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Tampereen päiväsairaala 2

 Yksi kolmesta Tampereen kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen päiväsairaaloista vuodesta 2000.    
Vuosina 1992-1999 osa Tampereen yliopistollisen 
sairaalan psykiatrian klinikkaa.

 1996 alkaen keskittynyt hoitamaan epävakaavasta 
persoonallisuushäiriöstä kärsiviä.

 Viitekehys: objetisuhdeteoria, johon henkilökunta 
koulutettu.

 Potilaiden hoitoaika: 2 vuotta.

 Henkilökunta: apulaisylilääkäri, osastonhoitaja, 
psykologi, kolme sairaanhoitajaa, mielenterveyshoitaja, 
toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, osastosihteeri, 
sairaala-apulainen. Taideterapiapalvelut ostetaan.

 Paikkaluku: 15 



Esiintyvyys

 Häiriöstä kärsii n. 2% (1) väestöstä. Psykiatriseen 
avohoitoon hakeutuvista häiriö on todettavissa 
noin 10 %:lla (1), 15 -20 %:lla psykiatrisen 
sairaalan potilaista sekä 30 – 60%lla potilaista 
joilla on jokin persoonallisuushäiriö. Se on 
tavallisin kliinisessä työssä tavattava 
persoonallisuushäiriö (1). 

 Noin 10 % potilaista päätyy itsemurhaan.

 Helposti väärin diagnostisoitavissa muuksi 
psykiatriseksi häiriöksi.



Häiriön kuvaus

 Epävakaata persoonallisuutta luonnehtii 
laaja-alainen ihmissuhteisiin, minäkuvaan 
ja tunne-elämään liittyvä epävakaus. 
Häiriön ytimenä on objektisuhdeteorian 
näkökulmasta identiteetin tunteen puute, 
jonka seurauksena potilaat eivät kykene 
hahmottamaan omaa ja muiden ihmisten 
persoonallisuutta kokonaisvaltaisesti. 



Häiriön kuvaus

 Potilaat kärsivät usein voimakkaasta hylätyksi 
tulemisen pelosta, huumeiden käytöstä ja 
alkoholismista. Toistuva itsetuhoisuus
esimerkiksi lääkkeiden yliannostuksen ja viiltelyn 
muodossa on tavallista. Heillä on taipumus 
kokea, niin oma itse kuin muutkin ihmiset, 
vaihdellen joko kokonaan hyvinä tai kokonaan 
pahoina, ihailtavina tai mitättöminä, ilman että 
he tunnetasolla kykenisivät tunnistamaan näiden 
ääripäiden välisiä vivahteita



Häiriön kuvaus

 Heitä vaivaa usein vaihdellen, joko tyhjyyden 
tunne tai voimakas viha, jonka  syytä he eivät 
osaa selittää. Stressin yhteydessä he saattavat 
kärsiä dissosiatiivisista tiloista joissa he saattavat 
esim. hetkeksi kadottaa  muistinsa, unohtaa 
jopa nimensä, tai eksyä  tutussa ympäristössä. 
Osalla voi esiintyä myös lyhytaikaisesti 
aistiharhoja ja vainoharhaisuutta 
(mikropsykooseja). 



Epävakaa persoonallisuus  (DSM IV)

Häiriöllä tarkoitetaan laaja-alaista ihmissuhteisiin,

minäkuvaan ja affekteihin liittyvää epävakautta ja

huomattavaa impulsiivisuutta, joka alkaa

varhaisaikuisuudessa ja esiintyy ainakin viidellä

seuraavista yhdeksästä tavasta:

1. Voimakas hylätyksi tulemisen pelko

2. Epävakaat ihmissuhteet

3. Identiteettihäiriö

4. Impulsiivisuus, itseään vahingoittaminen ainakin 
kahdella tavalla esim. tuhlaaminen, seksi, huumeet, 
alkoholi



Epävakaa persoonallisuus  (DSM IV)

5. Toistuva itsetuhoisuus, viiltely, suicidiyritykset 

jne.

