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Esityksen sisältö 

�  Psykoterapian taustateoriat 

�  Psykoanalyysi ja psykoanalyyttinen psykoterapia 
�  Taustateoria  

�  Tavoitteet 
�  Tulokset  
�  Menetelmä 

�  Mitä ja kenelle 



Taustalla oleva käsitys ihmismielestä ja 
sen kehittymisestä (taustateoria) 

�  Psykoanalyyttinen �  Muu 
�  Kat 

�  Kognitiivinen 

�  Ratkaisukeskeinen 

�  Traumapsykoterapia 

�  Perheterapia 

�  ym 



 
 
 
 
 

Taustateoriana psykoanalyysi 
 

�  Psykoanalyysi  
�  eri koulukunnat, 

vaikuttavat menetelmään 

 

�  Psykoanalyyttisen psyko-
terapian eri menetelmät 
 

�  Keskustelu, yksilö 

�  Ryhmäterapia 

�  Pariterapia  

�  Taideterapiat 

�  Psykofyysinen  

�  Ym  



Psykoanalyysi 
�  Klassinen freudilainen psykoanalyysi 

�  Egopsykologia 

�  Selfpsykologia  

�  Kleinilainen teoria 

�  Brittiläinen koulukunta 

�  Ranskalainen koulukunta 

�  Italialainen psykoanalyysi 

�  Objektisuhdeteoria 

�  Interpersonaaliset teoriat 

�  Relationaaliset teoriat 



Taustateoriana psykoanalyysi – 
keskusteluterapiat, yksilöterapiat 

�  Psykoanalyyttinen /psykodynaaminen pitkä 
psykoterapia 

�  Psykodynaaminen supportiivinen psykoterapia 

�  Psykodynaamiset lyhytpsykoterapiat ja keskipitkät 
terapiat 
�  ISTDP / Mann / Malan / ym ym 

�  Mentalisaatioterapia 

�  Transferenssifokusoitu psykoterapia 



Taustateoriana psykoanalyysi-
psykoterapiamuotoja 

PSYKOANALYYSI 
INTENSIIVINEN PITKÄ 
PSYKOTERAPIA 

SUPPORTIIVINEN 
PSYKOTERAPIA 

INTENSIIVINEN LYHYT 
PSYKOTERAPIA 

KERTAVIIKKOINEN 
PSYKOTERAPIA 

Defenssien tukeminen 
Egon vahvistaminen 

Tutkiminen 
Muutokseen pyrkiminen 



Psykoanalyysi 

�  Osana hoitojärjestelmää yhtenä hoitomuotona      -  
- vai siitä erillään ilman hoidollista tavoitetta 



Taustateoria 

�  Kasvuvuosien vaikutus mielen kehitykseen 

�  Menneisyyden näkyminen nykyhetkessä 

�  Tiedostamattoman / piilotajuisen  merkitys. 
Tiedostamattoman tekeminen tietoiseksi 

�  Vaikeuksien ydin ja ratkaisu mielen sisäisissä 
tapahtumissa  

�  Vietit? 

�  Objektisuhteiden merkitys? 



Tavoite -psykoanalyysi 

�  Kyky ajatella (uneksia) koettuja kokemuksia (make 
unthinkable to thinkable) mahdollistaa 
psykologisen kasvun (Gabbard& Ogden) 

�  Tarvitsemme tähän sekä toisen mielen läsnäoloa 
että henkilökohtaisen isolaation periodeja 

�  Tämä syvällisin ajattelun tapa mahdollistaa 
hetkellisen pääsyn sekundaariprosessin logiikan ohi 
ja samalla mahdollistaa emotionaalisen 
kokemuksen eri perspektiivien näkemisen 

�  Tästä kehittyy taito tehdä jatkuvaa psyykkistä työtä 
(itseanalyysi) 



Tavoite -psykoanalyysi 

�  Itseanalyysi (F .Busch) 
�  Itsehavainnointi 

�  Itsereflektio 
�  Itse-uteliaisuus (self-inquiry) 



Tavoite - psykoterapia 

�  Saada apua psyykkiseen pahoinvointiin tai oireiluun 
sen psyykkisen työn kautta, jota tehdään 
yhteistyösuhteessa psykoanalyyttiseen 
ymmärrykseen pohjautuen 

�  Mahdollisimman suuri vapaus ajatella ja tuntea 

                             ### 

�  Enemmän älyllistä kontrollia kuin 
psykoanalyysissa? 

�  Syvimpiä tiedostamattomia kerroksia (joissa 
hulluus meissä asuu) ei saavuteta ( Ferro) 



Menetelmä 

Setting 
Vapaa assosiaatio 

Tulkinta  
Defenssityöskentely  

Transferenssi 
Regressio 

Psykoedukaatio  
Psykoanalyyttinen tila 

 
 



Setting 

�  Tapaamisfrekvenssi 

�  Katsekontakti vai sohva 

�  Kesto  



Vapaa assosiaatio 



Tulkinta  
�  Analyytikon antama tulkinta 

�  Tulkinta – ”working in the neighborhood” 

�  Vain kysymyksiä, selvennyksiä, osoittamista –
odotetaan potilaan omaa oivallusta 



Defenssityöskentely  
�  Rajoitetumpaa psykoterapiassa? 



Vuorovaikutussuhteen eri tasot  

�  Reaaliobjekti 

�  Kehitysobjekti 

�  Transferenssisuhde  



Transferenssi 

�  Katsekontaktin merkitys 

�  Tapaamistiheyden merkitys 

�  Transferenssineuroosi vs transferenssikokemukset 

�  Analyytikon / terapeutin vastatunteet ja 
vastatransferenssi 



Regressio  
�  Psykoanalyysissa voimakkaampi regressio 



Psykoanalyyttinen tila 

�  Sohva 

�  Analyytikon hiljaisuudellaan antama tila 

�  Syntyvä transitionaalitila 

�  Supportion merkitys tilalle 



Analyytikko / Terapeutti 

�  Oma analyysi / terapia, mihin on päästy 

�  Koulutus 
�  Miten on sisäistänyt 

�  Miten on mahdollistunut ottaa ymmärrys ja toiminta 
omaan hallintaan 

�  Persoonalliset kyvyt vuorovaikutuksessa 



Freud 1919 
 ”We shall then be faced by the task af  adapting our technique to 
the new condition… It is very probable, too, that the lagre scale 
application of  our therapy will compel us to alloy the pure gold 
of  analysis freely with the copper of  direct suggestion. But, 
whatever form this psychotherapy for the people may take, 
whatever the elements out of  which it is compounded, its most 
effective and most important ingredients will assuredly remain 
those borrowed from strict and untendentious psycho-analysis ” 



Tuloksellisuus  
�  Mitä on tavoiteltu? 

�  Mitä mitataan? 

�  Molemmissa  hyviä ja huonoja tuloksia 

�  Stockholm outcome study 2007 

�  Helsingin Psykoterapiaprojekti 2010 



Mitä kenelle 

�  Persoonallisuuden rakenne 
�  Neuroosi 

�  Korkea / matala rajatila 
�  psykoosi 

�  Persoonallisuuden piirteet 

�  Vaikea traumatausta 

�  Akuutti syvä depressio tai paniikinomainen ahdistus 


