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Operationalisoidun psykodynaamisen 
diagnostiikan käyttö psykoterapia-arviossa

■ Miksi on tarpeen käyttää validoituja arviointimenetelmiä?

■ Millainen väline OPD-2 on?

■ Miten opin käyttämään OPD-2:a?



Mitä hyötyä on validoidun 
arviointimenetelmän käytöstä?

■ OPD-2:a esiteltiin Suomessa sekä YTHS:ssä että Psykiatripäivillä jo noin 10 vuotta 

sitten. 

■ Se ei kuitenkaan herättänyt kovin voimakasta kiinnostusta. Moni koki jo arvioivansa 

potilaitaan OPD-2:n omaisesti. Strukturoitu menetelmäkin tuntui ehkä työläältä 

ottaa käyttöön.

■ Myöhemmin järjestettiin kolmivaiheinen koulutus, joka päättyi  toukokuussa 2013 ja 

antoi koulutettaville pätevyyden OPD:n käyttöön. Osallistujia oli alle 10.

■ Koulutus järjestettiin Suomen Psykiatriyhdistyksen koulutuksena ja pääkouluttajana 

oli Professori Manfred Cierpka Heidelbergista.



■ Entä nyt vuonna 2017?

■ Terveydenhuolto on muuttunut yhä enemmän siihen suuntaan, että kaiken hoidon 

täytyy olla näyttöön perustuvaa ja validoitua.

■ Tämä koskee myös psykoterapioita.

■ Psykodynaamisessa psykoterapiassa ja psykoanalyysissa on potilaitten arvioiminen 

perustunut melko lailla terapeutin tunnevasteisiin, joita on ollut vaikea 

operationalisoida.

■ Muutokset potilaassa hoidon aikana tai potilaan ongelmat hoidon alkuvaiheessa on 

koettu myös vaikeaksi kuvata tavalla, jota voitaisiin mitata ja vertailla toisiin 

vastaaviin tapauksiin.

■ Tämä ei nykymaailmassa tunnu kovin vakuuttavalta. Psykiatrisessa 

erikoissairaanhoidossa käytetään erilaisia mittareita selvittämään potilaan 

psykiatrista sairautta tai ongelman luonnetta. Niistä yksi on laaja SCID- haastattelu, 

jolla voidaan arvioida sekä potilaan psykiatrista sairautta että persoonallisuuden 

häiriötä. Nämä mittarit eivät kuitenkaan vastaa niihin kysymyksiin, joihin 

psykoanalyytikko tai psykoanalyyttinen psykoterapeutti haluaisi saada vastauksen. 

Ne eivät kuvaa potilaan psykodynamiikkaa.  

■ OPD-2 on instrumentti, jolla voimme tehdä potilaasta psykodynaamisen alkuarvion 

ja seurata hänen hoitoaan.



OPD-2:n kuvausta

■ OPD-2  on pitkällisen työryhmätyön tulos ja sitä on kehitetty pääasiassa Saksassa. 

■ Se on validoitu tutkimusväline.

■ OPD-2 on tällä hetkellä käytössä eri puolilla maailmaa, vaikka se ei oikein ole 

saanut jalansijaa Suomessa. Ei ainakaan minun tietojeni mukaan.

■ Haastattelu tuntuu aluksi työläältä. Potilaasta on tehtävä paljon havaintoja ja 

kyselykaavakkeet saattavat tuntua monimutkaiselta. 

■ Se voi puolestaan johtua siitä, että niitä ei ole käännetty suomeksi

■ Kun toisaalta on sisäistänyt metodin ei haastattelu vaadi sen enempää aikaa kuin 

mikä tahansa perusteellinen psykologinen tai psykiatrinen haastattelu, joissa 

myöskin on pidettävä mielessä tiettyjä asioita.



OPD-2:n kuvausta

■ Haastattelun lopuksi kyetään potilaan vastausten perusteella luomaan 

psykodynaaminen kooste potilaan ongelmasta, jonka potilas voi ymmärtää.

■ Lopputulos ja miten tulokseen on tultu on näytettävissä tarvittaessa muille 

osapuolille ja voidaan olettaa, että samaan tulokseen olisi tullut kuka tahansa 

toinen, joka olisi haastatellut potilaan OPD-2:een perustuen.



OPD-2:n viisi akselia

■ Haastattelu on jaettu viiteen akseliin, joitten avulla potilasta arvioidaan eri 

näkökulmista.