6. Tunne- elämän epävakaus.

7. Jatkuva sisäinen tyhjyyden tunne.

8. Asiaan kuulumaton voimakas viha.       

9. Stressiin liittyvät lyhytaikaiset dissosiatiiviset 

tilat.



Epävakaan persoonallisuuden muita 

ominaisuuksia

 Mikropsykoottiset tilat.

 Ihmissuhteilla lähinnä välinearvo.

 Ei kykyä varsinaiseen empatiaan.

 Ei kykyä rakastaa eikä tehdä surutyötä.

 Ei mahdollisuutta ymmärtää korkeampia eettisiä 
empatiapohjaisia arvoja.

 Ihmissuhteissa ei tasa-arvoisen ystävyyden kokemusta –
henkilö joko riistäjä tai riistetty.

 Puutteellinen ajantaju.

 Keskeinen toiminnallinen yllyke –eriytymätön viha tai 
epärealistinen idealisaatio.

 Ei kykyä aitoon kiitollisuuteen.



Häiriötaso

 Häiriötaso: Potilaan persoonallisuus on 

eriytynyt, mutta ei yksilöitynyt ts. hän ei ole 

psykoottinen, mutta häneltä puuttuu 

psykososiaaliset valmiudet ylläpitää 

vakaata mielikuvaa itsestä ja muista 

ihmisistä. Persoonallisuuteen on jäänyt 

hallitsevia piirteitä 2-3 vuotiaan 

uhmaikäisen lapsen kokemusmaailmasta.



Teoreettinen viitekehys

Persoonallisuuden kehitysvaiheet

objektisuhdeteorian mukaan ja niiden suhde

psykiatrisiin häiriöihin.

1. Autistinen vaihe 0-2 kk 
Ei ihmissuhteista elämyksellisellä tasolla.

Psykopatologia: Autismi.

2. Symbioottinen vaihe 2 kk – 6kk
Ihmissuhteet eriytymättömiä.

Psykopatologia: Muut psykoosit paitsi maanis-depressiivinen.

Psykiatrinen hoito: Turvallinen tarkkaavainen huolenpito.

3. Separaatio-individuaatiovaihe 6 kk – 36 kk
Lapsi eriytynyt, mutta ei yksilöitynyt.

Psykopatologia: Epävakaa persoonallisuus, rajatilatasoiset häiriöt.

Psykiatrinen hoito: Empaattinen kuvaus, psykososiaaliset esikuvat.



Teoreettinen viitekehys

4. Oidipaalivaihe 3-6 vuotta

Lapsi yksilöitynyt mutta ei autonomisoitunut.

Alustavan sukupuoli-identiteetin mudostuminen 

poikana tai tyttönä.

Keskeisten arvojen ja normien sisäistys.  

Psykopatologia: Neuroosit.

Psykiatrinen hoito: Tulkinta.

5. Nuoruusikä 

Autonomisoituminen lapsuudenperheestä

itsenäiseen aikuiseen sosiaalisuuteen.

Irrottautuminen oidipaalifantasioista ja oman aikuisen

identiteetin muodostus. 



Taustasyyt

 Turvattomat usein väkivaltaiset lapsuuden 
kasvuolosuhteet, jotka yleensä vaurioittavat 
lapsen persoonallisuuden kehitystä 
varhaislapsuudesta nuoruusikään. 
Psykososiaalisia valmiuksia antavien esikuvien 
puute.  Noin puolet naispotilaista insestin uhreja.

 Myötäsyntyiset altistavat tekijät esim. voimakas 
synnynnäinen aggressiivisuus.

 Neurologiset syyt ja myös psykologinen 
regressio esim. sotaolosuhteissa ja traumoissa.



