan niitä ottaen huomioon myös tilanteet, joissa parilla on myös psyykki-

siä häiriöitä tai erilaisia seksuaalisia suuntauksia.231 

 

5.3.5. Metodikurssi V 

Viidennen metodikurssin kirjallisuus keskittyi narratiiviseen työskentelyyn sekä 

kuvasi myös dialogista verkostotyötä. 

Teoksessaan Karttoja narratiiviseen työskentelyyn M. White esittelee narra-

tiivista terapiatyöskentelyä ja miten asiakkaiden kuvaamasta tilanteesta voidaan 

laatia karttoja viitoittamaan mahdollisia etenemistapoja terapiassa. Työskentelyssä 

on kuusi elementtiä. Terapian lähtökohtana voidaan pitää ulkoistavaa keskustelua, 

jossa pulman tarkastelu siirretään henkilöstä itse ongelmaan, jolloin sitä ei enää 

tarkastella henkilön identiteetin ongelmana, vaan omana kokonaisuutenaan. Täl-

löin voidaan löytää uudenlaisia ratkaisukeinojakin.  Oleellista on kielteisten iden-

titeettikäsitysten purkaminen, missä yhteydessä usein paljastuu myös niiden syn-

tyhistoria.  Purkuprosessi antaa tilaa nähdä myönteisempiä puolia identiteetissään. 

Ulkoistamisessa käytetään metaforia, jotka on valittava harkiten tilanteeseen istu-

vasti. Ulkoistava keskustelu voidaan jakaa neljään vaiheeseen, jotka eivät välttä-

mättä seuraa lineaarisesti toisiaan, mutta etenemissuunta on ensimmäisestä vii-

meiseen: 1. Ihmisen kokemusta vastavan erityisen määritelmän löytäminen on-
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gelmalle 2. Ongelman toiminnan vaikutusten kartoittaminen 3. Ongelman toimin-

nan vaikutusten arvioiminen 4. Arvioinnin perustelut. Tämä prosessi on mahdol-

lista esittää kartan muodossa.232 

Työskentelyn toinen elementti on tarinan uudelleen rakentaminen. Elämän 

kulussa vähemmälle huomille jääneet poikkeukset ja ainutkertaisen avautumat 

toimivat uudelleen rakentamisen lähtökohtina. Ihmisen identiteetti muodostuu 

arkisista elämäntapahtumista ja kiinnittämällä huomio muutoksen kannalta he-

delmällisiin tapahtumiin saadaan myös aikaan muutosprosessi ihmisen käsityk-

seen omasta itsestään, identiteetistään. Tästä voidaan laatia kartta, jossa on toi-

minnan maisema/taso ja identiteetin maisema/taso.233 

Identiteetin kannalta ovat oleellisia merkitykselliset henkilöt niin mennei-

syydestä, nykyisyydestä kuin suunnitellusta tulevaisuudesta. Näitä voidaan kutsua 

”elämän kerhoksi”, eikä henkilöiden tarvitse olla henkilökohtaisia tuttuja, siihen 

voi kuulua vaikka elokuvahahmoja.  Näiden merkityksen uudelleen jäsentely ja 

mahdollisesti joidenkin lisääminen tai poistamista voi uudistavan jäsentelyn avul-

la auttaa henkilöä muodostamaan uutta käsitystä identiteetistään. Tämä on työs-

kentelyn kolmatta elementtiä, jossa etenevinä teemoina ovat henkilöhahmon vai-

kutus ihmisen elämään, henkilöhahmon käsitys ihmisen identiteetistä, ihmisen 

vaikutus henkilöhahmon elämään sekä ihmisen vaikutus henkilöhahmon identi-

teettiin.234 

Työskentelyn neljäs osa ovat määrittelyseremoniat, joissa ihmisen elämälle 

annetaan tunnustusta ja uusi arvo. Tässä reflektioryhmän käyttö on osoittautunut 

verrattomaksi menetelmäksi.235   

Elämässä vähemmälle huomiolle jääneitä tapahtumia, ”ainutkertaisia avau-

tumia” korostavat keskustelut voivat antaa mahdollisuuksia kertoa elämässään 

olevista aikomuksista ja siitä, mitä arvostaa. Keskustelua johdetaan tietyn tyyppis-

ten kysymysten avulla, jotta asioiden merkitys avautuu ja saadaan kartoitettua 

niiden vaikutus määritettyä niiden merkitys sekä löydettyä arvioinnille perustelut. 

Tämä on viides elementti narratiivisen terapian prosessissa.236 Opastavien keskus-

telujen avulla johdatellaan terapiassa olevaa tutustumaan henkilökohtaisen toimi-
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juuden ja vastuullisuuden tunnistamiseen ja omaksumiseen. Tämä on kuudes ele-

mentti.237  

Eri elementit voivat olla osin sisäkkäisiä, varsikin kaksi viimeksi mainittua 

elementtiä aiemmin kuvattujen kanssa. Kolme ensimmäistä seuraavat yleensä toi-

siaan. Kaikista elementeistä on olemassa niitä kuvaava kartta. 

K. Haarakankaan teos Parantava puhe käsittelee dialogisuuden merkitystä 

terapiassa ja hoitotyössä yleensä. Kirjoittaja on ollut kehittämässä perhe- ja ver-

kostokeskeistä dialogista hoitomallia psykiatrisessa työssä. Teos esittelee sen pää-

piirteitä.  Terapiatyöskentelyssä on oleellista, että luodaan turvalliset puitteet koh-

taamiselle, niin että terapiassa olevat kokeva voivansa puhua avoimesti vaikeista 

asioista ja kokemuksistaan.  Dialogisuus on tapa muodostaa tällainen luotta-

mus.238 

Dialogisuudessa tulee sallia erilaiset näkökulmat ja pyrkiä kuuntelevaan 

keskusteluun ja vuorovaikutukseen, joka on reflektiivistä.  Hoitokokoukset, joita 

voidaan myös nimittää hoitoneuvotteluiksi, perhe- tai verkostotapaamisiksi, ovat 

puite, jossa dialogista parantavaa keskustelua voidaan toteuttaa.  Hoitoon osallis-

tuvalla henkilökunnalla tulee olla perheterapia- tai vuorovaikutusosaamista. Dia-

logisuus ei siten ole oma terapiamuotonsa, vaan se on terapiassa käytettävä metodi 

tai oma paradigmansa, joka soveltuu perheterapiassa käytettäväksi. 239 

J. Seikkulan & E. Tomin teos Dialoginen verkostotyö kuvaa verkostokeskei-

sessä psykiatrisessa hoidossa dialogit sekä hoidon järjestämisen tavaksi että eri-

tyiseksi keskustelutavaksi verkostojen kohdatessa. Avoimet dialogit ovat kriisiti-

lanteiden toimintakäytäntö.  Onnistuneen verkostokeskeisen terapeuttisen hoito-

prosessin tunnusmerkkejä ovat varhainen avun antaminen, sosiaalisen verkoston 

huomioon ottaminen, joustavuus hoitoprosessissa, työryhmän vastuullisuus, epä-

varmuuden sieto, jatkuvuus hoitoprosessissa sekä dialogisuus. Avoimet dialogit 

ovat jonkin aikaa kestäviä prosesseja.240 

Ennakoivat dialogit ovat muiden tilanteiden kuin akuuttien kriisien työsken-

telytapa ja lyhytkestoisempia, ehkä vain kertatapaamisiakin.  Ennakoivassa dialo-

gissa aiemmasta sopivasti toisenlainen toimimistapa saa aikaan uutta edistymistä 

terapiaprosessissa. Yhteistoiminta pyritään koordinoimaan. Potilas tai perhe ovat 

aina mukana alusta lähtien eli jo hoidon suunnittelussa. Jo suunnittelun näin toteu-

 
237 White 2008, 263-288. 
238 Haarakangas 2008, 9-10. 
239 Haarakangas 2008, 27-36,71-86. 
240 Seikkula & Tom 2011, 15-28, 47-59. 



 54 

tettuna on todettu olevan tehokasta hoitoa. Potilas tai perhe on siten systeemisen 

ajattelun mukaisesti itse hoitotapatumassa aktiivinen toimija. Katse on tulevaisuu-

dessa ja miten mennään kohti sitä, kun asiat olisivat paremmin. Tätä auttaa erityi-

nen kysymystekniikka, jossa pyydetään kuvaamaan, millainen olisi hyvä tilanne 

vuoden kuluttua ja miten siiten oli tultu ja mitkä olivat olleet huolenaiheina. Tässä 

käytetään erityistä vetäjää. 241 

Mallien taustalla on Tornion seudulla käytännön tilanteiden pohjalta tehty 

kehitystyö ja kirjoittajilla itsellään on ollut siinä merkittävä rooli. Periaatteena on 

saada sosiaalisten verkostojen voimavarat käyttöön paranemisprosessissa. Dialo-

gisuudessa keskeisintä on suhtautumistapa, asenne ja ajattelutapa, tekniikka on 

apuväline. Yksilön kuulluksi tuleminen on dialogisuuden lähtökohtia. On tärkeää 

kuulla, mitä sanat ja ilmaisut merkitsevät puhujalle. Työskentelyssä käytetään 

tilanteen mukaan mm. heijastamista, vahvistamista ja reflektiivistä ryhmää. Dia-

logisesta verkostotyöskentelystä tehdyn tutkimuksen mukaan, se on osoittautunut 

vakavien psyykkisten häiriöiden hoidossa vaikuttavammaksi, kuin tavanomai-

semmat hoitokäytännöt. 242 

T. Andersenin teos The Reflecting Team kuvasi, miten hänen työskentelys-

sään kehittyi uraauurtava reflektoivan tiimin käyttö terapiassa.  Teos analysoi asi-

akkaan ja terapeuttien dialogista vuorovaikutusta reflektoinnin toteutuessa puolin 

ja toisin ja antaa siihen käytännön opastusta.243 

 

5.3.6. Metodikurssi VI 

Kuudennen metodikurssin kirjallisuutena oli kaksi tunnekeskeisen pariterapian 

kirjaa sekä kaksi artikkelia.  Metodikurssiin sisältyvät artikkelit eivät sisällä per-

heterapeuttista lähestymistapaa. S. Johnson on kirjoittanut kummatkin kirjat. Ne 

on käyty läpi suomennoksina, jotka ovat olleet käytettävissä perheneuvojan eri-

koistumiskoulutuksen alkaessa.  