■ I akseli: Potilaan koettu sairaus ja hoitoedellytykset 

■ II akseli: Potilaan interpersoonalliset suhteet

■ III akseli: Ristiriidat (Tällä akselilla kartoitetaan potilaan tiedostamattomia ristiriitoja)

■ IV akseli: Rakenne (persoonallisuuden rakenne)

■ V akseli: Psyykkiset ja psykosomaattiset häiriöt. ICD 10 diagnoosinumero.



I Akseli - Axis I

■ Potilaan koettu sairaus ja hoitoedellytykset

■ Tämä osa OPD-2 haastattelua muistuttaa psykiatrista arviota.

■ Lähtökohtana on potilaan oma kokemus sairaudestaan. Potilaan kokemus 

arvioidaan asteikolla

– Ei lainkaan – vähäinen – kohtalainen – voimakas – hyvin voimakas - ei 

arvioitavissa

■ Kysymykset jakaantuvat 7 kohtaan, jossa kussakin on 2-3 alaryhmää.

■ Kohta 1. Sairauden tai ongelman tämänhetkinen voimakkuus. 

– Tässä yhteydessä potilas täyttää myös Global Assessment of Functioning (GAF) 

– kaavakkeen, jolla arvioidaan potilaan tämänhetkistä toimintakykyä



■ GAF:n lisäksi potilas täyttää EQ-5D terveyskyselyn, joka arvioi potilaan kykyä 

huolehtia itsestään, arjesta selviytymistä, potilaan kokeman kivun ja muut vaivat 

sekä ahdistuksen ja masennuksen.

■ Kohta 2. Häiriön tai ongelman kesto. Miten kauan jatkunut. 

– Alle 6 kuukautta tai yli 10 vuotta. Minkä ikäinen potilas oli vuosissa ongelman 

ilmaantuessa.

■ Kohta 3. Potilaan kokemus sairaudestaan ja miten hän sen ilmaisee. 

– Tässä kohdassa kysellään subjektiivisesta kärsimyksestä, kiinnitetään 

huomiota potilaan tapaan kertoa sairautensa fyysisistä puolista ja 

psykologisista puolista sekä sosiaalista ongelmista häiriöön liittyen.

■ Kohta 4. Millaisia sairauskäsityksiä potilaalla on. 

– Ihmisten käsitys siitä miten sairaudet saavat alkunsa voi vaihdella suuresti. 

Potilas voi liittää sairautensa somaattisiin tekijöihin, psykologisiin tai 

sosiaalisiin. 

■ Esim. Ongelmani saivat alkunsa siitä, kun vaimoni jätti minut.



■ Kohta 5. Millaisia käsityksiä potilaalla on muutoksen mahdollisuuksista. 

– Potilaan muutostoiveet voivat liittyä somaattiseen hoitoon, psykologiseen 

interventioon tai hän voi toivoa, että joku muuttaisi hänen sosiaalisia 

suhteitaan.

■ Esim. Jos vain löytäisin uuden rakastetun, olisi kaikki hyvin.

■ Kohta 6. Mitä voimavaroja potilaalla on muutokseen. 

– Potilaalta saattaa löytyä omaa voimaa tai psykososiaalista tukea, mikä 

edesauttaa muutoksessa.

■ Kohta 7. Muutoksen esteet. 

– Nämä voivat olla sekä sisäisiä että ulkoisia. Potilas voi olla elämäntilanteessa, 

jossa psykodynaamiseen psykoterapiaan vaadittava riittävä aika ja 

asettuminen eivät ole mahdollisia.



■ I Akselissa on myös psykoterapia moduuli, jolla voidaan arvioida alustavasti potilaan 

soveltuvuutta psykodynaamiseen psykoterapiaan. Silloin kysely on kohdasta 5. 

alkaen hieman erilainen. 

■ Kohta 5. Miten potilas käsittää muutoksen.

– Arveleeko hän oireitten vähenevän, odottaako hän sisäisten motiiviensa ja 

ristiriitojensa  selkiintyvän, toivooko hän tukea tunne-elämäänsä tai odottaako 

hän hoitavan henkilön olevan aktiivisen ja direktiivisen.

■ Kohta 6. Potilaan muutosta edesauttavat tekijät - voimavarat. 

– Potilaan kyky psykologiseen ajatteluun (psychological mindedness)

■ Kohta 7. Muutoksen esteet. 