Lapsi ja epävakaa vanhempi 

 Empatiakyvyn puutteen takia vanhemmalla ei 
kykyä ”lukea lasta”, järjen tasolla lapsen hoito 
on kuin auton huolto: sarja oikeita temppuja. 

 Suhde lapseen välineellinen. Lapsi mielletään 
vanhemman omaisuudeksi joka on olemassa 
vanhempaa varten. 

 Vanhemmalla on taipumus joko ulkokohtaisesti 
kontrolloida tai hylkiä lasta.

 Hemmottelun ja usein äkkijyrkän hylkimisen 
vaihtelu sen mukaan vastaako lapsi vanhemman 
tarpeisiin.



Lapsi ja epävakaa vanhempi

 Lapsen on palveltava vanhempien tarpeita 
omien tarpeidensa, ajatustensa ja 
pyrkimystensä kustannuksella seuraavien 
esimerkkien tavoin : 

 Lapsi vanhemman vanhempana. 

 Lapsi vanhemman huonon minäkuvan 
kantajana.

 Lapsi vanhemman kaaoksen kantajana.

 Lapsi vanhemman psykodraaman näyttelijänä.



Lapsi ja vääristyneen vuorovaikutuksen 

seuraukset

 Lapsi kokee palautteen puutteen omille 
tunteilleen, ajatuksilleen ja pyrkimyksilleen 
todisteena niiden arvottomuudesta eikä saa 
niihin kunnon tuntumaa. Tätä vahvistaa 
vanhempien taipumus tehdä lapsesta syntipukki 
itse aiheuttamilleen kriiseille.

 Lapsi huomaa, että hän voi olla kontaktissa 
vanhempien kanssa vastatessaan näiden 
vaihteleviin tarpeisiin.

 Lapsi kehittää lukuisia valeminiä, joissa hän 
toimii robotin tavoin aidon minäkokemuksen 
kustannuksella vanhemman ehdoilla.



Lapsi ja vääristyneen vuorovaikutuksen 

seuraukset

 Aito minä jää kehittymättömäksi irrationaalisten 
häpeän, syyllisyyden, vihan ja arvottomuuden 
läpitunkemaksi möykyksi.

 Yksilöityminen jää tapahtumatta.

 Traumaattiset tilat jäävät koteloituneiksi 
uhkatiloiksi persoonallisuuden piiriin.

 Ne aktivoituvat aika ajoin kaaottisina 
psykodraamoina koska ne eivät ole 
psykososiaalisen hallinnan piirissä.

 Lapsi kehittää epävakaan persoonallisuuden.



Hoidon tavoite 

Hoidon tavoite on persoonallisuuden

vakauden lisääminen auttamalla

potilasta yksilöitymään.



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon

 Kehitysminä, joka on kehityskykyinen iänmukainen 
vaikkakin kehityksessään keskenjäänyt minä.

 Kaaosminä, joka toistaa pakonomaisesti traumaattista 
menneisyyttä, siihen liittyviä tarpeita ja yllykkeitä 
kykenemättä kasvamaan ja kehittymään.

 Hoidon ytimenä on yhteistyö kehitysminän kanssa, sen 
keskenjääneen kehityksen loppuun saattamiseksi ja 
kaaosminän saamiseksi kehitysminän hallintaan. 



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon

 Kaaosminän uhka on pääasiallisin potilaan 
persoonallisuuden edelleen kehittymisen este.

 Kaaosminä on syntynyt objektisuhde-
sisäistyksinä  vanhempien kaaottisista 
persoonallisuuden puolista, jotka ovat käyttäneet 
lasta omiin tarpeisiinsa lapsen terveen 
minäkehityksen tarpeiden kustannuksella ja niitä 
vastaavista lapsen   traumaattisista 
vuorovaikutuskokemuksista ja niiden 
synnyttämistä persoonallisuuden vammoista ja 
vääristymistä.



