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130522 Onko mies terapoitavissa?
• Agenda:
1) Onko mies terapoitavissa?
2) Psykoterapiasta yleisesti
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Kelan kustantamista
psykoterapioista
vuonna 2021
21 % oli miehille
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2. Onko mies terapoitavissa?
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Mistä psyykkinen oirehdinta johtuu ? Kuka heistä on oikeassa ?
Palvelut: luonteenpiirteet
filosofia, koulutus/taidot
caseload , kokemus, laatu

INTERVENTION
LAATU
Perheterapia,
transaktioanalyysi

Rajat ja s ää nn ö t,
perheen toiminta
hä iri ö

11. SYSTEEMI
TEOREET TINEN
MALLI
10. SOSIO Ymp ä rist ö ,
KULTTUURINEN
kulttuurinormit
MALLI
Kognitiivinen
9. KOGNI Odotukset,
terapia,
TIIVINEN
uskomukset
rationaalinen
MALLI
restrukturointi
8. SOSIAALISEN
OPPIMISEN
MALLI
Mallit,
taitopuutokset
7. EHDOLLIS TUMIS MALLI
Taitojen opettaminen,
Klassinen ja
sopivat k ä ytt ä ytymis v ä lineellinen
mallit
ehdollistuminen

Kaikki me toimimme
tietyn teorian pohjalta,
olimmepa siitä tietoisia
tai emme
Sosiaalipolitiikka,
hinta - ja jakelu kontrolli

( Miller& Hester(eds ): Handbook of Alcoholim
Treatment Approaches - Effective Alternatives ,
2nd ed , 1995, Simon & Schuster Co : Massachusetts)

13.05.2022

Riskien identifiointi,
perint ö neuvonta,
lää ketiet.hoito
Perinn ö llisyys,
aivofysiologia
12. BIOLO
GINEN
MALLI
-

Monitieteellinen,
usean tason samanaikainen
interventio
Taudinaiheuttaja,
is ä nt ä ja ymp ä rist ö

13. JULKISEN
TERVEYDEN HUOLLON
MALLI
1. MORAALI
MALLI:

Ilmiön selitys
määrää
meidän
ratkaisuyrityksemme
Vastaehdollistaminen,
sammuttaminen ,
muuttuneet
satunnaisuudet
( contingencies )

Moraalinen suostuttelu,
sos. ja laill . sanktiot

Persoonallinen vastuu,
itsekontrolli

-

-

Pä ihdytt ä v ä
aine

Vakava kehotus:
” Sano ei ! ” ,
saatavuuden
rajoittaminen

3. HENKINEN
-MALLI

Hengellinen
puutos

Hengellinen kasvu,
rukous, AA

2.RAITTIUS
MALLI

4. LUONTEENLAATU
SAIRAUS - MALLI

6. PERSOO NALLISUUS RAKENNE MALLI

5.KASVATUS
MALLI

Persoonallisuuden
piirteet,
puolustusmekanismit
Psykoterapia
yl juha kemppinen
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Tiedon ja
motivaation
puute
Kasvatus

Palautumaton
konstitutionaalinen
yksil ö n poikkeavuus
Pä ihdeongelmaisen
tunnistus,
konfrontaatio ,
elinik ä inen
pid ä tt ä ytyminen

Juha Kemppinen,
14.2.2001
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”Mieletön” psykoterapia

”Aivoton” psykoterapia

13.05.2022
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Rosenzweig et al,Biological Psychology 2nd ed,1999
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Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Isättömyys on kasvavalle pojalle ja myös
vanhenevalle miehelle kohtaloista kovin.
• Isättömyyteen sisältyy samanlaista
jumalten kirousta, mistä Raamatun Job
kärsi. Kaikki eivät kuitenkaan kestä
isättömyyden kohtaloaan jobimaisesti.
• Psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kemppainen
osoitti väitöskirjassaan vuonna 2001, että
isättä kasvanut poika syyllistyy aikuisena
kahdeksan kertaa todennäköisemmin
vankeusrangaistuksen tuottavaan
väkivallantekoon kuin poikalapsi, jonka
kasvatuksessa isä on ollut mukana.
• Tutkimuksessa on seurattu 11 000 henkilöä
32 ensimmäisen ikävuoden ajalta. Isällä on
siis merkitystä.
13.05.2022