– Sairaus tai häiriön jatkuminen saattaa tarjota potilaalle sekundaarihyötyä, 

mikä vaikeuttaa oireesta tai häiriöstä luopumista.



II Akseli – Axis II

■ Tällä akselilla pyritään selvittämään potilaan interpersoonalliset suhteet.

■ Sillä tarkoitetaan potilaan tapaa olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Se 

vastaa psykoanalyyttista kokonaiskuvaa transferenssista, jossa huomioidaan sekä 

täydentävät tunnevasteet että samastukset potilaaseen. Toisin sanoen 

transferenssi-vastatransferenssi kokonaisuudessaan.

■ Se mikä tässä akselissa hienointa ja poikkeaa psykoanalyyttisestä 

transfrenssikuvauksesta, on suhteitten kehämäinen kuvaus. 

■ Potilaan tapa nähdä toinen toistuvasti tietynlaisena,  johtaa tapaan nähdä 

toistuvasti itsensä tietynlaisena ja tietynlaiseen käyttäytymiseen suhteessa toisiin. 

■ Toiset puolestaan reaktiona tähän näkevät potilaan toistuvasti tietynlaisena ja 

itsensä suhteessa potilaaseen vastaavasti tietynlaisena, mikä johtaa käytökseen, 

joka vahvistaa potilaan käsitystä toisista ja vaikuttaa sitten hänen käsitykseensä 

itsestä.



The interpersonal circumplex model

■ Vuorovaikutuksen operationalisointiin käytetään niin kutsuttua Interpersonaallisen

kehän mallia. 

■ Kehiä on itse asiassa kaksi. Ensimmäinen kuvaa käyttäytymistä muita kohtaan ja 

kokemusta muista ja toinen käyttäytymistä itseä kohtaan ja kokemusta itsestä. 

■ Kehässä, jossa kuvataan käyttäytymistä muita kohtaan on pystyakselilla ylhäällä 

runsaan tilan antaminen toiselle ja alhaalla tilan rajoittaminen ja toiseen 

puuttuminen. Sitä voisi kutsua valta-akseliksi. 

■ Vaaka-akselilla on kuvataan puolestaan  niitä tunteita, joita ihminen osoittaa toista 

kohtaan. Vasemmalla tunnekylmyys, torjuva käytös ja oikealla on tunkeutuva 

kiintymys . 



■ Kehässä, jossa kuvataan käyttäytymistä itseä kohtaan on pystyakselilla ylhäällä 

itsenäisyyden ja tilan vaatiminen itselle ja alapäässä autonomian välttäminen ja 

toive saada ohjeita muilta. Vaaka-akselilla on vasemmalla välttelevä käytös, muitten 

kiintymyksenosoitusten torjuminen ja oikealla oman itseyden häviäminen toisen 

osoittaessa kiintymystä. 

■ Kummassakin kehässä on myös 45 asteen kulmassa oleva akseli, jolla on  kuvaus 

suhtautumisesta toiseen ja itseen. Kehän kuvaukset muuttuvat oikealta 

vasemmalle enemmän ja enemmän ”negatiivisiksi”. Jokaista kuvausta kohti on  

vastaavasti kuvattu miten jokin asia näyttäytyy käyttäytymisessä itseä tai muita 

kohtaan.  Tilan antaminen toiselle näkyy esimerkiksi siten, ettei ohjaa toista, eikä 

pyri vaikuttamaan tähän.

■ Suhteessa itseen puolestaan autonomian välttäminen näyttäytyy siten, että alistuu 

ja pidättäytyy.

■ Näistä kehistä syntyy 32 kohtaa, joista ensimmäiset 1-16 kuvastavat omaa 

suhtautumista toiseen ja miten se näkyy käytöksessä sekä toinen kehä suhdetta 

itseen ja miten se näkyy käyttäytymisessä kohdat 17-32. 



■ Peter Fonagy on toisessa yhteydessä puhunut luottamuksesta ihmissuhteissa ja 

miten sen olemassaolo tai puuttuminen johtaa joko luottamusta vahvistavaan 

kehään tai sitä edelleen heikentävään kehään kuten tapahtuu epävakaassa 

persoonallisuudessa.

■ Vaikka asia näyttää näin sanottuna yksinkertaiselta, potilaan dysfunktionaalinen

vuorovaikutus tai interpersoonalliset suhteet eivät ole ihan helposti mitattavissa tai 

määriteltävissä. 