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon 

 Kaaosminä koostuu yleensä kahdesta 
toisistaan erottuvasta kaaosjärjestelmästä jos 
kummatkin vanhemmat ovat olleet 
epävakaita. Kummatkin on saatava 
kehityskykyisen minän hallintaan, jotta potilas 
voi toipua.

 Kaaosminä on eräänlainen traumaattisia 
vuorovaikutussuhteita heijastava ja niitä 
sukupolvesta toiseen kuljettava 
psykososiaalisen perimän muoto. 



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon

 Kaaosminä on sekoitus persoonallisuutta 
hallitsevista ja sen kehitystä estävistä 
patologisista rooleista, uhkakuvista ja varhaisista 
tyydyttämättömistä  tarpeista:

a) Potilas vanhempien kehitystraumoja palvelevissa 
rooleissa esim. vanhemman vanhempana, 
vanhemman huonon minäkuvan kantajana, 
vanhemman kaaoksen kantajana, vanhemman 
traumaattisten, ei hallinnan piirissä olevien, lapsuuden 
kokemusten synnyttämien psykodraamojen 
näyttelijänä. Potilas voi olla myös ajoittain 
vanhemman roolissa. 



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon

b) Pelko ja raivotilat, jotka liittyvät potilaan 
omiin varhaisiin traumaattisiin kokemuksiin ja 
tuhoutumisen uhkaan.

c) Omat varhaiset tyydyttämättä jääneet 
kehitykselliset tarpeet jotka kyltymättöminä 
pyrkivät alkuperäiseen tyydytykseen, 
menetetyn lapsuuden konkreettiseen 
uudelleen elämiseen, kostamiseen ja 
hyvityksen saamiseen maailmalta sekä 
uhkailulla että erilaisella manipulaatiolla.



Potilaan persoonallisuuden kaksi puolta

ja niiden suhde hoitoon

d) Vanhemmista ja muista välineellisistä ihmissuhteista 
peräisin olevat sisäistykset jotka kieltävät oikeuden 
omiin tunteisiin, ajatuksiin ja pyrkimyksiin ja siten 
omaan minuuteen ja hyvään elämässä.

e) ”paha minä” joka on kooste samaistuksista tuhoaviin 
kaikkivoiviksi koettuihin sisäistyksiin.

f) Kaaostiloissa ollessaan potilas ei pysty hyötymään 
hoidosta. 

g) Kaaosminä on subjektiivisesti kaikkivoipa sekä 
ulkomaailman manipuloijana että kehitysminän 
alistajana.



Keskeisiä hoidollisia periaatteita

 Päiväsairaalahoidon pyrkimyksenä on luoda 
turvatila kehityskykyiselle persoonallisuuden 
puolelle jättämällä tyydyttämättä kaaosminän 
pyrkimykset asettamalla sen ilmenemismuodoille 
mahdollisimman tiukat rajat. Potilaat opetetaan  
tunnistamaan ne ja pitämään puoliaan niitä 
vastaan. Samalla kehityskykyiselle minälle 
tarjotaan uusi kehitysmahdollisuus omahoitajan 
yksilöterapiassa, jotka keskeisellä tavalla 
yhteisö- ja pienryhmät tukevat.



Keskeisiä  hoidollisia periaatteita

 Kaaosminän eri ilmenemismuodot on osoitettava, 
kuvattava ja selitettävä kehitysminälle sekä lapsuuden, 
nykyisten ihmissuhteiden että niistä syntyneiden 
mielensisältöinä esiintyvien sisäistysten tasolla ja 
potilasta on opetettava pitämään puoliaan sen 
hyökkäyksiä vastaan.

 Kehitysminän vapautuessa kaaosminän uhasta sen 
kehitys käynnistyy uudelleen.

 Terapian painopiste on auttaa potilasta saamaan 
haltuunsa omat tunteensa, ajatuksena ja tahtonsa eli 
identiteettinsä. Tämä edellyttää monien uusien 
psykososiaalisten valmiuksien omaksumista ja niiden 
käyttämistä myös potilaan persoonallisuuden piirissä 
olevien traumaattisten tilojen hallintaan saamiseksi. 