S. Johnsonin teos Tunnekeskeisen pariterapian käsikirja on tunnekeskeisen 

pariterapian (EFT = emotionally focused couple therapy) perusteos ja sisältää 

myös perheterapiasovelluksen (EFFT emotinally focused family therapy). Se kä-

sittelee aikuisten välistä rakkautta sekä aikuisten välisten sidosten muodostumista 

tutkimuksiin perustuen. Tämän myötä se kuvaa tunnekeskeisen pariterapian peri-

aatteet sekä suhteiden korjaamisen ja paranemisen vaiheet siihen sisätyvine aske-

 
241 Seikkula & Tom 2011, 15-28, 61-81. 
242 Seikkula & Tom 2011, 15-28, 96-117, 137-152. 
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leineen. Kuvauksen sisältyvät keskeiset interventiot ja tärkeimmät muutosta ai-

kaan saavat tapahtumat sekä terapian soveltamistapojen pohdintaa. Siinä on myös 

ohjeita EFT:n soveltamisesta tavanomaisimpiin ongelmiin.244 

EFT on syntynyt seuraamalla pareja terapiassa systemaattisesti ja analysoi-

malla, millaisia olivat ne prosessit, jotka johtivat toivottuun muutokseen parin 

keskinäisessä suhteessa. Taustalla ovat olleet teoriat ihmisten välisistä kiintymys-

suhteista sekä vuorovaikutusten systeemiteoria. Kirjan kirjoittaja on yhdessä Les 

Greenbergin kanssa sitten käytännön työn ja tutkimuksen kautta kehittäneet tun-

nekeskeisen pariterapian teorian ja käytännön 1980-luvun alussa. EFT:tä on tämän 

jälkeen tutkittu useissa tutkimuksissa ja nämä ovat osoittaneet EFT:n erinomaisen 

tuloksellisuuden ja saavutettujen muutosten pysyvyyden.245 

EFT:ssa integroidaan intrapsyykkinen näkökulma ja interpersoonallinen nä-

kökulma, painopiste on nykyhetkessä. EFT koostaa yhteen kokemuksellisen tera-

pian ja systeemisen terapian elementtejä. Tunnekeskeisessä terapiassa tarkastel-

laan, miten ihmisen sisäiset kokemuksen ja kokemus omasta minuudesta proses-

soituvat systeemisten vuorovaikutuksen kehien kanssa. Näin tunnekeskeinen tera-

pia ulottuu perheen ja lähipiirin vuorovaikutuksiin ja näissä aikaan saataviin muu-

toksiin saakka.  Terapeutin roolina on olla prosessikonsultti. Tällöin terapeutti 

yhteistyökumppanina auttaa asiakkaita katselemaan kokemuksiaan uudella taval-

la, mikä saa aikaan muutosprosessin tunnesuhteessa muuttaen sitä turvallisem-

maksi. Tähän liittyy kehitys myönteisempään viestintätapaan ja herkempään toi-

sen tunteiden kuulemiseen parin vuorovaikutussuhteessa. Pareilla nähdään olevan 

sisäisiä voimavaroja muutokseen, kunhan ne terapeutti saa ne EFT:ssa käytetyin 

menetelmin toimimaan toivotulla tavalla. Taustalla työskentelylle ovat sekä Carl 

Rogersin vuorovaikutusteoria että John Bowlbyn kehittämä kiintymyssuhdeteoria 

systeemisen teorian lisäksi. Istuntoja on yleensä 8-20. Näihin on kehitetty yhdek-

sänä askeleena etenevä prosessityöskentely, jonka edellytyksenä on, että parilla on 

motivaatio parantaa keskinäistä suhdettaan. Keskeiset vaiheet ovat ensinnä nega-

tiivisten vuorovaikutuskehien pysäyttäminen, toisena vuorovaikutusasetelmien 

muuttaminen ja kolmantena uuden kiintymissuhdekäyttäytymisen vakiinnuttami-

nen ja integroiminen.246 

Tunnekeskeisessä pariterapiassa terapeutin tulee osoittaa empaattisuutta, 

hyväksymistä ja aitoutta, jotta hän kykenee luomaan luottamusta herättävän suh-
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teen terapiatilanteessa. Toiseksi hänen tulee tunnistaa parin tunnemaailma, tehdä 

se näkyväksi turvallisesti ja avata uusia tulkintamahdollisuuksia tunteille. Keskei-

simpiä ovat tunteet, jotka liittyvät kiintymystarpeisiin ja pelkoihin. Myös kielteis-

tä vuorovaikutusta synnyttävien tunteiden käsittely on olennaista. Kolmanneksi 

hänen tulee muuttaa parin vuorovaikutusta, niin että heille syntyy uusi tunteita 

huomioivampi ja suhdetta rakentavampi koreografia vuorovaikutuksen keskeisillä 

alueilla. Kielteiset vuorovaikutusmallit tehdään näkyviksi ja ulkoistetaan tavalla, 

joka on verrannollinen narratiivisen terapian menetelmiin. Näin ongelmien syytä 

siirretään kyseisiin vuorovaikutusmalleihin, joista tulee parin yhteisiä vihollisia ja 

kummankin on silloin myös helpompi ottaa vastuuta niiden muuttamisesta. Meto-

diikassa ovat mukana yleiset terapeuttiset menetelmät ja interventiot, kuten vali-

dointi, heijastaminen, avaavat kysymykset, vahvistaminen ja uudelleentulkinta.247 

Tunnekeskeistä pariterapiaa voidaan integroida muiden terapiamallien kans-

sa, erityisesti narratiiviseen ja ratkaisukeskeiseen terapiaan, sillä nämä ovat EFT:n 

tavoin konstruktiivisia terapioita, joissa elämää katsotaan oleellisesti muovaavan 

sen, mitä merkityksiä ihmiset antavat kokemuksilleen. Terapeutti suhtautuu näissä 

asiakkaisiin patologisointia välttäen ja pyrkien voimaannuttamaan heitä. Narratii-

vinen terapia on näistä lähempänä tunnekeskeistä pariterapiaa. Näitä kahta vertail-

taessa voidaan kuvata, että EFT on enemmän draamaa kuin tarinaa. Ratkaisu- ja 

ongelmakeskeisiin terapioihin verrattaessa EFT ottaa tunteet keskeiseksi lähtö-

kohdaksi suoran ongelmanratkaisun tai poikkeuksien pohjalle rakentamisen si-

jaan.248 

Tunnekeskeistä pariterapiaa ei tule käyttää, jos pari on selvästi jo eroamas-

sa, vaikka lyhyttä interventiota voitaneen käyttää parisuhteen päättymiseen liitty-

vien surun tunteiden käsittelyssä. EFT:ta ei liioin käytetä, jos parisuhteessa on 

toistuvaa väkivaltaa tai voimakasta uhkailua.249 

EFT ja EFFT ovat myös lähellä minän eriytymistä korostavaa pari- ja perhe-

terapiamenetelmää, jonka kehittäjä on ollut Bowen. Erona on tunteille annettava 

painoarvo ja läheisyydentarpeen merkityksen tulkinta. Behavioraalisissa terapiois-

sa on myös EFT:n kanssa yhtenevää kokemuksellisuuden painottamista. Kuiten-

kin behavioraalisissa terapioissa keskitytään vuorovaikutuksen ärsykekontrollin 
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muuttamiseen, kun EFT:ssa keskiössä ovat tunteet ja niiden pohjalta tapahtuva 

vuorovaikutus.250 

Tunnekeskeinen perheterapia on sovellusta tunnekeskeisestä pariterapiasta 

ja sen käyttämistä tekniikoista. EFFT:n oletukset, tavoitteet ja prosessit ovat kes-

keisiltä osin yhteneviä EFT:n kanssa. Lähtökohtana on perheenjäsenten vuorovai-

kutuskuvioiden takana olevien tunteiden tunnistaminen. Ongelma pyritään määrit-

telemään uudelleen näiden ja kiintymystarpeiden pohjalta. Uusilla tunnekokemuk-

silla pyritään vuorovaikutuksen muutoksiin erityisesti käyttäytymisessä. Terapias-

sa perheenjäseniä lähennetään toisiinsa ja herkistetään kuulemaan toistensa tarpei-

ta. Perusajatuksena on, että lapsille turvalliset, vastavuoroisemmat kiintymyssuh-

teet perheessä antavat heille parhaan lähtökohdan toimia itsenäisesti ja ympäris-

töönsä tutustuen. Ote on systeemisempi ja strukturaalisempi, kuin pariterapiassa ja 

keskeistä on muuttaa identifioidun potilaan vuorovaikutusasemaa perheessä. 

Myös annettuja tehtäviä voidaan käyttää. Mikäli terapia tapahtuu parityöskentely-

nä, niin voidaan terapeuttien kesken käydä myös reflektoivia keskusteluja. 251 

EFFT:ssa perheettä tavataan ensin yhdessä, sitten voidaan tavata erikseen 

perheen alasysteemejä ja näitä erillistapaamisia käytetään joustavasti koko per-

heen tapaamisten lomassa. Tapaamisia on yleensä 10-15. Tämä terapia ei sovellu, 

jos perheessä on hyväksikäyttöä tai väkivaltaa tai jos perhekuvio on hajanainen, 

eikä yhteyttä haluta lisätä.252 

Toinen S. Johnsonin teos Kunpa sinut tuntisin paremmin pohjaa parisuhteen 

vuorovaikutusteoriassaan brittiläisen psykiatrin John Bolbyn havainnoille ja teori-

alle ihmisen kiintymyssuhteista. Tältä pohjalta syntyi tunnekeskeinen pariterapia. 

Teosta voidaan käyttää myös itseopiskelukirjana oman parisuhteen vahvistamises-

sa.253  

Keskeinen havainto parisuhteen dynamiikasta on se, että emotionaalisen 

herkkyyden ja myönteisen tunnetason vuorovaikutuksen heiketessä keskustelut 

voivat alkaa kääntyä vikoileviksi tai syyllistä etsiviksi kinoiksi, ”protestipolkak-

si”, tai toisen osapuolen vetäytyväksi käytökseksi. Tunnekeskeinen pariterapia 

alkaa parin tunteiden kuuntelemisella niiden käsittelemisellä sekä negatiivisten 

vuorovaikutuskehien paljastamisella. Tämän lisäksi parin tulee voida kertoa toisil-
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leen tunteistaan, jolloin oman pehmeämmän puolen paljastaminen saa aikaan toi-

sen reagoimista näihin tunteisiin ja siten parin lähentymistä.254 

Tunnekeskeisen periterapian kiintymyssuhdeteoriassa nähdään emotionaali-

nen rakkaussuhde mielekkäänä turvallisuutta tuovana ”eloonjäämismekanismina”.  

Tämä suhteen rakoillessa voi syntyä syytteleviä keskusteluja, jotka itse asiassa 

ovat hätähuutoa yhteyden menettämistä vastaan, eroahdistusta. Tunnekeskeisessä 

pariterapiassa pyritään rohkaisemaan emotionaalista herkkyyttä ja kykyä vastata 

toisen tunteisiin sekä luomaan tilanteita, jossa voisi uudelleen syntyä turvallisia 

tunnesiteitä. Siinä on hahmotettu seitsemän keskustelua, joiden avulla tähän pää-

määrään päästään.255 

Nämä seitsemän tunnekeskeisen pariterapian keskustelua ovat: 1. Tuhoavien 

keskustelujen tunnistaminen, 2. Arkojen paikkojen löytäminen, 3. Paluu vaikeaan 

hetkeen, 4. Pidä minut lähelläsi – sitoutuminen ja keskinäinen yhteys, 5. Louk-

kausten anteeksi antaminen, 6. Tunnesiteen vahvistaminen seksin ja kosketuksen 

avulla, 7. Rakkauden ylläpitäminen.256 Perheulottuvuus on mukana väin välillises-

ti siten, että hyvin voivalla parisuhteella on myönteinen vaikutus myös lasten hy-

vinvointiin.257 Varsinaista perheterapeuttista kuvausta tai teoriaa ei ole esitetty. 

Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen kirjallisuusluettelossa oli lisäksi 

mahdollisina kirjoina 7 teosta, joista 2 keskittyi perheterapiaan. 

         

6. Perheneuvojan v. 1992 ja v. 2012 erikoistumis-

koulutuksen perheterapeuttisen kirjallisuuden ver-

tailu 

Perheneuvojan koulutuksen v. 1992 alkaneen erikoistumiskurssin perheterapeutti-

nen kirjallisuus sisälsi tutustumista useisiin terapeuttisiin suuntauksiin, tosin joi-

hinkin varsin pintapuolisesti. Tämä osoittaa, että perheneuvojille tarjoutui mah-

dollisuus kehittää terapeuttisista valmiuksista kokonaiskuvaa, josta saattoi lähteä 

etsimään itselleen luontevia yhdistelmiä ja tapoja toteuttaa perheterapian metodeja 

omassa työssään. Tämä sama päti v. 2011 alkaneeseen erikoistumiskoulutukseen 

selvästi laajemmassa mitassa. Peruslähtökohtana kummallakin vuosikurssilla oli 
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systeeminen perheterapianäkemys, joka oli myös keskeisesti esillä pidetyn lyhyt-

terapeuttisen ratkaisukeskeisen ja strukturaalisen perheterapian taustalla.  