■ Kliinisen haastattelun tukena käytetään tässä interpersoonallisten suhteitten 

kehämalli, joka on vedetty kaavakkeeseen suoraksi. Siinä ovat kaikki 32 tapaa 

miten kokee itsensä ja miten se näyttäytyy käyttäytymisessä suhteessa toiseen, 

sekä miten toinen kokee potilaan ja miten se puolestaan näyttäytyy toisen 

käyttäytymisessä suhteessa potilaaseen. 

■ Tehtävänä on sitten etsiä sopivimmat kuvaukset ensin miten potilas toistuvasti 

näkee itsensä suhteessa muihin, miten se näkyy hänen käytöksessään, miten muut 

toistuvasti kokevat potilaan ja miten se näyttäytyy heidän käyttäytymisessään.

■ Haastattelija täyttää lopuksi vuorovaikutuskuvauksen, jossa hän kuvaa miten potilas 

toistuvasti kokee muut tietynlaisina ja miten hän sen perusteella käyttäytyy toista 

kohtaan.

■ Miten muut puolestaan kokevat potilaan ja miten se näkyy heidän 

käyttäytymisessään, mikä puolestaan saattaa vahvistaa potilaan kokemusta 

itsestään suhteessa toisiin.  



■ Lopputuloksena on kehämäinen interpersoonallisten suhteitten formulaatio.

■ Esimerkiksi: Potilas kokee muitten hylkäävän hänet, se saa hänet reagoimaan 

takertumalla toisiin, muut puolestaan kokevat potilaan vaativan itselleen tilaa, mikä 

saa muut tuntemaan, että heitä kontrolloidaan, mikä saa heidät vetäytymään, jolloin 

potilas kokee tulevansa hylätyksi ja takertuu muihin, jotka kokevat jne. 



III Akseli – Axis III 
Ristiriidat

■ Tässä pyrkimyksenä on on operationalisoida tiedostamattomat ristiriidat, jotta ne 

voitaisiin määritellä tavalla, joka olisi toistettavissa ja siten todennettavissa. 

■ Psykoanalyyttisen teorian mukaan ovat tiedostamattomat, torjutut, usein infantiilit 

ristiriidat neuroosien taustalla.

■ Psykoanalyyttisina terapeutteina tai psykoanalyytikkoina etsimme 

tiedostamattomien  ristiriitojen johdannaisia ja sitä kautta pääsemme ristiriidan 

luokse. 

■ OPD-2:ssä toimitaan samaan tapaan.

■ Ristiriitojen tutkimiseen on olemassa oma kaavakkeensa, joka auttaa meitä 

käsitteistämään ja jäsentämään kliinisen  haastattelun löydöksiä.



III - Ristiriidat

■ OPD- 2 Conflict Checklist

■ Ristiriitoja on yhteensä 7. Jokaisen kohdalla kerrotaan aluksi nk yleiset kriteerit 

tässä ristiriidassa: millaisesta ihmistyypistä on kyse, mikä tunne ohjaa potilaan 

käyttäytymistä, millaisia tunnevasteita potilas herättää haastattelijassa.

■ Nollakohtana ovat potilaat, joitten kyky havaita ristiriitojaan tai tunteitaan on 

suojautumiskeinojen vaurioittama. Suojautusikeinot estävät heitä tekemästä 

havaintoja omista tunteistaan tai eläytymään toisiin. Tähän ryhmään voisivat kuulua 

esim. epävakaat potilaat. 

■ Yleisten kriteereitten jälkeen ovat yksilöidymmät kriteerit, jossa potilaan elämän eri 

alueet käydään läpi. 

– Niitä ovat lapsuudenperhe, puoliso/perhe, työ, sosiaalinen ympäristö, suhde 

omistamiseen, ruumis/seksuaalisuus, sairaus.

■ Listan alussa huomioidaan ristiriitojen puuttumisen lisäksi stressin aiheuttamat 

ristiriidat, joita ei tässä tarkoiteta ristiriidalla.



Ristriita 1 – C1
Individuaatio, itsenäisyys vs riippuvuus

■ C1 Individuation vs Dependency

■ Tämä ristiriita näyttäytyy toisaalta läheisyyden kaipuuna (riippuvuutena) ja 

samanaikaisena pyrkimyksenä riippumattomuuteen ja etäisyydenottoon 

(individuaatio).