Keskeiset terapeuttiset elementit 

 Arviointihaastattelu

 Hoitosuunnitelma

 Omahoitajasuhde  - 2 terapiaistuntoa /vk.
 Potilaan persoonallisuuden rakentumisen ankkurisuhde 

(terapeuttinen kehitysminän ”adoptio”).

 Yhteisöryhmät 3 x/vk.
 Psykososiaalisten taitojen harjoitteluareenoita ”psykodraamojen” 

näyttämöitä, joissa ne voidaan tulkita ja osoittaa sekä 
kaaostilojen rajoittamisen, osoittamisen ja selittämisen 
foorumeita.

 Pienryhmät – musiikki, kirjallisuus, taide
 Auttavat potilasta hahmottamaan sisäistä tunne- ja 

ajatusmaailmaansa ja kuvastavat myös potilaan etenemistä 
hoidossa.



Keskeiset terapiatekniset elementit

 Potilaiden psykofyysinen turvallisuus.
 Empaattinen kuvaus.
 Aggression käsittely ilman vasta-aggressiota.
 Kehityksen peilaus.
 Linkittäminen.
 Ryhmässä yksilöllinen suhtautuminen lähtökohtana, 

ryhmätulkinta vasta lopuksi.
 Tarvittaessa kummankin kaaosjärjestelmän 

osoittaminen, kuvaaminen ja selittäminen kehitysminälle 
niin lapsuuden ihmissuhteiden, nykyisten ihmissuhteiden 
kuin mielen muiden sisältöjenkin tasolla. 

 Äärikeinona uhkavaatimusten käyttö kaaosminän 
ilmenemismuotoja vastaan.

 Itsensä vahingoittaminen tärkeä sanktioida.



Lääkehoito

 Mikropsykoottisten läpilyöntien ja paranoidisten pelkojen 
hallitsemiseksi, pienet neuroleptiannokset esimerkiksi 
risperidoni 1-4mg päivässä tai ketiapiini 100 – 400mg 
päivässä ovat usein hyödyllisiä. Masennuksen 
lievittämiseksi, paniikkioireiden vähentämiseksi ja 
impulssikontrollin parantamiseksi esimerkiksi 
venlafaksiinista 75mg –225mg / päivässä voi myös olla 
hyötyä. 

 Hoidon alussa bentsodiatsepiinejä on pakko sietää, 
koska potilaille on niitä yleensä jo aikaisemmin määrätty, 
niistä on yleensä hyvä yrittää päästä eroon hoidon 
edistymisen myötä, koska niiden säännöllisestä käytöstä 
on vähän, tai ei lainkaan hyötyä ja paljon haittaa.



Lääkehoito

 Mielialaa tasaavilla lääkkeillä on useimpien 
epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien  
kohdalla vaatimaton vaikutus mielialan 
vaihteluihin ja vakavien sivuvaikutusten vaara, 
jota edelleen lisää potilaiden epäluotettavuus 
lääkkeitten otossa ja suisidaalisuus. 

 Osa potilaista tulee kuitenkin toimeen hoidon 
alusta lähtien ilman lääkitystä ja merkittävä osa 
niistä jotka toipuvat, lopettavat lääkityksen 
omaehtoisesti. . 



Onnistuneen hoidon vaiheet

 Kiinnittymisvaihe

 Psykodraama eli kaaosvaihe

 Työstövaihe

 Alustava yksilöityminen

 Lopettamisvaiheen kriisi

 Jälkikriisi ensimmäisen hoidon jälkeisen puolen 
vuoden aikana

 Kertaviikkoinen yksilöterapeuttinen jälkihoito 
elämänperusteiden uudelleenrakentamisen 
tueksi ja sukupuoli-identiteetin lujittamiseksi.