V. 1992 alkaneessa koulutuksessa näitä perussuuntauksia täydensi aiemmin 

koulutuksessa keskeisenä ollut supportiivinen, asiakaskeskeinen malli, joka poh-

jasi C. Rogersin menetelmiin. Tähän läheisesti liittyvänä olivat vuorovaikutusta 

korostavat mallit.  Lisänä oli suppeahko tutustuminen psykoanalyyttiseen suun-

taukseen ja transaktioanalyysiin. Muiden terapiamallien esittely jää vähäiseksi. 

Terapiamallien valinta noudatteli muun suomalaisen perheterapiakoulutuksen 

linjaa, jossa systeeminen näkemys oli keskeinen. Valinta oli perusteltua, sillä rat-

kaisukeskeisen terapian omaksuminen ei välttämättä edellytä syvällisiä psykologi-

sia tai psykiatrisia taitoja. Kirjallisuus oli pääosin melko tuoretta. Perheneuvojien 

koulutuksessa pakollisen kirjallisuuden ohessa luettavaksi suositeltu kirjallisuus 

oli monipuolista. Koska koulutus oli yhteistä muiden sieluhoidon tehtäviin eri-

koistuvien kanssa, kirjallisuuden kokonaisuuden painopiste jäi yleisempään sie-

lunhoidon oppimiseen.  

Perheneuvojan v. 1992 alkaneella erikoistumiskurssilla oli opiskeltavana 

kaikkiaan viisi pakollista perheterapeuttista kirjaa ja kolme pakollista artikkelia 

aiheesta sekä suositeltuina kolme perheterapeuttista artikkelia. Perheterapeuttisen 

kirjallisuuden määrä oli melko suppea. Perheneuvojien erityiskysymysten jaksolle 

näistä sijoittui vain yksi kirja.  

V. 2011 alkaneessa koulutuksessa näkyy terapiakentässä tapahtuneen kehi-

tyksen vaikutus uusien terapiamuotojen ja -teorioiden mukaan tulona. Jo koulu-

tuksen alussa tuodaan esiin terapiamallien kirjoa ja pohditaan näiden suhteutta-

mista perheneuvojan identiteettiin. Esillä olivat psykodynaamiset mallit, systee-

minen ja strukturaalinen perheterapia, kokeellisia perhetrapiamalleja sekä kogni-

tiivinen terapia mukaan lukien psykoedukaatiomalleja. Ratkaisukeskeinen perhe-

terapiamalli oli edeleen keskeisesti mukana koulutuksessa.  Supportiivinen psyko-

terapia on mukana, mutta aiempaa selvästi kevyemmin. Mukana oli reflektiivisen 

ja dialogisen terapiakeskustelun peruselementtejä sekä reflektiivisen tiimin käyttö.  

Koulutuksessa oli sukupuutyöskentelyä. Uusia terapiamalleja olivat narra-

tiivinen perheterapia, tunnekeskeinen pari- ja perheterapia sekä perhe ja verkosto-

keskeinen dialoginen terapiamalli. Terapioiden ymmärtämisen taustaksi perehdyt-

tiin myös psykiatrisiin sairauksiin. Koulutuksessa oli mukana pastoraaliteologinen 

ulottuvuus, jonka myötä eri metodeja pyrittiin soveltamaan nimenomaan perhe-

neuvontatyöhön. 



 60 

Osa kurssikokonaisuudesta oli v. 2011 koulutuksessa nimetty nimenomaan 

perheneuvojille kohdistetuiksi metodikursseiksi, mikä osoitti sitä, että eri terapia-

mallien soveltamisessa keskisiä ovat niiden pohjalta kehitetyt työskentelymallit.  

Useat eri metodit voivat nousta samalta teoriapohjalta ja toisinaan myös sisältää 

aineksia useammista teorioista. Kirjallisuudessa tämä tuli esiin runsaana sellaisten 

opusten määränä, joissa oli varsin yksityiskohtaisesti kuvattu perheterapeuttista 

työskentelyä ja sen etenemistä eri vaiheiden kautta. Lisäksi esillä oli metodeja 

sovellettuna perheneuvontatyössä esiin tuleviin keskeisiin ongelmatilanteisiin. 

Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksessa v. 2011 alkaneella kurssilla oli 

perheterapiaa käsitteleviä kirjoja 21 ja artikkeleita 13, joista 2 oli jo aiemmin ollut 

luettavana kirjoissa eli 11 itsenäistä artikkelia. Vapaaehtoisesti luettavia perhete-

rapeuttisia kirjoja oli kaksi ja lisäksi aihepiiristä suositeltavia kirjoja oli kaksi.  

Kaikkiaan v. 2011 alkanut perheneuvojan erikoistumiskoulutus oli perhete-

rapeuttiselta kirjallisuudeltaan yli neljä kertaa laajempi ja esillä olleilta terapian 

viitekehyksiltä ja käytännön terapiatyöskentelyn malleilta selväsi monipuolisempi 

kuin v. 1992 alkanut koulutus. Perheneuvojien koulutuksessa näkyy siten vahva 

trendi kehittää koulutusta, mihin osaltaan oli vaikuttamassa ennakointi siihen, että 

perheneuvojat voisivat saada perheterapeutin pätevyyden suoraan perheneuvojan 

erikoistumiskoulutuksesta. Tämän lisäksi koulutuksen monipuolisuudessa näkyy 

tahto seurata aikaansa ja pyrkiä arvioimaan ja omaksumaan uusia, silti käytännös-

sä jo koeteltuja terapiamalleja ja työskentelymenetelmiä.     

Vaikka koulutukset molemmissa perustuivat systeemiseltä pohjalta rakentu-

viin perheterapiamalleihin, niin ne tarjosivat yksittäiselle perheneuvojalle myös 

mahdollisuuden omaksua omaan työskentelytapaansa tältä pohjalta parhaiten so-

veltuvia menetelmiä. Koulutukset tarjosivat siis molemmat yhtenäisen perusta, 

mutta mahdollistivat samalla yksilöllisyyden kehittymisen ja oman työidentiteetin 

rakentumisen. 

     

7. Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen perhete-

rapiamallien soveltaminen perheneuvonnassa  

7.1.    Teologisia lähtökohtia 

Kirkon toimintana perheneuvontatyöllä on lähtökohtansa kirkon omissa periaat-

teissa.  Keskeisenä on diakonian toiminta-ajatus: pyrkimys auttaa vaikeuksissa 

olevia.  Tämä periaate on ilmaistu kirkkojärjestyksessä seuraavasti:  "Diakonia-
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työn tarkoituksena on kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, ruumiillisen 

ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, ja sen tulee erityisesti kohdistua nii-

hin, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta".258  Diakonian perusta-

na on rakkauden kaksoiskäsky ja siihen sisältyvä "kultainen sääntö":  "Rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" ( Matt 22:39 ) ja toisin ilmaistuna:  "Kaikki, min-

kä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille" ( Matt 7:12 ). 

Kirkon omintakeisimpia tehtäviä on sielunhoito.  Se on yksi kirkon sano-

man, evankeliumin, välittämisen muoto ja se liittyy läheisesti diakoniseen toimin-

taan.259  Sielunhoito toteutuu kirkon elämässä ihmisten keskinäisessä keskuste-

lussa ja lohduttamisessa.  Se ei ole kirkon hengelliseen virkaan sidottua toimin-

taa.260  

Kirkon perheneuvontatyö on mielletty näistä kirkon perustehtävistä nouse-

vaksi toiminnaksi ja siten osaksi kirkon hengellistä perustehtävää.261   Tuomo 

Mannermaan262 Luther tulkintaa seuraten perheneuvonta on nähty evankeliumin 

viidenteen muotoon eli ”veljien keskinäiseen keskusteluun ja lohdutukseen” sisäl-

tyvänä sielunhoitotoimintana, muut neljä muotoa ovat: julistus, kaste, ehtoollinen 

ja rippi. Tähän hahmotukseen liittyen sielunhoito on nähty osana julistuksen ja 

rakkauden kommuuniota. 263  Kirkon perheneuvonnan v. 2010 laadittu strategia 

Meidän kirkko määrittelee sieluhoidon olevan toimintaa, jossa ”kristillisen kirkon 

uskosta ja todellisuuskäsityksestä käsin yksityisten keskustelujen avulla tuetaan 

ihmisten psyykkistä ja hengellistä kehitystä.”264 Uudempi vuoteen 2022 tähtäävä 

strategia Kohtaaminen kantaa määrittelee tämän seuraavasti: ”Uskomme Jumalan 

hyvään tahtoon ja läsnäoloon vaikeissakin elämäntilanteissa. Jumalan armo ja 

rakkaus välittyvät kohtaamisissa synnyttäen toivoa ja luottamusta.”265 

Ammattimaisemmassa mielessä sielunhoitoa on määritelty esimerkiksi sen 

funktioiden avulla.  Seward Hiltner on määritellyt sielunhoidon funktioita seuraa-

vasti: terapia, tukeminen, ohjaus ja sovitus.266 Lauri Kruus on määritellyt sielun-

 
258 Kirkkojärjestys 1991, 4 luku 3§ 
259 Mannermaa 1980, 84-88. Virtaniemi 1981, 121. 
260 Mannermaa 1980, 87. 
261 Kirkkohallitus 2010, 10-14; 2017, 5, 24 
262 Mannermaa 1997, 15. 
263 Kirkkohallitus 2010, 10-11; Lähteensuo 2004, 78-81. 
264 Kirkkohallitus 2010, 15. 
265 Kirkkohallitus 2017, 25. 
266 Hiltner 1958. 
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hoidon funktiot julistamiseksi, hoitamiseksi (palveluksi) ja osallistumiseksi (myö-

täelämiseksi).267   

Sielunhoidon määritelmän rajaaminen ei ole yksiselitteistä.  Toisaalta vas-

taava ongelma koskee myös psykoterapiaa, varsinkin supportiivista psykoterapi-

aa.268  Sielunhoito on kirkon piirissä ymmärretty laajasti määriteltynä ja sen kes-

keisenä osa-alueena on sielunhoidon ammatillisessa merkityksessä pidetty psyko-

terapiaa.  Tämä tulee esiin edellä olevista sielunhoidon määrittelyistä.  Näihin 

sisältyy psykoterapeuttinen ulottuvuus Hiltnerin määrittelyn terapian ja tukemisen 

funktioissa ja Kruusin määrittelyn hoitamisen (palvelun) ja osallistumisen funkti-

oissa.269  Toisaalta psykiatrian piirissä on nähty sielunhoidon hengellisellä ulottu-

vuudella, kuten ripillä, olevan terapeuttista merkitystä.270 

Perheasiain neuvottelukeskusten toimintaa voidaan kuvata sekä sielunhoi-

don että psykoterapian lähtökohdista.  Sielunhoidon ulottuvuuden tarkastelu tuo 

esiin toiminnan perustana olevan ihmiskäsityksen271.  Tämä ihmiskäsitys nousee 

kirkon uskosta.272   

Ihmiskuvansa273 osalta kirkon perheneuvontatyö on avoin eli se on vapaa 

omaksumaan psykologian ja lääketieteen ym. empiiristen tieteiden tuomaa uutta 

tietoa.  Tämä tapahtuu sillä kriittisellä asenteella, jonka tieteellinen tieto itsessään 

edellyttää.  Käyttäytymistieteiden tutkimustulokset, ihmiskuvat, ovatkin vaikutta-

neet tässä suhteessa merkittävästi perheneuvontatyöhön.274  Empiiristen tieteiden 

ihmiskuvia tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että niidenkin taustalla on 

 
267 Kruus 1983, 34-60. 
268 Ewalds 1973, 85-94. 
269 Virtaniemi 1981, 120. 
270 Achté & al. 1982b, 85-86. 
271 Ihmiskäsityksen määrittelyssä viitataan tässä yhteydessä Lauri Rauhalan määrittelyyn, jonka mu-

kaan ihmiskäsityksellä tarkoitetaan kaikkea "sitä, mitä ihmisen tutkija joutuu edellyttämään tutkimus-

kohteestaan hypoteeseja asettaessaan ja menetelmiä valitessaan" (Rauhala 1985, 55).  Ihmiskäsitys 

sisältää kysymykset ihmisen olemuksesta, arvosta, merkityksestä ja päämäärästä.  Kantaa otetaan 

myös siihen, mikä on ihmiselle hyvää ja oikein, mikä taas pahaa ja väärin (Lindquist 1978, 254).  