■ Yleisissä kriteereissä erotellaan passiivinen ja aktiivinen moodi. Kuten myös 

tarkasteltaessa potilaan eri elämänalueita. 

■ Kaavakkeessa kuvataan tarkkaan mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. 

■ Tähän ryhmään kuuluva ihminen saattaisi, jos kyseessä on passiivinen moodi 

kuvata ihmissuhteensa hyvin läheisinä ja paljastaa keskustelussa, että hän on 

valmis tekemään mitä tahansa, ettei suhteeseen tulisi säröä.

■ Aktiivisessa moodissa oleva ihminen saattaisi puolestaan korostaa omaa 

riippumattomuuttaan, ettei tarvitse muita, vaan selviää aina itse.



Ristiriita 2 – C2
Alistuminen vs hallinta, kontrolli

■ C2 Submission vs Control

■ Tässä ihminen pyrkii dominoimaan toista tai alistumaan ja sopeutumaan  toisen 

vaatimuksiin.

■ Voiman tunne toisaalta ja avuttomuus toisaalta vaikuttavat  siihen minkä arvoiseksi 

ihminen kokee itsensä. Siksi on tärkeää erottaa tämä ristiriita myöhemmin tulevasta 

itsearvostukseen, itsetuntoon liittyvästä ristiriidasta.

■ Passiivisessa moodissa nähdään potilaan passiivis-vihamielinen  alistuminen tai 

sopeutuminen.

■ Aktiivisessa moodissa voidaan havaita ihmisen pyrkivän hyökkäävällä tavalla 

valtaan tai ottamaan itselleen tilaa. 

■ Tässä ristiriidassa omina tunnevasteina passiivisessa moodissa voisi olla ärtymys ja 

samanaikainen oma  alistuva käytös, kun taas potilaan ollessa aktiivisessa 

moodissa, syntyisi avoimempi valtataistelu.



Ristiriita 3 – C 3
Huolenpito vs itseriittoisuus

■ C3 Care vs Autarky

■ Potilaalla  on kyky muodostaa ihmissuhteita, ihmissuhteissa näkyy potilaan toive 

tulla hoivatuksi tai suojautuminen tätä halua, tunnetta vastaan. Tässä ristiriidassa 

voi näkyä myös toisiin takertumista (passiivisessa moodissa) tai toisten altruistista 

hoivaamista (aktiivisessa moodissa). 

■ Passiivisessa moodissa johtavana tunnetilana on suru, masennus ja pelko toisen 

menettämisestä sekä kateus. 

■ Aktiivisessa moodissa käyttäytymistä ohjaava tunnetila on huoli toisesta, latentti 

masennus ja kateus



Ristiriita 4 – C4
Itsetunto ristiriita

■ C4 Self-worth conflict

■ Jokainen toivoo itsetuntonsa, omanarvontunteensa tulevan tyydytetyksi ja 

havaituksi. 

■ Itsetunnon ristiriidasta on kyse silloin, kun ihmisen tarve saada toisilta arvostusta ja 

huomiota on huomiota herättävän voimakasta ja tyydyttämätöntä. Taustalla  voi olla 

riittämätön myönteinen palaute menneisyydessä tai nyt tai että palaute on jostain  

syystä jäänyt potilaalta havaitsematta ja siksi johtanut kokemukseen omasta 

arvottomuudesta..

■ Kyse on siis vaille jäämisestä ja näkymättömäksi jäämisestä.

■ Passiivisessa moodissa potilas  näkee itsensä muita huonompana ja aktiivisessa 

moodissa hän käyttäytyy muita kohtaan äärimmäisen itsevarmasti.



Ristiriita 5 – C 5
Syyllisyysristiriita (itsesyytökset vs muitten 
syyttäminen)

■ C5 Guilt conflict (self-blame vs blame of object)

■ Syyllisyysristiriidassa on kyse syyllisyyden kasaamisesta itselle tai muille.

■ Edellytyksenä on, että ihminen kykenee tuntemaan syyllisyyttä.

■ Tässä ristiriidassa potilas joko nopeasti ottaa syyllisyyden omalle kontolleen, vajoaa 

itsesyytöksiin tai alkaa rangaista itseään. Passiivinen moodi.

■ Tai (aktiivinen moodi) potilas ulkoistaa syyllisyyden toisiin, minkä jälkeen hän 

kieltäytyy kantamasta mitään vastuuta.