Kertaus keskeisistä hoidon 

periaatteista
1. Auta potilasta erottamaan kehitysminä sitä 

uhkaavista kaaottisista minätiloista. 
2 . Tarjoa potilaan kehitysminälle uusi 

kehityssuhde terapiassa. ” Terapeuttinen 
adoptio”.

3 .  Aseta rajoja kaaosminälle ja opeta potilaan 
kehitysminä tunnistamaan ne ja pitämään 
puoliaan niitä vastaan.

4 .  Auta potilaan kehitysminää saamaan 
haltuuna omat tunteensa, ajatuksensa ja 
tahtonsa.



Kertaus 

keskeisistä hoidon periaatteista

5 . Auta potilasta puuttuvien 
psykososiaalisten valmiuksien 
omaksumisessa ja käytä niitä 
koteloituneiden traumojen hallintaan 
saamiseksi. ”Miinojen purku”.

6 . Tavoitteena yksilöityminen ja oman 
identiteetin haltuun saaminen.



Kertaus keskeisistä terapiateknisistä 

periaatteista
Ole hoidollisessa yhteistyössä vain potilaan kehityskykyisen persoonallisuuden
Kanssa kaaosminän saamiseksi psykososiaalisen hallinnan piiriin. Tämä
merkitsee mm: 

1. Opi tunnistamaan kaaosminän eri ilmenemismuodot, mikä ei aina ole 
helppoa etenkin kun ne ilmenevät esim. näennäisiin järkisyihin 
verhoutuneina, manipulatiivisina ja kiristävinä pyrkimyksinä aikuisen 
vastuunoton välttämiseen, kyltymättömien infantiilien tarpeiden 
tyydytykseen, ”hyvityksen saamiseen maailmalta” ja terapian 
reunaehtojen rikkomiseen.

2. Älä ota potilasta vastaanotolle jos hän on humalassa tai ilmeisen selvästi 
huumeiden vaikutuksen alaisena. 

3. Älä hyväksy hoitosuhteessa väkivaltaa, esineiden rikkomista eikä 
väkivallalla uhkaamista.                                                                   

4. Tee selväksi että potilas vastaa itse hengestään ja että voit auttaa häntä 
vain jos hän päättää pysyä hengissä. Auta  kuitenkin ammatillisten 
reunaehtojen puitteissa  hänen kehitysminäänsä pitämään puolensa 
kaaosminän itsetuhoisuutta vastaan esim. järjestämällä kriisiaikoina 
mahdollisuus lyhytaikaiseen sairaalahoitoon.



Kertaus keskeisistä terapiateknisistä 

periaatteista

4. Tulkitse aina negatiivinen transferenssi. Potilaan roolittaessa 
terapeuttiaan, sitä itse huomaamatta, erilaisten lapsuuden 
traumaattisten ihmissuhteiden pohjalta hän ei ole 
yhteistyökykyinen. Tämän jatkuvan, menneisyyden ja 
nykyisyyden sekoittumisen hoidossa ja muissakin ihmissuhteissa 
osoittaminen, on keskeisen tärkeää terapiassa sen 
mahdollistaessa osaltaan lapsuuden traumojen hallintaan 
saamisen ja selventäessä samalla potilaalle miten menneet 
traumat alinomaa vääristävät  mielikuvia ihmisistä hänen 
muissakin vuorovaikutussuhteissaan.                    

5. Korosta että kaikista tunteista ja ajatuksista voi puhua vapaasti
6. Käsittele aggressiota ilman vasta-aggressiota
7. Auta potilasta löytämään sanat tunteilleen ja ajatuksilleen, ole 

vuorovaikutussuhteessa aktiivinen –empaattinen kuvaus 



Kertaus keskeisistä terapiateknisistä 

periaatteista

7. Auta potilasta yhdistämään vastakkaisia tunne- ja 
ajatussisältöjä sekä näkemään yhteyksiä nykyisten 
kriisien ja aiempien traumojen välillä – linkittäminen

8. Opi käyttämään hyväksi potilaan sinussa herättämiä 
tunteita

9. Tunne potilaasi – hyvä anamneesi ja ajankohtaisten 
ihmissuhteitten ja elämäntilanteen tunteminen on 
terapiatyön perusedellytyksiä.