Teologisessa antropologiassa on kyse ihmisen ontologisesta tutkimisesta Raamatun ja kristillisen 

tradition valossa (Kettunen 1990, 57). 
272 Kirkkohallitus 2017, 5. 
273 Ihmiskuvalla tarkoitetaan empiiristen tieteiden omalla alallaan tuottamia selityksiä ja kuvauksia 

ihmisestä.  Ihmiskuva heijastaa kulloistakin tietämystämme ihmisestä, ja se on jatkuvasti altis muutok-

selle. (Lindquist 1978, 253-254; Rauhala 1983, 14-15).  Ihmiskuva ja ihmiskäsitys ovat vuorovaiku-

tussuhteessa keskenään, mutta ne eivät ole vaihtoehtoisia tai keskenään kilpailevia (Rauhala 1980, 14-

15; Kettunen 1990, 56).   
274 Kettunen 1990, 51. 
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ihmiskäsityksiä275.276  Esimerkiksi lääketieteessäkään tuskin voidaan tyytyä vain 

mekanistiseen ja reduktionistiseen käsitykseen ihmisestä.277 

Kristillinen ihmiskäsitys nousee Raamatun ja kristillisen tradition pohjalta.  

Sen lähtökohtana on ihminen Jumalan ihmisenä (sub ratione Dei) eli luotuna, syn-

tisenä ja pelastusta tarvitsevana.  Ihminen saa syvimmän merkityksensä ja arvonsa 

Jumalasta. Ihminen on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan saanut arvonsa Juma-

lan luodessa hänet omaksi kuvakseen.  Tämä Jumalan kuvana oleminen merkitsee 

sitä, että ihminen on olento, jota Jumala voi puhutella ja jolta hän voi odottaa vas-

tausta (coram Deo).  Tässä yhteydessä Jumalaan ihminen on sitä, mitä hän syvim-

miltään on.278  Tämä tuo mukanaan myös vastuullisuuden sekä suhteessa Juma-

laan että toisiin ihmisiin.  Ihmisarvo ei kuitenkaan riipu ihmisen teoista, vaan hän 

on saanut arvonsa luomisessa.  Toinen olennainen puoli kristillisessä ihmiskäsi-

tyksessä on ihmisen syntisyys, mikä merkitsee jumalasuhteen vääristymistä ja 

ihmisen eroa Jumalasta.  Kolmantena piirteenä on luottamus siihen, että ihminen 

on Kristuksen kautta sovitettu suhteessaan Jumalaan.  Vasta sovitettuna eläessään 

ihminen elää sen olemuksen mukaisesti, johon luomistyö tähtää.279 

Sielunhoidon ihmiskäsitys ja arvot tulevat esiin suhtautumisessa ihmisen 

vaikeuksiin ja hätään, tavoitteiden asettamisessa ja työmenetelmien valinnassa.  

Niissä näkyvät, millainen kuva sielunhoidossa on hyvästä elämästä, elämän täyt-

tymyksestä ja tarkoituksesta, siitä millainen ihmisen tulisi olla tai millainen hän 

saa olla.280  

Sielunhoidolle avautuu teologisista lähtökohdista näkökulmaa kärsimyksen 

ja vaikeuksien kohtaamiseen.  Sielunhoitajan esikuvana on tietyssä mielessä Kris-

tus itse.  Sielunhoitaja joutuu työssään ottamaan vastaan ihmisten pahaa oloa, tus-

kaa ja vaikeuksia, jotka nousevat nykyhetkestä tai ovat aikaisempien elämän kol-

hujen jälkiä.  Sielunhoitaja ottaa hetkeksi kannettavakseen tämän asiakkaan sie-

tämättömän mielensisällön ja palauttaa sen sulatetummassa, siedettäväksi tullees-

sa muodossa.  Tämän sijaiskantamisen eli container-funktion281 esikuvana on 

Kristus, joka ristillä kuollessaan otti maailman sietämättömän synnin, pahuuden ja 

 
275 Ontologiseksi ratkaisuksi nimitetään sitä empiirisen tutkijan kannanottoa, jossa hän tietoisesti tai 

tiedostamattaan edellyttää joksikin tutkimuskohteensa rakentaen tutkimushypoteesinsa tämän varaan 

(Rauhala 1980, 14). 
276 Rauhala 1980, 14; Wilenius 1980, 9. 
277 Lindquist 1975, 256; Heikkinen 1980, 6. 
278 Veijola 1983, 30-31. 
279 Kettunen 1990, 55-64. 
280 Kettunen 1990, 54-64. 
281 Container-funktion käsitteen otti käyttöön englantilainen analyytikko W.R. Bion (1967) 1984. 
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kärsimyksen omakseen ja ylösnousemuksessa tulkitsi ja palautti tuon synnin uu-

dessa siedettävässä muodossa, nimittäin anteeksi annettuna.  Tämä on myös niin 

sanotun "ristin teologian" näkökulma, jonka mukaan Jumalaa ei löydä korkeu-

desta ja pyhyydestä, vaan alhaisuudesta ja kärsimyksestä.282   Näin sielunhoidon 

olemus on ennen kaikkea ihmistä vapauttavaa.283 

 

7.2.    Sielunhoidon ja psykoterapian suhde 

Sielunhoidolla ja psykoterapialla on paljon yhteistä, sillä apua etsivän ihmisen 

edessä joudutaan kohtaamaan samat ongelmat riippumatta siitä, miten auttaja ni-

meää työnsä.  Sielunhoidossa kohdataan usein ensimmäisenä ihmisen psyykkiset 

ongelmat, ja toisaalta psykoterapiassa joudutaan ottamaan huomioon myös ihmi-

sen uskonnollisten ongelmien vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin.   

Sielunhoidon lähestymistavassa ovat hoitavat tavoitteet keskeisiä, kuten 

edellä olleista määritelmistä käy ilmi.  Nämä ovat myös psykoterapian tavoitteita.  

Päämääränä on ihmisen eheytyminen ja kehittyminen kohti kypsyyttä, sisäistä 

vapautta ja aitoa kykyä rakastaa.284  Psykoterapiaa laajasti määriteltäessä voidaan 

nähdä monilla sielunhoidon piiriin kuuluvilla tapahtumilla, kuten ihmisen avautu-

valla kertomisella, vaikeuksien erittelyllä rukouksessa, lohduttamisella ja siunauk-

sella olevan sellaisia psykoterapeuttisia vaikutuksia, että voidaan puhua psy-

koterapiasta riippumatta siitä, miten uskon tai Jumalan osuus ymmärretään näissä 

tapahtumissa.285  Eritellessään ammattimaista psykoterapiaa Rauhala tekee jaon 

kahteen ryhmään: päätoimisiin psykoterapeutteihin ja psykoterapiaa osatyönään 

tekeviin henkilöihin.  Hän lukee edelliseen ryhmään ensisijaisesti erikoistuneet 

psykiatrit, psykologit, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät.  Sielunhoitajista hän 

sanoo: "Sikäli kuin sielunhoitoa tehdään päätoimisesti ja se tahdotaan lukea psy-

koterapioihin, kuuluu sielunhoitaja, teologi tai jonkin muun uskonnollisen perus-

koulutuksen saanut tähän ryhmään.  Useimmissa tapauksissa kuuluvat sielun-

hoitajat kuitenkin jälkimmäiseen joukkoon".286 

Toteuttaessaan hoitavia tavoitteitaan sielunhoito käyttää laajalti psykotera-

piaa ja psykologian antamaa tietoutta käsitellessään ihmisten ongelmia.  Psyykkis-

ten ja perhedynaamisten ongelmien käsittelyssä se on välttämätöntä.  Psykologista 

 
282 Hyrck 1989, 85-90. 
283 Kirkkohallitus 2010, 10-14. Riess 1987, 16; Virtaniemi 1988, 23-24. 
284 Myyrä 1976, 119. 
285 Rauhala 1961, 141. 
286 Rauhala 1961, 143.   
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tietoa tarvitaan myös kohdattaessa neuroottista uskonnollisuutta, jotta sitä osattai-

siin oikein käsitellä.287  Psykoterapialla on sielunhoidon kannalta eräänlainen väli-

neellinen arvo terapeuttisen funktion toteuttamisessa.  Kirkon perheneuvontatyön 

nähdään olevan selkeästi myös terapeuttista toimintaa.288 

Psykoterapeuttiset teoriat ja mallit sisältävät aina jonkinlaisen ihmiskäsityk-

sen.  Ne eivät siten ole arvovapaita. Sielunhoidossa terapiamalleja arvioidaan sie-

lunhoidon oman ihmiskäsityksen näkökulmasta ja sen mukaan määräytyy myös 

niiden käytettävyys.289  Yleisesti tunnustettua on, että terapian tavoitteena on ih-

minen, joka saa entistä paremmin käyttöön omat voimavaransa ja oppii paremmin 

arvostamaan ja hallitsemaan omaa elämäänsä.  Tällainen on myös sielunhoidon 

tavoite, mutta mikäli päämääräksi nousee itselleen riittävä ja omia tarkoituksiaan 

toteuttava egoistinen ihmiskuva, niin tähän sielunhoidon piirissä ei voida yhtyä.  