• Onnellinen on se isätön mies, joka saa
naisen kumppanikseen
elämäntaipaleelleen.
• Mutta jos isättömän miehen puoliso,
nainen, joka on tavallisesti myös
hänen ainut ystävänsä, poistuu
miehen elämästä, niin isättömän
miehen yksinäisyys paljastuu koko
karuudessaan.
• Elämästä tulee helposti kirous, jonka
isätön mies haluaa hukuttaa viinaan,
työntekoon tai muuhun, johon voi
paeta itseään.

yl juha kemppinen
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Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Jukka Kemppinen kirjoittaa 5.1.08
blogissaan Rakkaudettomuudesta:” …Joku
voisi selailla hakuteoksia. Minusta
näyttäisi, että johtavissa skeptikoissa olisi
aika paljon nuorena kuolleen isän lapsia.
Muutoin koleasta kehitysiästä ei
matrikkeleissa kerrota.
• Tuntuisi loogiselta ajatella, että kun
uskonnollisen tunteen väitetään olevan
tiedostamatonta isän kaipuuta,
uskonnollisen tunteen puuttuminen olisi
tiedostettua isättömyyttä.”
• Onnellinen on se mies, joka löytää suhteen
uuteen Kuninkaaseen, olkoon se vaikka
uskonnollisessa tunteessa suhdetta
Jumalaan. Jumala on rakkaus.”

13.05.2022

• Maailman parhaassa miehistä
kirjoitetussa kirjassa, Rautahannussa
(Iron John) opetetaan, että nuoren
miehen on parasta siirtyä äidin
maailmasta isän maailmaan.
• Kaikissa maailman
initiaatiokertomuksissa –
kertomuksissa joissa nuori mies
perehdytetään aikuisuuteen ja
otetaan aikuisten joukkoon kerrotaan siitä, kuinka tärkeää
nuorukaisen on luopua vanhempiinsa
kohdistamista odotuksistaan ja löytää
toinen isä, eli ”toinen Kuningas”.
• Kenestä isättömälle pojalle toinen
kuningas? Urheilujoukkueesta,
jengeistä, päihdeporukoista?

yl juha kemppinen
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Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Rautahannussa runoilija Robert Bly neuvoo:
Rautahannun, Villimiehen, karvaisen miehen
hyväksyminen on pelottavaa ja riskialtista.
• Se vaatii toisenlaista rohkeutta, mihin miehiä on
kasvunsa kuluessa viime vuosina valmistettu.
• Suhteen luominen Villimieheen itsessään
edellyttää, että mies haluaa vajota psyykensä
uumeniin ja hyväksyy sen syvyyksien pimeyden.
• Psyyken syvyys sisältää myös voimaa antavan
pimeyden.
• Kun mies ei uskalla tuoda psyykensä pimeyttä
esille, niin saamme lehdestä lukea, kuinka isätön
mies juo kalsarikännejä työttömänä, kuinka keskiikäiset miehet juovuspäissään tappavat toisiaan ja
kuinka iäkkäät vanhat miehet tappavat poislähtöä
yrittävän vaimonsa ja itsensä.
• Uhoavan harharetken jälkeen poika voi jälleen
hakea suojaa hyvästä isäsuhteesta (Vesa
Manninen)
13.05.2022

• Rautahannu- satu kertoo, ettei mies ei
voi koskaan odottaa löytävänsä kultaista
palloa - sitä ehjää persoonaa, joka meillä
miehillä oli lapsena - naisellisuuden
maailmasta, koska kultainen pallo ei ole
siellä.
• Ehjää persoonallisuutta ei voi palauttaa
äiti eikä vaimo. Ei äiti eikä vaimo eikä
rakastajatar voi sitä isättömyydessä
kadotettua eheyttä palauttaa, vaikka he
haluaisivatkin tehdä sen.
• Isättömälle miehelle persoonallista
eheyttä ei voi tehdä naisterapeuttikaan,
miesterapeutti ehkä joskus voi.

yl juha kemppinen

10

Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Isätön mies ei tämän ymmärrettyään
odota äidiltä, vaimolta,
rakastajattarelta eikä naisterapeutilta
mahdottomia, vaan kokee surun,
etteivät he kyennyt palauttamaan sitä,
mitä syvästi kaipasi ja toivoi. Tämän
kohdattuaan mies kokee syvän surun,
joka suojaa miehen omaa kasvavaa
sielua. Tätä isättömän miehen on
vaikea hyväksyä ja ymmärtää.
• Rautahannu-satu vihjaa, että kultainen
pallo, ehjä persoona, on Villimiehen
magneettikentässä.
13.05.2022