10. Osoita huomaavasti potilaassa tapahtuvat 
kasvutapahtumat ja tue hänen oikeuttaan omaan 
minuuteen ja hyvään elämässä 



Lastensuojelu  

 Lastensuojelun avohuollon lyhytaikaiset 
tukitoimet (esim. harvakseltaan tapahtuvat 
kotikäynnit/muut tukikäynnit, pelkkä päihdekatkaisu, 
ratkaisukeskeinen kuntoutus, lyhytaikainen 

sairaalahoito) eivät riitä turvaamaan lapsen 
kehitystä, hoitoa ja huolenpitoa. 

 Vanhemman tulisi olla pitkäaikaisen 
hoidon piirissä ja lasten tilanne tiukassa 
valvonnassa, muutoin harkittava lapsen 
huostaanottoa ja sijoitusta. 



Koulumurhien 

psykodynamiikkaa
 Ampujat kärsivät rajatilatasoisesta 

persoonallisuushäiriöstä jossa hallitsevina  epävakaat ja 
patologiset narsistiset piirteet.

 Persoonallisuudessa alemmuudentuntoinen ahdistunut ja 
kärsivä aito puoli joka yleensä hakenut apua ennen 
murhatekoa sekä kaaottinen murhanhimoinen,  
suisidaalinen ja narsistinen puoli.

 Auvisella todettu sosiaalisten tilanteiden pelko sekä 
paniikkihäiriö Saarella voimakasta ahdistusta. 
Kummallekin oli määrätty lääkitys. Itse häiriön 
vakavuutta ei kuitenkaan oltu ymmärretty.



 Itse murhanhimoinen ampumisdraama on psykodraama 
jossa kostonhimoinen persoonallisuuden puoli 
havainnollistaa koko maailmalle millaisen väkivallan 
kohteeksi aito minä on  joutunut siihen kohdistuvien 
kaoottisten tuholla ja mitätöinnillä uhkaavien yllykkeiden 
tulituksessa. 

 Ampuja on samaistunut aitoon minään kohdistuvien 
mitätöivien tuhoavien voimien kanssa ja mitätöi ja 
tuhoaa muita ihmisiä sekä lopulta oman 

avuttomuudessaan vihatun aidon minänsä.



 Kokemukseni mukaan, jos Pekka Erik 
Auvinen ja Matti Saari olisivat tulleet 
oikein ymmärretyksi häiriönsä ja hätänsä 
suhteen hakiessaan ammattiapua aidossa 
minätilassaan, olisivat ampumiset voitu 
suurella todennäköisyydellä estää.



Anna mä nyt kerrankin selitän
Joka ei ole vielä minä

Sen on mahdotonta olla me.

Se ei voi kiintyä toiseen

Kun se ei ole kiintynyt itseensä.

Se ei voi käsittää suuria ympyröitä

Kun se sekoaa pienissäkin.

Sitä pitää lähestyä sen omilla ehdoilla.

Kaikki muu pelästyttää ja suistaa sen raiteilta.

Kun se vihdoin sanoo nimensä ja minä,

se on saavutus ja semmoisena vaikea läksy.

Se toistelee nimeään ja innostuu siitä.

Sen pitää saada tottua olemaan joku.