Liioin ei voida yhtyä sellaiseen skinneriläisen behaviorismin ihmiskuvaan, jossa 

ihminen selitetään niin tyhjäksi, että hänestä katoaa itsenäinen persoonallinen, 

tahtova ja vastuullinen ulottuvuus.290 

Vaikka sielunhoidolla ja psykoterapialla on paljon yhteistä, niitä ei voi sa-

maistaa.  Sielunhoidon ominaispiirteenä on kirkon uskosta nouseva transkendent-

tinen ulottuvuus. Psykoterapiassa on kyse ihmisen mielen sisäisestä prosessista.291  

Evankeliumi ja psykologia ovat molemmat sielunhoidon elementtejä, mutta niitä 

ei pidä sekoittaa keskenään.292  Psykoterapia voi vapauttaa ihmismielen ja ihmis-

suhteiden solmuja.  Evankeliumin tähtäyspiste on myös ihmisen vapautuminen, 

mutta tämä vapautuminen tapahtuu, kun suhde Jumalaan eheytyy.  Suhteen ehey-

tyminen auttaa ihmistä näkemään oman arvonsa, hän voi päästä syyllisyydestään 

ja vapautua elämään rikkaammin saadessaan armon näkökulman omaan elämään-

sä.  Suhde Jumalaan antaa myös näkökulman hyväksyä kärsimys, sairaus ja kuole-

ma.  Tällä vapautumisella on vaikutuksensa kokonaispersoonallisuudessa.293  

Käytännössä on koettu, että kristillisen uskon ja jumalasuhteen selkeneminen mo-

nesti vapauttaa ihmisessä uusia voimavaroja.294  Evankeliumin vapauden välitty-

 
287 Myyrä 1976, 119. 
288 Kirkkohallitus 2010, 15. 
289 Virtaniemi 1981, 120; 1988, 20; Riess 1987, 8-12; Haapakoski 1988, 96. 
290 Lindquist 1985, 29-32. 
291 Myyrä 1976, 122. 
292 Virtaniemi 1981, 110-111, 121. 
293 Myyrä 1976, 120-122. 
294 Joensuu 1972, 116; KPK 1990, 7.    
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misessä asiakkaalle on oleellista merkitystä sillä, millaista on sielunhoitajan oma 

hengellinen elämä.295 

Psykoterapeuttiset teoriat ja metodit antavat tavan käsitellä ongelmia ja se-

littävät usein myös ongelmien syntyä ja syitä.  Niinpä esim. psykoanalyysin avulla 

voidaan päästä ihmisen ongelmasta perille, mutta analyyttisen vaiheen jälkeen 

tarvitaan jotakin, minkä avulla elämää voi uudelleen järjestää kohti tervettä kehi-

tystä.  Olennaista olisi tällöin löytää voimavaroja, joita ihminen voisi ottaa käyt-

töönsä.  Yhden voimavarojen lähteen muodostavat arvot ja vakaumukset.296  Elä-

män uudelleen organisoimisen vaiheessa voi sielunhoito olla apuna myös ohjaa-

van ja opettavan funktionsa merkityksessä.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi kon-

frontaation ja inspiraation kautta.297 

Psykoterapeuttisten koulukuntien ja sielunhoidon välillä on esiintynyt myös 

jännitettä.  Psykoterapeuttisten suuntausten taholta on arvosteltu sielunhoitoa sen 

transkendenttisesta ulottuvuudesta, joka ei ole sovitettavissa tieteelliseen maail-

mankuvaan.  Näin teki jo Freud aikanaan selittäessään uskontoa pakkoneuroot-

tiseksi järjestelmäksi tai illuusioksi.  Arvosteluun on osaltaan ollut syynä se, että 

psykoterapiaa tekevät ovat joutuneet työskentelemään sellaisten ihmisten kanssa, 

joiden elämässä uskonnollisuus on luonteeltaan neuroottista.  Osaltaan tähän ovat 

olleet vaikuttamassa myös kirkot silloin kun niiden sanoma ei ole ollut vapaut-

tavaa, vaan ihmistä sitovaa, kuten esim. Dostojevski teoksessaan "Suurinkvisiitto-

ri" kuvaa.298 

Keskustelua sielunhoidon ja psykoterapian suhteesta on käyty jo psyko-

analyysin syntyvaiheissa.  Freud kävi kirjeenvaihtoa pappistuttavansa Oskar Pfis-

terin kanssa, joka oli ensimmäinen psykoanalyysiä soveltanut sielunhoitaja.  

Freudille oli jonkin verran ongelmallista, että pappi toimi psykoanalyysin pionee-

rina.  Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että psykoanalyysi on väline, jota voi sielun-

hoitajakin käyttää, kunhan se tapahtuu kärsivän vapauttamiseksi.299 

Psykoanalyyttisten teorioiden käyttäminen sielunhoidon yhteydessä kohtasi 

alkuaikoinaan arvostelua kirkon piirissä.  Tämä johtui varauksellisesta suhtautu-

misesta Freudin hahmottamaan ihmiskuvaan.  Toisaalta nähtiin psykoterapian 

 
295 Sahla 1982, 49; Junkkari 1990, 34, 41. 
296 Lindquist 1985, 30-31. 
297 Virtaniemi 1981, 113. 
298 Myyrä 1976, 118-120. 
299 Virtaniemi 1981, 113-114.  Käännökset Virtaniemen mukaan.  Alkuperäisteoksia ei ole ollut käy-

tettävissä. 
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mukanaan tuomia mahdollisuuksia.300  Nykyään perheasiain neuvottelukeskusten 

toiminta on psykoterapeuttisesti orientoitunutta.  Yleistä terapeuttisten menetel-

mien kehitystä seurataan tarkasti ja perheasiain neuvottelukeskukset ovat itsekin 

tässä kehittelytyössä mukana.301  Välillä on jopa kyselty, onko toiminta kadot-

tamassa sielunhoidollisen ulottuvuutensa.302  Tämä kuvastaa sitä jännitettä, joka 

jatkuvasti on olemassa kehittyvän psykoterapian ja sen teologisen jäsentämisen ja 

käytännön sovellutusten hakemisen välillä sielunhoitotyössä.  Tähän liittyy kysy-

mys siitä, missä määrin sielunhoidon hengellisten funktioiden eli julistuksen, osal-

listumisen ja sovituksen tulee toteutua sielunhoitotyössä.  Enimmäkseen tämä 

jännite on kirkon sisällä, mutta siihen kuuluvat luonnollisesti muualta psykotera-

pian piiristä sielunhoitotyöhön kohdistetut kannanotot.  Jokainen sielunhoitaja 

joutuu kohtaamaan näitä jännitteitä sekä ympärillään että omassa persoonas-

saan.303  Tämä jännite merkitsee kirkossa jatkuvaa teologista, erityisesti pastoraa-

liteologista, työskentelyä, jonka tuloksena syntyy kirkon omaa sielunhoitotyön 

ammatillista käytäntöä.304  1980-luvun puolivälin jälkeen toiminnan teologisten 

lähtökohtien pohdinta on laajentunut.  Tämä on vahvistanut sielunhoidollista nä-

kökulmaa, mikä on tullut esiin mm. Sielunhoidon Aikakauskirjan alkaessa ilmes-

tyä.305  Nämä pohdiskelut sisältyvät oleellisena osana jo perheneuvojien peruskou-

lutukseen, jossa luodaan pohjaa ammatti-identiteetille ja kyvylle arvioida erilais-

ten psykoterapeuttisten menetelmien soveltuvuutta kirkon perheneuvontatyöhön. 

 

7.3. Perheterapian käyttöalueet 

Perheterapian indikaatiot voidaan yleisessä psykiatriassa jakaa neljään ryhmään.  

Riippuvuusongelmat ja syvät vuorovaikutushäiriöt muodostavat ensimmäisen, 

vaikeiden psyykkisten ongelmien ryhmän.  Kaikki lasten tämän tyyppiset ongel-

mat kuuluvat tähän ryhmään ja osa nuorten vastaavista ongelmista kuuluu myös 

siihen.  Tähän häiriöryhmään sisältyvät skitsofrenia ja muut psykoosit, psy-

kosomaattisista ongelmista mm. anorexia nervosa.  Myös alkoholismiin ja muihin 

päihde- ja huumeongelmiin johtavia tekijöitä sisältyy kyseiseen ryhmään.  Rajal-

liset perhekeskeiset ongelmat muodostavat toisen ryhmän, johon sisältyvät avio-

puolisoiden keskinäisen suhteen ongelmat ja ristiriidat sekä nuorten itsenäisty-

 
300 Myyrä 1976, 118. 
301 Saraneva 1990, haastattelu.   
302 Virtaniemi 1981, 124-129; Ylikarjula 1988; 26-27. 
303 Virtaniemi 1988, 15; Karlsson 1985, 1; Ylikarjula 1988, 26-30. 
304 Kirkkohallitus 2010, 14-20. 
305 Esko & al., 1988. 
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miskehityksen ongelmat.  Kolmannen ryhmän muodostavat perheen kriisit, joiden 

alkuna on esimerkiksi kuolemantapaus, varsinkin itsemurha tai sen yrittäminen, 

äkillinen ruumiillinen sairaus tai avio- ja asumusero. Sekä toiseen että kolmanteen 

ryhmään sisältyvät myös näiden aihepiirien traumat, jotka voivat olla vanhainkin 

syntyneitä.  Perheterapian neljäntenä indikaationa voi olla omaisten löytäminen 

yksinäisten henkilöiden, kuten vanhusten ja pitkäaikaissairaiden, tueksi.306  

Perheasiain neuvottelukeskukset käsittelevät pääosin toisen ja kolmannen 

indikaatioryhmän ongelmia, myös neljännen ryhmän ongelmia voidaan käsitellä.  

Jatkohoidon osalta tulevat kysymykseen myös ongelmat, jotka liittyvät ensim-

mäiseen indikaatioryhmään. Rajatila on vaikein käsiteltäväksi otettava psyykkinen 

häiriö ja silloinkin edellytetään, että potilaalla on kontakti myös terveydenhuol-

toon.307  

 

7.4. Perheneuvojan v. 1992 erikoistumiskoulutuksen perhe-

terapiamallien soveltaminen perheneuvonnassa 1990-

luvulla 

Perheasiain neuvottelukeskusten toiminnassa 1980-luvulla tapahtunut kehitys oli 

oleellisilta osin 1990-luvun perheterapeuttisen käytännön pohjana.  Systeemiteo-

reettinen perhenäkemys erilaisine painotuksineen oli lähtökohtana perheen on-

gelmien käsittelyssä.  Perhedynaaminen näkemys oli taustalla myös yksilö- ja 

pariterapiassa, sillä systeemiteoreettinen lähestymistapa ei välttämättä edellytä 

kaikkien perheenjäsenten läsnäoloa.  Tilastollisesti perhetapaamisten osuus neu-

votteluista oli 2 % ja paritapaamisista 26 %, pelkästään yksin neuvottelemassa 

kävi vajaa puolet.308  Vaikka numeroiden valossa perhe- ja paritapaamisten osuus 

ei ollut tämän suurempi, niin perheterapeuttinen näkökulma oli mukana valtaosas-

sa tapaamisista.  

Lyhytterapeuttinen ratkaisukeskeinen lähestymistapa oli perheneuvojien pe-

rus- ja täydennyskoulutuksessa hyvin esillä.309  Se otettiin käyttöön vähän ennen 

1980-luvun puoltaväliä.  Myös perheneuvojan erikoistumiskurssi 1992 sisälsi sen 

keskeisenä terapiamallina.  Peilihuoneet olivat laajasti käytössä, mikä mahdollisti 

 
306 Achté & al. 1982b, 148-153. 
307 Peura 1991, haastattelu. 
308 Käyhty 1991, haastattelu 
309 KPK 1991, 9-12. 
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tehokkaan suoran työnohjauksen.  Työnohjausta myös annettiin paljon.  Tiimi-

työskentely oli intensiivisen kehittelyn alla ja jo laajalti käytössä.310  

Koska perheneuvojina toimi erilaisen peruskoulutuksen saaneita henkilöitä, 

niin myös heidän henkilökohtainen terapeuttinen suuntautumisensa toi luonnol-

lisesti vaihtelua käytännön työskentelyyn.  Perheneuvojat osallistuivat myös mui-

den tahojen antamaan perhe-, pari ja yksilöterapiakoulutukseen.311  Näistä merkit-

tävimpiä olivat Suomen Mielenterveysseuran, Therapeia -säätiön, Suomen ryh-

mäpsykoterapiayhdistyksen ja Suomen perheterapiakeskuksen järjestämät kurs-

sit.312  Perheneuvojista 18 (n. 16 %) oli saanut perheterapian erityistason koulu-

tuksen 1990-luvun alussa.  Pitkän psykodynaamisen koulutuksen saaneita perhe-

neuvojia oli kymmenkunta (n. 9 %).  Pääasiassa he olivat saaneet koulutuksensa 

Therapeia -säätiön puitteissa.313  Lisäksi jotkut perheneuvojat olivat kurssien avul-

la tai muulla tavoin kartuttaneet analyyttista tietouttaan, missä perheneuvojien o-

malla täydennyskoulutuksella oli ollut tärkeä osuus.314  Vanhemman polven per-

heneuvojilla oli vaikutteita varhaisemmilta perheterapian kehitysjaksoilta.315  Ro-

gersilaisen asiakaskeskeisen lähestymistavan piirteillä oli aikaisemmin ollut mer-

kitystä työskentelyssä.316  Erilaisia lähestymistapoja ei pidetty kilpailevina, vaan 

toisiaan täydentävinä, sillä siten nähtiin satavan perheen ongelmista laajempi nä-

kemys varsinkin pari- tai tiimityöskentelyssä.317 

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten tuolloista systeemistä perhetera-

pianäkemystä on vaikea yksiselitteisesti eksplikoida johtuen sen lukuisista men-

neistä ja silloisista vaikutteista.  Keskeisinä systeemiterapeuttisten vaikutteiden 

antajina ovat olleet Milanon koulukunta sekä strategisen perheterapian pohjalta 

kehittynyt BFTC:n ratkaisukeskeinen terapiamalli.318   Nämä molemmat ovat saa-

neet oleellisia vaikutteita MRI:stä.319 

Keskeiset perheneuvojien kouluttajat toimittivat v. 1997 Sielunhoidon käsi-

kirjan.  Siinä ovat sielunhoitosuhteessa esillä keskeisesti vuorovaikutuksen merki-

tys sekä ratkaisukeskeinen auttaminen 320. 