• Miehen aito säteilyenergia ei piile, ei
asu eikä odottele miehen naisellisessa
puolessa, eikä machoilussa, vaan
ikivanhassa perimiehisyyden
magneettikentässä.
• Villimiehen energia, jos mies sen
saavuttaa, johtaa voimaperäiseen
toimintaan, jonka pontimena ei ole
julmuus, vaan määrätietoisuus.
• Villimies ei ole sivistystä vastaan,
mutta ikivanha perimiehisyys ei liioin
ole täysin sivistyksen talutusnuorassa.

yl juha kemppinen

11

Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Rautahannu-sadussa kerrotaan kuinka
Villimies, tuo ikivanha perimiehisyys, on
teljetty häkkiin kuninkaanlinnan pihalle.
• Häkin avain on kuningataräidin tyynyn alla.
• Poika, prinssi, jonka kultainen pallo vieri
häkkiin voi saada takaisin pallonsa vain
häkinavaimen varastamalla kuningataräidiltä ja
vapauttamalla Villimiehen.
• Yksikään kunnon äiti ei ikinä luovuta avainta
pojalleen. Äidit tietävät vaistomaisesti, mitä
tapahtuisi, jos poika saisi avaimen: he
menettäisivät poikansa.
• Jos poika ei pysty avainta varastamaan äidin
tyynyn alta, hän ei ansaitse sitä. Vain tekemällä
äidin mielen vastaisesti - varastamalla
avaimen äidiltä poika voi saada ikivanhan
perimiehisyytensä omakseen –
13.05.2022

• - häkin avainta ja kultaista palloa ei voi
pyytää äidiltä.
• ” Kun nuorukainen hetkensä
koettaessa puhuu Villimiehen kanssa,
hän joutuu huomaamaan, että
keskustelu on aivan erilainen kuin
puhuminen papin, rabbin tai gurun
kanssa.
• Villimiehen kanssa ei puhella
autuudesta, uskosta, hengestä tai
”korkeammasta tietoisuudesta”, vaan
jostain märästä, pimeästä ja syvällä
olevasta – sielusta.”

yl juha kemppinen
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Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Vesa Manninen (1996) : minuutensa eheyteen
pyrkiessään ja sitä puolustaessaan ihminen kaipaa
tunnetta oman elämän omasta hallinnasta.
• Mutta kautta kehityksensä läpi, lapsuutensa ja
aikuisuutensa, ihminen on oman elämän hallinnan
kokemuksen tavoittelussa uhanalainen.
• Hyvän yhteyden luomisen pyrkimys miehen
sielussa taistelu- ja puolustautumispyrkimysten
sijasta puolestaan edellyttää, ettei ihmisen
tulkintaa minuuden ulkopuolisista mahdeista
määrää itseyden menettämisen uhka-– pakko,
nöyryytys, alistuminen, kastraatio, tuho, vaan että
ihminen voi ammentaa voimaa ja minuuden
lujuutta hyvien sisäistystensä pysyvyydestä, ts.
siitä sisäisestä vakuuttuneisuudesta, että hän on
yksilöllisyydessään merkitsevä, arvokas ja
rakastettu.
13.05.2022