■ Edellä mainittu käyttäytyminen näyttäytyy kaikilla elämän alueilla. 

■ Esimerkiksi suhteessa omistamiseen (passiivinen moodi) näkyy potilaan vaikeus  

ottaa vastaan lahjoja, apua ym., vaan hänen on välittömästi maksettava takaisin. 

Aktiivisessa moodissa taas kaikki kuuluu potilaalle itsestäänselvyytenä.



Ristiriita 6 – C 6
Oidipaalinen ristiriita

■ C6 Oedipal conflict

■ Tässä ristiriidassa potilasta motivoi halu olla haluttava ja puoleensavetävä. Hän 

haluaa saada muitten huomion osakseen, luoda suhteesta eroottisella tavalla 

lämpimän ollakseen varma omasta miehisestä tai naisellisesta vetovoimastaan. 

■ Tämä on  seurausta identifikaatiosta seksuaaliseen (oidipaalisen) samaa 

sukupuolta olevaan vanhempaan ja tämän roolin omaksumisesta. 

■ Oidipaalinen ristiriita kuvastaa vaikeutta sopeutua itsessä oleviin vastakkaisiin 

pyrkimyksiin ja toiveisiin. Potilas haluaa toisaalta olla joku, toisaalta pysyttäytyä 

taka-alalla. Hän haluaa kilpailla ja toisaalta antaa periksi, hän haluaa nauttia 

ruumiillisuudestaan ja toisaalta uhrata sen. Tässä ei ole primaaristi kyse 

seksuaalisesta häiriöstä, vaan nimenomaan halujen ristiriidasta..



Ristiriita 6

■ On tärkeä erottaa oidipaalinen ristiriita itsetuntoristiriidasta, syyllisyydestä ja 

identiteettiristiriidasta, joka tulee seuraavaksi.

■ Passiivisessa moodissa potilas  pitäytyy taustalla, harmittomana, ei-viehättävänä, a-

seksuaalisena hiirenä.

■ Aktiivisessa moodissa potilas haluaa olla keskipisteenä fallis-hysteerisellä tavalla. 

Tällaisen potilaan tunteet vaihtelevat voimakkaasti ja ovat osin dramaattisia ja 

erotisoituneita. Potilas saattaa olla vailla häpyä, kun taas passiivisessa moodissa 

potilas on arka ja pelokas.



Ristiriita 7 – C 7
Identiteetti ristiriita
■ C7 Identity conflict

■ Passiivisessa moodissa potilas kärsii kroonisesta tai jatkuvasti esiin tulevasta 

identiteetin puutteesta. Potilas käyttää selviämiskeinonaan vähättelyä, 

rationalisaatiota tai identiteetin ristiriitaisuuden tai puutteellisuuden kieltämistä. 

■ Aktiivisessa  moodissa potilas puhuu epävarmuudestaan aktiivisesti ja pyrkii 

välttämään tilanteita, joissa identiteetin ristiriitaisuus tulisi näkyviin. Hän saattaa 

luoda suojakseen tarinan perheestään, taustastaan tai lainata itselleen identiteetin 

jolta kulta toiselta.

■ Tämä ristiriita näyttäytyy passiivisessa moodissa esimerkiksi puolison valinnassa 

siten, että potilas  välttää kumppaneita, joilla olisi ihailtavia ominaisuuksia. Ero itsen 

ja toisen välillä olisi vaikea sietää ja se muistuttaisi jatkuvasti omista puutteista.

■ Aktiivisessa moodissa potilas etsii kumppania, perheitä, suhteita, jotka voivat tarjota 

hänen omalle puutteelliselle identiteetilleen tukea. Se ei välttämättä sekään johda 

hyvään lopputulokseen.



Yhteenveto ristiriidoista

■ Kun haastattelija on tehnyt ratkaisunsa siitä mistä 1-2 ristiriidasta tämän potilaan 

kohdalla on kyse täyttää haastattelija kaavakkeen OPD-2 Rating Sheet Axis III:  

Conflicts (OPD-2 arviontikaavake,  III akseli: ristiriidat)

■ Ensin vastataan  kaavakkeen neljään ristiriitaa koskevaan kysymykseen 

vaihtoehtoina kyllä/ei.