 
310 Kuusniemi 1990, 2; Esko 1991, haastattelu; Käyhty 1991, haastattelu. 
311 KPK 1989, 140. 
312 Esko 1991, haastattelu. 
313 Käyhty 1991, haastattelu.   
314 Kuusniemi 1990, 2; Käyhty 1991, haastattelu; Peura 1991, haastattelu. 
315 Käyhty 1991, haastattelu. 
316 Pernaa 1987, 50; Totro 1989, 142. 
317 Käyhty 1989, 114. 
318 Haapakoski 1988, 96-97; Käyhty 1989, 111-114; 1991, haastattelu. 
319 Furman & al. 1991, 373-374. 
320 Aalto & al.1997. 
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Sielunhoidon Aikakauskirja oli 1990-luvun alussa uusi, muutaman vuoden 

ikäinen julkaisu, jossa Kirkon perheasiain keskus oli yhtenä julkaisijana.  Sielun-

hoidon Aikakauskirja avasi mahdollisuuden tutustua sielunhoidon ja perheneu-

vontatyön nykyvirtauksiin ja siihen, miten näitä sovelletaan käytännössä.  Kol-

messa ensimmäisessä numerossa oli kussakin yksi selvästi perheterapiaan liittyvä 

artikkeli. 

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa käytössä ollutta perheterapeuttista 

paradigmaa on kuvannut Kirkon perheasiain keskuksen koulutussihteeri Marja-

Leena Käyhty Sielunhoidon Aikakauskirjassa 2 artikkelissaan Systeemiajattelun 

sovellutuksista työnohjaukseen.321  Käyhdyn mukaan perhesysteemi on vuorovai-

kutussuhteiltaan sirkulaarinen.  Läheltä tarkasteltuna voidaan nähdä kausaalisuh-

teita, mutta laajemmin tarkasteltuna vaikutussuhteet muodostuvat kehämäisiksi 

"kaikki vaikuttaa kaikkeen" (vrt. Bateson 1980).322  Perheen vuorovaikutusten 

systeemillä on tietty taipumus tasapainon säilyttämiseen, homeostaasiin.  Muutos 

jossakin osassa systeemiä saa aikaan vastamuutoksen ("feed back"), joka pyrkii 

tasapainottamaan tilannetta ja palauttamaan homeostaasin (vrt. Jackson 1957)323.  

Toisaalta perhe pyrkii muutokseen, mutta vain riittävän suuri muutos voi saada 

systeemin hyppäyksen omaisesti siirtymään uuteen olotilaan.  Tätä riittävän suurta 

muutosta kutsutaan toisen asteen muutokseksi (vrt. Watzlawick & al. 1979).  Tä-

hän liittyy myös käsite riittävästä erilaisuudesta, "difference that makes a diffe-

rence", joka voi vaikuttaa muutoksen.  Perheenjäseniä pidetään jokaista yksilönä, 

jolla on oma sisäinen systeeminsä.  Samalla hän on osa perheen erilaisia systee-

mejä (vrt. Minuchin 1974).  Systeemit voivat olla avoimia tai sulkeutuneita.  Sul-

keutuneisuudella nähdään olevan yhteyttä kärsimyksiin.  Systeemin kannalta voi-

daan arvioida, onko joku ulkopuolinen vai sisäpuolinen suhteessa systeemiin.  

Tällä on merkitystä mm. arvioitaessa terapiaprosessin edetessä terapeutin vaiku-

tusta systeemiin ja kykyä nähdä ongelmia.  Terapeutti saattaa joutua systeemiin 

vuorovaikutuskenttään siinä määrin, että sillä on vaikutusta hänen näkökul-

maansa.  Tämän vuoksi erilaiset systeemiset vuorovaikutukset tulee ottaa huomi-

oon myös työnohjauksessa.324 

Kirkon perheasiain keskuksen pääsihteerinä toiminut Martti Esko lähestyi 

systeemistä perheterapiaa terapeutin ja perheen vuorovaikutuksen näkökulmasta.  

 
321 Käyhty 1989, 108-130. 
322 Bateson 1980. 
323 Jackson 1957. 
324 Käyhty 1989, 108-130. 
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Terapiatilanteessa on läsnä perheen systeemin lisäksi terapeutin ja perheen muo-

dostama systeemi.  Tällöin ei enää selkeästi voida puhua auttajasta ja autettavasta, 

vaan terapeutti uskaltautuessaan vuorovaikutukseen odottaa auttamismenetelmien 

löytyvän prosessin myötä.   Terapeutti toimii eräänlaisena peilinä perheelle.  Toi-

saalta hänellä on ns. "container"-funktio eli hän toimii tilapäisesti sijaiskantajana 

asiakkaan sietämättömälle mielensisällölle ja palauttaa sen siedettäväksi tulleessa 

muodossa (vrt. Bion 1967).  Terapeutin sukupuolella on terapiassa merkitystä ja 

se tulee tiedostaa.325  

Paavo Haapakoski kuvasi Sielunhoidon Aikakauskirjassa 1 artikkelissaan 

Milanolainen perheterapiamalli ja kirkon sielunhoito systeemisen perheterapian 

käytäntöä perheasiain neuvottelukeskuksissa.326  Hänen lähtökohtanaan oli ns. 

Milanon koulukunnan (Selvini Palazzoli, Prata, Cecchin ja Boscolo)327 kehittämä 

työskentelytapa, jota hän soveltaa sielunhoidon viitekehykseen.  Perheen kanssa 

tapahtuvaan ensimmäiseen neuvotteluun valmistaudutaan huolellisesti.  Jo puhe-

limessa aikaa varattaessa tiedustellaan perheen tilanteesta.  Sen pohjalta laaditaan 

tiimissä hypoteesi perheen ongelmakentästä ja keskustelustrategia ensimmäistä 

neuvottelua varten.  Perheen tapaaminen tapahtuu huoneessa, jossa yksi terapeutti 

keskustelee perheen kanssa ja tiimi seuraa yksisuuntaisen ikkunan takana tai vide-

oiden välityksellä neuvottelua.  Terapeutti käyttää ns. sirkulaaristä, kohti käyvää 

kysymystekniikkaa ja on myönteisen kiinnostunut perheen ongelmista säilyttäen 

tietyn neutraalisuuden.  Kun etukäteen asetettu haastattelutavoite on saavutettu, 

pidetään keskustelussa tauko, jonka aikana terapeutti keskustelee tiiminsä kanssa.  

Tiimi laatii perheelle palautteen ja suunnitelman jatkotyöskentelystä.  Palaute on 

perheen kannalta merkittävä ja positiivinen.  Usein se on paradoksaalinen ja siten 

auttaa löytämään uuden näkökulman perheen tilanteeseen.  Siihen voi myös sisäl-

tyä tehtävä.  Tarkoituksena on antaa perheelle muutokseen johtava sysäys.  Pa-

laute annetaan perheelle lyhyesti ja tarkasti ja siinä otetaan huomioon sekä kukin 

perheenjäsen erikseen että perhe kokonaisuutena.  Palautteen jälkeen tiimi arvioi 

neuvottelua ja laatii jatkosuunnitelman.  Terapiatapaamiset jatkuvat noin kuukau-

den välein ja korkeintaan 10 kertaa.  Tavoitteena on vapauttaa perhe voimavaroja 

sitovasta lukkiutumasta ja toimia aivan kuin irrottaen tukkisumasta ratkaiseva 

tukki, jonka jälkeen uitto taas sujuu omalla painollaan.328 

 
325 Esko 1991, haastattelu. 
326 Haapakoski 1988, 96-103. 
327 Selvini & al. 1983. 
328 Haapakoski 1988, 96-100. 
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Mielenkiintoinen oli Haapakosken esittämä Milanon koulukunnan perhete-

rapiakäytännön ja ripin välinen analogia, jonka avulla hän jäsensi terapiakäytäntöä 

sielunhoidon traditioon.  Perheen kanssa käytävässä alkukeskustelussa hän näki 

synnintunnustusta vastaavia aineksia.  Ongelmiensa kanssa umpikujaan joutunut 

perhe tuo esiin ahdistustaan.  Jotta perhe uskaltaisi käsitellä tilannettaan, se tarvit-

see terapeutin taholta hyväksyvää ja moittimisesta pidättäytyvää asennetta.  Tera-

peutti toimii perheen kivun ja pahan olon vastaanottajana tiiminsä tuella.  Perheel-

le annettava palaute sisältää synninpäästölle analogisia aineksia.  Ponnistelujen 

väsyttämille ihmisille annetaan mahdollisuus kokea hyväksytyksi tulemista ja 

heille avataan asioihin toisenlainen näkökulma, joka tulee heidän ulkopuoleltaan.  

Terapiaistunnon ulkoiset puitteet muistuttavat katolista rippituolikäytäntöä, jossa 

ripin vastaanottaja on näkymättömissä, kuten tiimi yksisuuntaisen ikkunan takana.  