Ei se muuten opi näkemään joitakin ja muita 

- Arja Tiainen-



Joitakin esimerkkitapauksia

1. Tulotilanne : Potilas on  22-v. työtön ja naimaton, yhden aviottoman 
huostaan otetun pojan äiti, joka oirehtinut psyykkisesti lapsuudesta lähtien. 
Avoimemmin v. -97 lyhytaikaisilla psykoottisilla reaktioilla, päihteiden 
käytöllä, itsetuhoisuudella,  pelko- ja masennustiloilla, bulimialla ja 
identiteetin tunteen puutteella. Sukupuolielämä ollut holtitonta ja elämän 
hallinta ollut muutoinkin kauttaaltaan puutteellista. Ei ollut kyennyt 
opiskeluun eikä työsuhteisiin. Potilas täytti kaikki DSM IV:n epävakaan 
persoonallisuuden diagnostiset tunnusmerkit. Useita sairaalahoitoja ja 
avohoitoyrityksiä.

 Tilanne puolitoista vuotta kaksivuotisen päiväsairaalahoidon jälkeen : 
Mikropsykoosit, päihteiden käyttö, suisdaalisuus, pelko- ja masennustilat, 
bulimia ja identiteetin tunteen puute jääneet pois. Tullut toimeen ilman 
psykofarmakaalista lääkitystä. Potilas ei enää täytä yhtäkään DSM IV:n 
epävakaan persoonallisuuden diagnostista kriteeriä. Hänelle on kehittynyt 
myös kyky surutyöhön, rakkauteen, kehittyneempään empatiaan ja 
kiitollisuuteen. Ollut vuoden ajan menestyksellisesti harjoittelu- ja 
työtehtävissä hoitoalalla ja myyntitehtävissä. Suhde poikaan on vastuun-
tuntoinen, lämmin ja aidon empatiakyvyn sävyttämä.  Sosiaalitoimi 
harkitsee huostaanoton purkamista. Potilaan kertaviikkoinen kaksivuotinen 
tukiterapia edelleen menossa.



2. Tulotilanne: Potilas 34v. naimaton mies yo. joka opiskellut ATK- alaa monissa eri 
opinahjoissa ilman tulosta. Oirehtinut varhaisnuoruudesta  ahdistuksella, 
masennuksella, itsetuhoisalla elämäntavalla, ajoittaisella alkoholin liikakäytöllä ja 
ihmissuhdevaikeuksilla, identiteetin tunteen puutteella ja mielialan vaihteluilla. Ei 
koskaan ollut kyennyt asumaan yksin eikä pitämään työpaikkaa. Naissuhteitaan 
kuvasi huumeenomaisiksi. Kärsinyt lapsuudesta lähtien runsaista psykosomaattisista 
oireista selkäsäryistä, atooppisesta ekseemasta ja erilaisista halvausoireista joita 
neurologit pitivät psykogeenisinä. Ollut vuosia mielenterveystoimiston potilaana jossa 
herätti huomiota sekavalla puhetavallaan ja asiassa pysymisen vaikeudellaan.

Tilanne uloskirjoituksen yhteydessä : Ahdistus- ja masennusoireet jääneet lähes 
pois. Potilaalla ei enää itsetuhoisuutta eikä aineitten väärinkäyttöä. Myös potilaan 
laaja psykosomaattinen oireisto suurelta osin väistynyt ja potilas kyennyt 
muuttamaan omaan asuntoon. Potilaan ajatuksen kulku nyt loogista ja asiassa 
pysyvää. Identiteetin tunne selventynyt. Tulee toimeen ilman psykofarmakoita. Ei 
täytä enää epävakaan persoonallisuuden diagnostisia kriteereitä. Runsaan puolen 
vuoden kuluttua hoidon päättymisestä hankki itselleen työpaikan autonkuljettajana ja 
varastomiehenä jossa työssä ollut nyt yli puolitoista vuotta. Solminut myös 
parisuhteen työssä käyvään persoonallisuudeltaan vakaaseen naiseen jonka kanssa 
muuttanut yhteen. Samalla tehnyt myös ATK-alan töitä. Potilas kävi kertaviikkoisessa 
tukiterapiassa noin kuuden kuukauden ajan.