• Ilman isää kasvaneen pojan on lähes ylivoimaista
tuota tunnetta henkilökohtaisesta
merkityksellisyydestään saavuttaa.
• Kehitys, menneestä vallitsevasta tyydytyksestä
luopuminen, on mahdollista vain tulevaisuuteen
projisoidun korvaavan tyydytyksen varassa.
• Poika saa äidiltä rakastavaa hoivaa, isältä hän
odottaa rakastavaa voimaa.
• Fallinen sankari luo itse itsensä, ja hänen
kohtalonaan on kaikilla rintamilla
päättymättömästi todistaa omaa merkitystään
• Kohteen saavuttaminen lupaa minuuden
ideaalisen tilan saavuttamisen, ja vain lopullinen
onnistuminen pystyy eheyttämään rikkoutuneeksi
koetun itseyden… ellei tuhoutuu psyykkisesti ja
fyysisesti.
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Isättömyys on pojan kohtalosta kovin (27.12.09)
• Vesa Manninen (1996) : miksi tavoittelee mitäkin?
• Mitä vallitsevimmin ihmisen piilotajunta määrää
hänen pyrkimyksiään, sitä enemmän sävyttyy
niiden kohde hänen perimmäisten
kaikkivoipaisuustoiveittensa mukaiseksi.
• Psykologisesti on isättömyys mahdoton olotila.
• Jokainen, varhainkin orpo, luo kasvunsa kuluessa
itselleen sisäiset vanhemmat.
• Se on psyykkisen elossapysymisen ja yksilöllisen
minuudentuottamisen välttämätön ehto.
• Varhaisen lapsuuden menetetyn äitiyhteyden
uudelleenlöytämisen yritykset laajenevat ja
muuntuvat itseä tyydyttävän maailman etsinnäksi
ja luomiseksi.
• Tällä aktiivisen miehisyyden tiellä luottamusta
omiin kykyihin ruokkii liitto sisäiseen hyvää isään.
13.05.2022

• Sellaisen turvin minuus on kyllin vahva voidakseen
nähdä maailman lupauksena ja kohdatakseen
elämän pettymykset ilman että ne samastuvat
kastraation kauhuun.
• Mitä niukemmin käytössä hyvää voimaa antava
sisäinen isä, sitä suuremmassa määrin hän on
taipuvainen tulkitsemaan maailman todellisuuden
personoiduksi onnensa esteeksi, siis pahaksi, ja sitä
painottuneemmin muodostuu miehen työllä aina
oleva näytön luonne hänen osaltaan noiden
esteiden voittamisen kiihkoksi ja
välttämättömyydeksi.
• Epäilemättä mies aina ajaa takaa jotakin mitä ei
saavuta… Hänen perimmäinen toiveensa ei
kuitenkaan koskaan toteudu: aina on yhtä kaukana
mahdollisuus tavoittaa todellisuudessa mielen
muodostama kuva minuuden ja ideaalin
yhtymisestä

yl juha kemppinen
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1) Psykoterapiasta yleisesti
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Erilaisia päihdehuollon asiakkuuksia ja päihdetyön
tekotapoja - erilaisten vuorovaikutusten mahdollisuuksia:
Asiakas :
Vierailija :
- ei löydä yhteistä
tavoitetta työntekijän
kanssa, eikä
ymmärrä olevansa osa
ongelman ratkaisua

EI HOITOA

Työntekijä :

KONKRETIA Palkannauttija :

- ei löydä asiakkaan
yhteistä tavoitetta,
eikä ymmärrä olevansa
osa ongelman ratkaisua

Kertoja :
- löytää työntekijän kanssa
yhteisen tavoitteen, muttei
ymmärrä olevansa osa
ongelman ratkaisua

Tosiasiakas :
- löytää työntekijän kanssa
yhteisen tavoitteen ja
ymmärtää olevansa osa
ongelman ratkaisua

REFLEKTIO

Ammattilainen :

- löytää asiakkaan
kanssa yhteisen tavoitteen,
muttei ymmärrä olevansa
osa ongelman ratkaisua

INSIGHT Työstään nauttija :

- löytää asiakkaan kanssa
yhteisen tavoitteen ja
ymmärtää olevansa osa
ongelman ratkaisua

TRANSFERENSSITYÖSKENTELY

Useimmat työnt ekijät
haluaisivat työskennellä
tosiasiakkaan kanssa.
Useimmat asiakkaat
haluaisivat työskennellä
työstään nautt ijan kanssa.
Monast i kuitenkin käy niin,
että vierailija t yöskentelee
palkannautt ijan kanssa,
eikä tuloksia voi odott aa
kummalt akaan taholt a.
Usein on niin, että ehkä
par haimman kompetenssin
hankkinut t yöskentelee
tosiasiakkaan kanssa,
jolloin hyvin voi tuloksia
odottaa.
Päihdehuollon julkisissa
vir oissa työnt ekijä
ei useinkaan joudu edes
osoittamaan, millä tasolla
työskentelee.
Juha Kemppinen, 2000
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Mikä psykoterapiassa tosiasiallisesti toimii
– ” big four ” ( ei siis mikä teorian mukaan pitäisi toimia)
3. Placebo, Toivo ja Odotus : 15 % vaihtelusta
= on hoidossa, myönteinen& toiveikas hoitometodin suhteen,
luottaa terapian ajatukseen, auttavat hoitoproseduurit/rituaalit
1. Potilas/ ekstraTerapeuttiset tekijät:
40 % vaihtelusta
4. Malli/tekniset tekijät :
15 % vaihtelusta