Perheen saama palaute tiimiltä tulee kuten synninpäästö näkymättömän tuolta 

puolen (transkendenssi).329 

Systeemiterapeuttisen lähestymistavan mukaisen tiimityöskentelyn sovelta-

misessa oli ollut jonkin verran rajoituksena se, että perheasiain neuvottelukeskus-

ten vähäisiä työntekijäresursseja ei aina ollut mielekästä keskittää yhteen per-

heeseen.  Parityöskentelyn soveltamiseen oli tässä suhteessa paremmat mahdolli-

suudet.  Esimerkiksi Espoossa tiimityöskentelyä varten neuvottelijat oli jaettu 

kahteen neljän hengen tiimiin.  Kumpikin tiimi työskenteli viikoittain kahden tun-

nin ajan.  Tällöin kaksi työntekijää keskusteli perheen kanssa ja kaksi seurasi pei-

lin takana.  Toisinaan käytettiin "heijastavan tiimin" tekniikkaa, jolloin neuvot-

telun jälkeen perhe seurasi tiimin keskustelua peilin takaa.  Tässä työskentelyta-

vassa perheen jäsenet olivat voineet todeta, miten oikein he olivat tulleet ymmär-

retyksi.  Parityöskentelyä käytettiin varsinkin, kun asiakkaana on ollut suuri per-

he.330  

Myöhemmän iän avioelämän ongelmia käsittelevä Kaarle Viikan artikkeli 

Aviopari myöhäisempinä vuosina - Sisäinen todellisuus oli Sielunhoidon aika-

kauskirjassa 3.331  Viika tarkasteli avioliittoa sekä elämänkaaren näkökulmasta 

että prosessina, jossa on kehityskriisejä.  Nämä kehityskriisit sisältävät tunnesitei-

den irrottautumista menneestä, jotta psyykkinen energia voisi suuntautua edessä 

oleviin tapahtumiin.  Näiden kysymysten äärellä Viika viittaa lähinnä supportiivi-

 
329 Haapakoski 1988, 100-101. 
330 Saraneva 1991, haastattelu. 
331 Viika 1990, 84-95. 
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seen terapiaan ja korostaa ihmisen näkemistä ja kohtaamista iäkkäänäkin yhtä 

kokonaisena kuin aikaisempinakin ikäkausina.332 

Konsultoivilla psykiatreilla oli ollut merkittävä osuus perheasiain neuvotte-

lukeskusten työtapojen kehittämisessä.  Heidän valinnassaan olivat juuri terapeut-

tiset taidot olleet painavin tekijä.  Toinen tärkeä työskentelyn rikastuttaja oli ollut 

perheneuvojien täydennyskoulutus.  Perheasiain neuvottelukeskusten johtajien 

yhteisiä tapaamisia oltiin kehittelemässä eteenpäin.333   Kirjallisuudesta saadut 

vaikutteet olivat olleet myös tärkeitä.334   

Tärkeänä uusien vaikutteiden kanavana olivat olleet ulkomaiset perheterapi-

an asiantuntijat.  Vierailevana kouluttajana oli käynyt 1980-luvun puolivälistä 

lähtien vuosittain professori Elam Nunnally, jonka työskentelypaikkana on Brief 

Family Therapy Center.  Vuonna 1990 hän viipyi koulutustehtävissä eri perheasi-

ain neuvottelukeskuksissa yhteensä puoli vuotta.  Muita ulkomaisia kouluttajia 

olivat olleet mm. Carlos Schluzki Pittsburgista, Karl Tomm Calgarysta Kanadasta, 

Olga Silverstein Ackerman Instituutista New Yorkista sekä Florence Kaslow 

Miamista.  Useimmat näistä vierailuista oli järjestetty yhteistyössä muiden taho-

jen, kuten sosiaalihallituksen kanssa.  Sielunhoitotyön asiantuntijana oli vieraillut 

mm. Howard Clinebell.335 

Perheneuvojien koulutuksessa perheterapeuttinen näkökulma oli systeemi-

nen, kuten se oli perheasiain neuvottelukeskusten silloisessa käytännössäkin.  

Verrattaessa perheneuvojien koulutusta esimerkiksi Tampereen yliopiston täyden-

nyskoulutuskeskuksen sen aikaiseen perheterapiakoulutukseen, joka antoi erityis-

tason perheterapeutin valmiudet, niin voidaan todeta, että molemmissa oli nähtä-

vissä samat systeemisestä perhenäkemyksestä lähtevät perheterapian pääsuun-

taukset.336  Läheiset yhteydet muuhun perheterapiakoulutukseen näkyivät siinä-

kin, että Kirkon perheasiain keskus oli tehnyt yhteistyötä sosiaalihallituksen kans-

sa ulkomaisten kouluttajien kutsumisessa.  

Seuraavan vuosikymmenen vaihteeseen tultaessa perheneuvojat sovelsivat 

laajasti koulutuksessaan saamiaan terapeuttisia valmiuksia työhönsä. Yksi-

lödynaamiset ja systeemiset menetelmät, kuten ratkaisukeskeinen, strateginen ja 

strukturaalinen menetelmä olivat keskeisimpiä.337 Lisäksi vähemmän käytettyjä 

 
332 Viika 1990, 84-95. 
333 Saraneva 1991, haastattelu. 
334 Peura 1991, haastattelu. 
335 KPK 1986, 14; 1987, 20; 1988, 24; 1989, 140; 1990, 22; 1991, 10. 
336 Tampereen yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus 1987. 
337 Uutela 2005, 35-47. 
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olivat konstruktionistinen, milanolainen ja ryhmäterapeuttiset menetelmät. Alueel-

lisesti eri terapiamenetelmien käyttö vaihteli.338 Itse työn motiivit olivat perhe-

neuvojilla pääosin diakonisia ja kirkollisia. 339 

Verrattaessa perheneuvojien erikoistumiskoulutuksen v.1991 sisältämiä 

perheterapiamalleja silloisiin perheasiain neuvottelukeskuksissa käytettyihin per-

heterapian menetelmiin voidaan todeta, että ne vastasivat varsin hyvin toisiaan. 

Kaikki käytännön työssä keskeisinä olleet perheterapiamallit ja -metodit olivat 

perheneuvojien koulutuksessa edustettuina, kuten systeeminen perheterapia ja 

sille rakentuvat ratkaisukeskeinen, strateginen ja strukturaalinen perheterapia sekä 

psykodynaaminen terapia. Esillä olivat myös konstruktionistinen ja milanolainen 

perheterapia sekä pari- ja ryhmäterapeuttiset menetelmät. 

Käytännön työssä olevilla valmiilla perheneuvojilla oli ollut mahdollisuus 

hankkia täydennyskoulutusta ja sen myötä he sovelsivat perheterapiamalleja jos-

sakin määrin laajemmin.  Perusteoriat ja -mallit olivat yhteisiä. 

 

7.5. Perheneuvojan v. 2011 erikoistumiskoulutuksen perhe-

terapiamallien soveltaminen perheneuvonnassa 2010-

luvulla 

Tultaessa 2000-luvulla ja edelleen 2010-luvulle perheterapian kansainväliset teo-

riat ja metodit rikastuivat. Pääosin ne rakentuivat systeemisen perheterapian ja 

vuorovaikutusmallien pohjalle ja myös dynaaminen lähestymistapa oli mukana. 

Tunnekeskeisyys ja narratiivisuus toivat uusia näkökulmia. Pariterapian teorioiden 

ja käytäntöjen kehittyminen ja eriytyminen perheterapiasta vaikutti perheneuvon-

nan kehittymiseen 2010-luvulla. Samoin seksuaaliterapeuttisen osaamisen lisään-

tyminen perheneuvonnan piirissä muokkasi käytäntöjä. Perheitä tavattiin myös 

entistä enemmän niin, että lapsia oli läsnä tapaamisissa.340 

Kirkon perheneuvonnan piirissä näitä malleja sovellettiin ja omaksuttiin 

käyttöön evaluoiden niitä kirkon perustehtävän näkökulmasta. Edelleen ajankoh-

taisena säilyi pohdinta, missä määrin perheneuvontatyön tulisi mieltää oma para-

digmansa terapian avulla perheitä tukevana ja missä määrin diakonisen sielunhoi-

dollisen toiminnan näkökulmasta ja myös missä määrin nämä ovat yhdistettävis-

 
338 Uutela 2005, 48-53. 
339 Jokiranta 2006, 54-55. 
340 Syrjämäki 2020, haastattelu. 
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sä.341  Kirkon perheneuvontatyö miellettiin entisen tapaan lähtökohdiltaan kirkon 

perusolemuksesta nousevaksi sielunhoidon toteuttamismuodoksi. Sielunhoidossa 

nähtiin kirkon uskon ja rakkauden toteutuvan tavalla, joka heijastaa sitä, miten 

Kristus kantaa kristittyä.342  

Kirkon perheneuvonnassa laadittiin ensimmäinen valtakunnallinen strategia 

v. 2010 Meidän kirkko mukana perheiden arjessa.343 Kokonaiskirkon strategiassa 

Kohtaamisen kirkko344 asetettiin v. 2014 tavoitteet vuotta 2020 kohti ja nimensä 

mukaisesti suuntaviivoissa korostettiin henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä, 

mikä antoi selvän tuen perheneuvontatyölle kirkon kokonaisuudessa. Tältä pohjal-

ta kirkon perheneuvonta laati oman uuden strategiansa Kohtaaminen kantaa. Kir-

kon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022.345 Tämä oli jatkoa v. 2010 laaditulle 

strategialle. Kummassakin perheneuvonnan strategiassa korostetaan työntekijöi-

den koulutusta, ammattitaitoa ja terapeuttisten menetelmien osaamista. Ensimmäi-

sessä v. 2010 strategiassa kuvattiin pääpiirteissään kirkon perheneuvontatyön läh-

tökohdat ja työn kehitys. Keskeisimmät käytössä olevat perheterapiat kuvattiin 

lyhyesti myös. Uudempi strategia rakentui edelliselle ja siinä huomio oli yhteis-

kunnassa tapahtuvissa muutoksissa ja sen myötä perheissä sekä parisuhteissa ta-

pahtuvissa muutoksissa, mm. monikulttuurisuuden ja sosiaalisen media huomioon 

ottamisessa. 

Kirkon perheneuvonnan strategia Meidän kirkko mukana perheiden arjessa 

kuvaa 2010 -luvun alun perheasian neuvottelukeskusten silloisista perheterapia-

muodoista vallitsevana ollen systeemisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä mai-

nitsee lisäksi, että koulutuskirjallisuudessa on ollut edustettuna psykodynaaminen 

perheterapiasuuntaus ja sen traditio nähtiin vahvana. Uusimpana terapiana esitel-

tiin integratiivinen paripsykoterapia. Perheneuvonnassa kuvattiin olleen edustet-

tuna useita menetelmällisiä sovellutuksia eri terapiasuuntauksista.346 

Psykologisen tietämyksen ja terapioihin liittyvän osaamisen lisääntyessä 

perheneuvonnan toimintaa tarkasteltiin pastoraalipsykologisesta näkökulmasta, 

mutta tämä tarkastelu tapahtui enemmän koulutuksen kuin käytännön tasolla.347 

Siinä perheneuvonnan toimintaa hahmotetaan psyyken sisäisten prosessien ja 

 
341 Kirkkohallitus 2010, 14-20. 
342 Kirkkohallitus 2010, 10-13. 
343 Kirkkohallitus 2010. 
344 Kirkkohallitus 2014. 
345 Kirkkohallitus 2017. 
346 Kirkkohallitus 2010,17-20. 
347 Syrjämäki 2020, haastattelu 
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kommunikaation näkökulmasta etsien mahdollisuuksia johtopäätöksiin ja teorioi-

den muodostamiseen.348 Pastoraalipsykologialla on nähty olevan hermeneuttinen 

rooli.349 

Sielunhoidon Aikakauskirjan toimittamisessa oli katkos v. 2006 jälkeen aina 

vuoteen 2018 asti, joten perheneuvonnan keskeisten toimijoiden reflektointeja ei 

sitä kautta ole ollut käytettävissä. Julkaisemisen alettua uudelleen verkkoon siirty-

neessä julkaisussa ei liioin tämän kaltaista aineistoa ole vielä ollut.  

Perheneuvojat olivat aktiivisia täydentämään peruskoulutustaan. J. Pekolan 

pro gradu -tutkimuksen mukaan suurin osa perheneuvojista oli hankkinut erityis-

tason psykoterapiakoulutuksen. Yleisimpiä pätevyydet olivat perheterapiassa ja 

pariterapiassa. Perheterapian yleisimmät pätevyydet olivat psykodynaamisessa ja 

systeemisessä perheterapiassa. 350 Vuosikymmenen edetessä jatkokoulutusta haet-

tiin enenevässä määrin myös seksuaaliterapiaan.351 

Tämä on heijastunut myös työssä käytettäviin menetelmiin, sillä eniten käy-

tössä olivat psykodynaaminen perheterapia ja systeeminen perheterapia sekä rat-

kaisukeskeiset toimintamallit. Näiden lisäksi käytettiin milanolaista systeemistä 

perheterapiaa sekä strukturaalista ja strategista perheterapiaa. Lisäksi narratiiviset 

metodit olivat käytössä ja samoin tunnekeskeiset pariterapiat. Näitä terapiamene-

telmiä käytettiin integratiivisesti eli soveltaen yhteen eri terapiamuotoja.352 

Kun verrataan tätä perheneuvojien erikoistumiskoulutukseen, niin on todet-

tavissa, että siinä esillä olleet teoriat ja menetelmät olivat hyvin käytössä ja yhteys 

erikoistumiskoulutuksen ja käytännön työn välillä oli luonteva. Kaikki edellä per-

heasiain neuvottelukeskuksissa käytössä olleet perheterapian suuntaukset ja mene-

telmät olivat esillä v. 2011 perheneuvojien erikoistumiskurssin perheterapeuttises-

sa kirjallisuudessa. Siten koulutuksen voi katsoa antaneen tarpeelliset perusval-

miudet perheneuvojien työhön. Käytössä olivat eniten ne terapiamenetelmät, jotka 

koulutuksessakin olivat keskeisiä.  