– Ristiriitaa ei voida määrittää, diagnostinen epävarmuus, potilas on 

rakentumaton, potilaan suojautumiskeinot estävät ristiriidan ja tunteen 

havaitsemisen tai kyseessä on ajankohtaisen stressin aiheuttama ristiriita. 

■ Jos vastaus johonkin näistä on kyllä ei meidän tarvitse jatkaa.

■ Jos sen sijaan ristiriita voidaan arvioida jatkamme vastaamista koskien ristiriitaa, 

joka häiritsee potilaan toimintakykyä.

■ Jokainen ristiriita arvioidaan asteikolla: 

– puuttuu – ei merkittävä – merkittävä – hyvin merkittävä – ei arvioitavissa.



Yhteenveto ristiriidoista

■ Tämän jälkeen valitaan pääasiallinen ristiriita ja tämän lisäksi seuraavaksi tärkein.

■ Lopuksi arvioidaan vielä potilaan moodi, passiivinen vai aktiivinen

■ Se arvioidaan asteikolla: 

– pääasiassa aktiivinen - sekä että (aktiivinen) – sekä että (passiivinen) 

pääasiassa passiivinen - ei arvioitavissa.

■ Nyt meillä on siis perustiedot potilaasta, käsitys hänen  interpersoonallisten

suhteitten dysfunktionaalisuudesta, siitä auki kirjoitettu ihmissuhteitten 

vuorovaikutuksen kehä  ja hänen pääasiallinen tiedostamaton ristiriitansa, miten  ja 

minä asteisena se ilmenee hänessä eri näkökulmista katsottuna. 

■ Seuraavaksi siirrymme  arvioimaan potilaan persoonallisuuden rakennetta.



Akseli IV – Axis IV
Persoonallisuuden rakenne

■ OPD-2 Structure

■ Myös rakennetta arvioitaessa on OPD-2:n näkökulma interpersoonallinen. 

■ yhtäältä tarkastellaan potilaan suhdetta itseen, toisaalta toiseen, muihin tai 

ulkomaailmaan.

■ Myös rakenteen arviontiin käytetään strukturoitua kyselykaavaketta (Structure

checklist), joka on jaettu neljään osa-alueeseen, joita puolestaan tarkastellaan sekä 

itseen että toiseen suhtautumisen näkökulmasta.

■ 1. osa-alue on

– potilaan kognitiivinen kyky: suhteessa itse-havainnointiin 

– Potilaan kognitiivinen kyky: suhteessa havaintojen tekemiseen toisesta.



■ 2. osa-alue tarkastelee potilaan kykyä hallita tunteitaan

– kyky hallita tunteita: kyky säädellä omia tunteita 

– Kyky hallita tunteita: kyky säädellä vuorovaikutussuhdetta toiseen.

■ 3. osa-alue tarkastelee potilaan emotionaalisia kykyjä, kykyä tunneilmaisuun:

– Yhteys, kyky kommunikaatioon sisäisen maailman suuntaan

– Kyky kommunikaatioon ulkoisen maailman kanssa.

■ Ja lopuksi 4. osa-alue tarkastelee potilaan kykyä kiintymyssuhteisiin. 

– Sisäisiin objekteihin 

– Ulkoisiin objekteihin.

■ Arviot on jaettu neljään integraation tasoon: 

– korkea integraatio – kohtalainen – matala – disintegroitunut.



Rakenne
tarkastuslistan kuvausta

■ 1. Kognitiivinen kyky:

■ 1.1. Kyky tehdä  havaintoja itsestä, itse-havainnointi on puolestaan jaettu kolmeen 

alaryhmään: 

– itsereflektio, tunteitten erittely, identiteetti 

■ 1.2. Kyky tehdä havaintoja objektista samoin kolmeen alaryhmään: 

– kyky nähdä itse ja objekti erillisinä, kyky nähdä objekti kokonaisena, kyky tehdä 

realistisia havaintoja toisesta.



■ Esimerkiksi 1.1. kohtalainen kyky itsereflektioon tarkoittaa, ettei potilas ole 

kiinnostunut pohtimaan itseään. 

– Itse-reflektio on kohdistunut lähinnä toimivaan itseen, mitä sanoi, mitä teki ja 

potilaan on vaikea löytää käsitteitä kuvaamaan itseään.

■ Tai kohdassa 1.2. esimerkiksi kuvataan potilaan matala kyky nähdä objekti 

realistisesti seuraavasti. 