= Potilaan elämänolosuhteet, mikä tuo
potilaan terapiaan

2. Suhdetekijät: 30 % vaihtelusta

= erityisen terapian
ainutlaatuiset uskomukset
ja proseduurit ( esim. ihmekysymys ratkes; TF-tulkinta
psykodynaamiset; skeemat)

= empatia, lämpö, keskinäinen ymmärrys;
psykoterapian interventiot
Mark A Hubble, Barry L Duncan & Scott D Miller: The Heart & Soul of Change - What Works in Therapy, 2006, 11th ed, Washington: APA
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Oxford Textbook of Psychotherapy, 2006

Ihmisen käyttäytymisen
muutoksessa vaikuttavat :

Psykoterapian epäspesifit muuttujat :
1. Tuliko minulle tunne ymmärretyksi
tulemisesta ?
2. Kunnioitettiinko minun avunpyyntöäni
ja tavoitteitani terapiaistunnossa?

- Ymmärrys
- Kunnioitus
- Mielenkiinto
- Toivo
- Vaihtoehtoinen
Selitys ongelmille

3. Oliko minuun kohdistunut
mielenkiinto aitoa ja autenttista?
4. Synnyttikö terapiaistunto minussa
toivoa muutoksesta ja sen
mahdollisuudesta?
5. Tarjosiko terapiaistunto vaihtoehtoisen selityksen (toteutettavissa
minun resursseillani) ongelmilleni?
13.05.2022

yl juha kemppinen

20
Oxford Textbook of Psychotherapy, 2006

Muutosvaihemalli
Cycle of change
-Varmista muutoksen
pysyvyys
-Auta persoonallista
kehitystä

-Varmista muutoksen
pysyvyys

-Tunnista ja selvitä uusia
esteitä
- Tunnista retkahdukset tai
uhkaavat retkahdukset

Toiminta
Ylläpito

Exit

-Tunnista retkahdus
- Palauta tehokkaat
ratkaisut ja sitoutumiset
-Kehitä uusia käyttäytymisstrategioita

1. Esiharkinta: ei tietoinen eikä tiedosta ong.
2. Harkinta: alkaa tunnistaa että joku pielessä,
muttei ole sitoutunut tekemään mitään
3. Päätäntä: ong olemassaolon hyväksyntä ja
Päätös tehdä sille jotakin

Retkahdus

-Tue sitoutumista muutokseen
- Suunnittele muutosstrategiat

Päätäntä

-Kehitä ristiriitaa tavoitteiden
Harkinta ja käyttäytymisen välille
- yllytä itseä motivoivia väitteitä

Esiharkinta
- tunnista potilaan tavoitteet
- tarjoa informaatio
- rohkaise itsetehtyjä
tehokkaita ratkaisuja

Prochaska & DiClemente (1982-86)

Muuta
ongelmat
tavoitteiksi !

Ongelmat tavoitteiksi
Mitä halutaan
saada lisää
… eikä mistä
halutaan päästä
eroon.

Minne päin
halutaan mennä
… eikä mistä
halutaan pois.

Minkä hyvän
halutaan alkavan
… eikä minkä ikävän
halutaan loppuvan.

Hyvä tavoite
-se millä on myönteisin vaikutus
muihin tavoitteisiin
Mitä halutaan
tilalle
… eikä mistä
halutaan eroon.
13.05.2022

Mitä
toivotaan
… eikä mitä
EI toivota.
yl juha kemppinen

Lyhytterapiainstituutti Oy
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Ongelman kuvaus

Tavoitteen kuvaus

Syiden analysointi

Edistyksen näkeminen

Syyttävät selitykset

Kannustavat selitykset

Loukkaantuminen

Onnistumisen ylpeys

Huono tunnelma
Ei yhteistyötä
Ei ideointia

Mukava tunnelma
Hyvä yhteistyö
Kehittämisideoita

Ei edistystä

Edistysaskelia