Varsin yleisesti perheneuvojat kuitenkin kokivat, että tätä osaamista on täy-

dennettävä ja jatkuvasti hankittava uutta koulutusta.353 

 

 

 
348 Ruotsalainen 2002, 58. 
349 Kettunen 1994, 28-31. 
350 Pekola 2014, 20-22. 
351 Syrjämäki 2020, haastattelu 
352 Pekola 2014, 39-41, 59. 
353 Pekola 2014, 17-19, 22-24 
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8.  Yhteenveto ja pohdinta 

Kirkon perheneuvonta on ollut uraa uurtavaa toimintaa ja aikaa myöten perheasi-

ain neuvottelukeskusten toiminta on saavuttanut vakiintuneen aseman niin kirkon 

sielunhoitotyössä kuin yleisessä perheneuvonnan kentässä. Se on laajinta muun 

kuin julkisen sektorin tekemää perheneuvontatyötä ja julkinenkin sektori ostaa 

siltä palveluja. Tutkimuksessa tuli esiin, että perheneuvojien koulutuksessa on 

tapahtunut tutkimusajanjaksona merkittävää kehitystä, joka näkyy perheterapian 

koulutusaineistossa.  

Perheneuvojien koulutus oli kolmivuotinen työn ohessa tapahtuva erikois-

tumiskoulutus niin v. 1992 kuin v. 2011 alkaneilla erikoistumiskursseilla.  Perhe-

neuvojan koulutuksen v. 2011 rakenne oli muuttunut verrattuna v. 1992 koulutuk-

seen.  Muiden työalojen kanssa yhteiset seminaarit olivat säilyneet perusrunkona, 

mutta seminaarien määrä oli lisääntynyt yhdellä. Aiempi erityiskysymysten jakso 

oli laajentunut perheneuvojien koulutuksen omaksi viiden seminaarin kokonai-

suudeksi ja uutena olivat tulleet mukaan metodikurssit.   

Opintojen laajuus kuvattiin v. 1992 tunteina, 380-400 tuntia, ja v. 2011 

opintopisteinä, 76 opintopistettä. Kirjallisuutta v. 1992 kurssilla oli yhteisissä sie-

lunhoidon seminaareissa 22 pakollista kirjaa ja 40 suositeltua kirjaa sekä 13 pa-

kollista artikkelia. Perheneuvojien erityisjaksolla oli lisäksi yksi pakollinen kirja 

sekä artikkeleita.  V. 2011 kurssilla oli 58 pakollista kirjaa ja 10 suositeltua kirjaa 

sekä 42 pakollista artikkelia.  Sivumäärä ilmoitettiin vain v. 2011 kurssilta, 11 540 

sivua. Kaikkiaan v. 2011 kurssin pakollisen kirjallisuuden määrä oli huomattavas-

ti laajempi, lähes kaksinkertainen.  Selvä ero oli siinä, että v. 1992 kurssilla oli 

kokonaisuuteen nähden paljon suositeltua kirjallisuutta, lähes kaksin verroin pa-

kolliseen verrattuna.  Koska suositeltua kirjallisuutta ei voi laskea koulutuksen 

laajuuteen, niin näin arvioiden v. 2011 koulutus edellytti huomattavasti laajempaa 

kirjallisuuteen perehtymistä. Muuten koulutusten laajuus vastasi toisiaan. 

Perheneuvojien koulutuksessa v. 1992 ja 2011 alkaneilla kursseilla käytetty 

perheterapeuttinen kirjallisuus oli yleisilmeeltään käytännönläheistä ja niissä oli 

runsas esimerkkiaineisto.  Kummallakin kurssilla opiskeltavana oli useita terapia-

suuntauksia ja terapian toteuttamisen malleja.  Peruslähtökohtana kummallakin 

vuosikurssilla oli systeeminen perheterapianäkemys, joka oli myös lyhytterapeut-

tisen ratkaisukeskeisen ja strukturaalisen perheterapian taustalla.  

V. 1992 alkaneessa koulutuksessa näitä perussuuntauksia täydensi suppor-

tiivinen, asiakaskeskeinen malli ja tähän liittyvinä vuorovaikutusta korostavat 
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mallit.  Lisänä oli suppeahko tutustuminen psykoanalyyttiseen suuntaukseen ja 

transaktioanalyysiin. Terapiamallien kirjo ei ollut kovin laaja, mutta se vastasi 

aikansa keskeisimpiä terapiasuuntauksia. 

V. 2011 alkaneessa koulutuksessa näkyy terapiakentässä tapahtunut kehitys 

siten, että mukana on useita uusia terapiamuotoja ja -teorioita. Terapioiden ym-

märtämisen taustaksi perehdyttiin myös psykiatrisiin sairauksiin.  Esillä olivat 

psykodynaamiset mallit, systeeminen ja strukturaalinen perheterapia, kokeellisia 

perhetrapiamalleja sekä kognitiivinen terapia mukaan lukien psykoedukaatiomal-

leja.  Koulutuksessa oli edelleen oleellisena ratkaisukeskeinen perheterapiamalli.  

Supportiivinen psykoterapia on mukana aiempaa selvästi kevyemmin. Opiskelta-

vana oli reflektiivisen ja dialogisen terapiakeskustelun peruselementtejä sekä ref-

lektiivisen tiimin käyttö.  Koulutuksessa oli sukupuutyöskentelyä, kuten ennenkin 

oli ollut.  Uusia terapiamalleja olivat narratiivinen perheterapia, tunnekeskeinen 

pari- ja perheterapia sekä perhe ja verkostokeskeinen dialoginen terapiamalli.  

Vuoden 2011 koulutuksen alussa tuotiin heti esiin terapiamallien kirjo ja 

reflektoitiin näiden suhteuttamista perheneuvojan identiteettiin. Pastoraalipsyko-

logia oli mukana tässä prosessissa ja sen myötä eri metodeja pyrittiin soveltamaan 

nimenomaan perheneuvontatyöhön. 

Osa nimenomaan perheneuvojille suunnatusta kurssikokonaisuudesta oli v. 

2011 koulutuksessa nimetty metodikursseiksi. Tämä kuvasti sitä, että terapiamal-

lien soveltamisessa nähtiin keskeisinä niiden pohjalta kehitetyt työskentelymallit. 

Tämä näkyi kirjallisuudessa siinä, että mukana oli teoksia, joissa oli varsin yksi-

tyiskohtaisesti kuvattu perheterapeuttista työskentelyä ja sen etenemistä eri vai-

heiden kautta. Lisäksi esillä oli metodeja sovellettuna perheneuvontatyössä esiin 

tuleviin keskeisiin ongelmatilanteisiin. 

Perheneuvojan v. 1992 alkaneella erikoistumiskurssilla oli opiskeltavana 

kaikkiaan viisi pakollista perheterapeuttista kirjaa ja kolme pakollista artikkelia 

aiheesta sekä suositeltuina kolme perheterapeuttista artikkelia. Perheterapeuttisen 

kirjallisuuden määrä oli melko suppea. Perheneuvojien erityiskysymysten jaksolle 

näistä sijoittui vain yksi kirja.  

Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksessa v. 2011 alkaneella kurssilla oli 

perheterapiaa käsitteleviä kirjoja 21 ja artikkeleita 13, joista 2 oli jo aiemmin ollut 

luettavana kirjoissa eli 11 itsenäistä artikkelia. Vapaaehtoisesti luettavia perhete-

rapeuttisia kirjoja oli kaksi ja lisäksi aihepiiristä suositeltavia kirjoja oli kaksi.  

Kaikkiaan v. 2011 alkanut perheneuvojan erikoistumiskoulutus oli perheterapeut-
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tiselta kirjallisuudeltaan yli neljä kertaa laajempi ja esillä olleilta terapian viiteke-

hyksiltä ja käytännön terapiatyöskentelyn malleilta selväsi monipuolisempi kuin 

v. 1992 alkanut koulutus. 

Perheneuvojien perheterapeuttisessa koulutuksessa oli todettavissa selvä ta-

son nousu tarkasteluajanjaksolla. Vuonna 2011 erikoistumiskurssi aloittamisen 

aikaan oli tavoitteena ja v. 2012 saavutettiinkin perheneuvojan koulutuksen päte-

vöittäminen perheterapeutiksi. On ilmeistä, että tämä on vaikuttanut koulutuksen 

perheterapia-aineiston kehittymiseen. Pätevöityminen toteutui tosin vain muuta-

mana vuonna ennen kuin siitä luovuttiin v. 2014. 

Koulutukset molemmilla erikoistumiskursseilla perustuivat systeemiseltä 

pohjalta rakentuviin perheterapiamalleihin, mutta samalla koulutukset mahdollis-

tivat yksilöllisen työskentelymallin kehittymisen ja oman työidentiteetin rakentu-

misen.  Perheneuvojan erikoistumiskurssin koettiin antavan lähtökohdat kohdata 

ongelmia perheterapeuttisesta näkökulmasta. Työnohjaus ja jatkuva täydennys-

koulutus olivat merkittäviä perheneuvojien terapeuttisen työskentelyn taitojen 

kehittäjiä. 

Kirkossa arvioitiin kristillisestä ihmiskäsityksestä lähtien perheneuvonnan 

perheterapiamalleja ja niiden soveltamista käytäntöön. Tarkastelujaksolla perhe-

neuvonnan nähtiin olevan osa kirkon diakonista ja sielunhoidollista tehtävää. Te-

rapian katsottiin olevan apuna sielunhoidon hoitavan funktion toteuttamisessa eikä 

sen ja sielunhoidon tavoitteiden välillä nähty ristiriitaa, vaikka näiden keskinäinen 

suhde olikin jatkuvan reflektoinnin kohteena. Kirkon laatimat perheneuvontatyön 

strategiat vahvistivat perheasiain neuvottelukeskusten toimintaedellytyksiä. 

Perheneuvojan koulutuksessa esillä pidettyjen perheterapeuttisten teorioiden 

ja metodien nähtiin myös lisäävän luottamusta perheneuvojien osaamiseen ja riit-

tävän tasokkaan osaamisen mahdollistavan palvelusopimusten tekemisen kuntien 

kanssa.  Koulutuksessa esillä pidetyt perheterapiamallit olivat myös käytännön 

työssä eniten sovellettuja terapiamuotoja psykodynaamisessa ja systeemisessä 

muodossa. Myös systeemiseen teoriaan perustuva ratkaisukeskeinen malli oli 

työskentelyssä yleinen samoin pariterapiat. Merkittävä osa perheneuvojista oli 

hankkinut peruskoulutuksen jälkeen erityistason terapeutiksi pätevöitymisen, mi-

kä toi työskentelyyn myös muulta saatua osaamista.  Kirkon perheneuvonnan ky-

synnän säilyminen korkealla tasolla koko tarkastelujaksona osoittaa perheneuvo-

jien saaman koulutuksen ja osaamisen vastanneen niihin tarpeisiin, joita asiakkail-

la on ollut. 
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