– Kuva toisesta muovautuu potilaan omien tarpeitten ja pelkojen pohjalta. Tästä 

riippumatta potilas saattaa intuitiivisesta aavistaa toisen asenteita.

■ 2. potilaan kyky tunteitten hallintaan, tunteitten säätelyyn 

■ 2.1. arvioidaan potilaan impulssikontrollia, tunteitten sietämistä ja itsetunnon (self-

worth) säätelyä asteikolla

– korkea – kohtalainen - matala integraatio ja disintegraatio.

■ Tässä disintegroitunut kyky sietää tunteita kuvataan seuraavalla tavalla. 

– Potilaalla on intensiivisiä positiivisia ja negatiivisia tunteita, joita hän ei kestä ja 

jotka laukaisevat äärimmäisen virittyneisyyden, johon potilas reagoi 

refleksinomaisesti toimimalla.



■ 2.2. potilaan kyky säädellä suhdettaan toisiin jakaantuu

– suojeleviin suhteisiin, löytää tasapainon omien ja toisen etujen välillä, kyky 

ennakointiin.

■ Jos tarkastelemme korkean integraation omaavan potilaan kykyä ennakointiin 

kuvataan sitä seuraavasti.

– Potilas kykenee ennakoimaan miten toinen tulee reagoimaan ja voi siten 

ohjata tai säädellä omaa käyttäytymistään. 

■ 3. Emotionaalinen kyky. 

■ Kohdassa 3.1. arvioidaan potilaan kykyä sisäiseen kommunikaatioon. 

– Se jaetaan tunteitten kokemiseen, fantasioitten käyttöön sekä ruumiilliseen 

itseen.

■ Jos tarkastelemme matalan integraation omaavan potilaan kykyä käyttää 

fantasioitaan, muuttuvat 

– negatiiviset fantasiat hänen mielessään pikaisesti uhkaavaksi varmuudeksi.



■ Kohta 3.2. jossa arvioidaan potilaan kykyä olla yhteydessä ulkoiseen maailmaan, 

jaetaan seuraaviin kolmeen alaryhmään: 

– Ottaa yhteyttä, luo suhteita, ilmaisee tunteita, kykyempatiaan. 

■ Jos valitsemme mitä sanotaan korkean integraation omaavan ihmisen kyvystä luoda 

ihmissuhteita, 

– todetaan siitä, että potilas on kykenevä luomaan  suhteita ja aloittamaan 

elävän vuorovaikutuksen toisten kanssa.

■ 4. Potilaan kyky kiintymyssuhteisiin. 

■ Kohta 4.1. potilaan kyky solmia kiintymyssuhteita sisäisiin objekteihin jaetaan 

seuraaviin kolmeen osaan: 

– internalisaatio, introjektien käyttö ja vaihtelevat, monenlaiset kiintymyssuhteet.

■ Tässä kohdassa esimerkiksi matalan integraation merkki introjektien käytössä on 

seuraavan lainen. 

– Potilas ei löydä sisäisiä objektejaan eikä siitä syystä kykene rauhoittamaan 

itseään, huolehtimaan itsestään tai suojelemaan itseään.



■ Kohdassa 4.2. kuvataan potilaan kykyä luoda ulkoisia kiintymyssuhteita. 

■ Kolme alakohtaa ovat:

– kyky muodostaa  kiintymyssuhteita, kyky vastaanottaa apua ja kyky irtaantua 

suhteesta. 

■ Kohdassa 4.2. kyky irtaantua suhteesta kuvataan korkeassa integraatiossa näin: 

– Potilaalla on  kyky sietää eroja ja kyky ilmaista tilanteeseen sopivaa surua. Hän 

on kykenevä irrottamaan menetettyyn objektiin sijoittamansa tunteet. 

■ Voisimme sanoa, että potilas on kykenevä tekemään surutyötä.



Yhteenveto persoonallisuuden 
rakenteesta

■ Nyt olemme valmiit tekemään yhteenvedon haastattelun tästä osiosta. 

■ Yhteenveto on jaettu vastaavasti osiin kuin haastattelukin 

– 1.1. itsehavainnointi, 

– 1.2. objektin havainnointi, 

– 2.1. itsen säätely, 

– 2.2. objektisuhteitten säätely, 

– 3.1. sisäinen kommunikaatio, 

– 3.2. kommunikaatio ulkoisen maailman kanssa, 

– 4.1. kiintymyssuhteet sisäisiin objekteihin, 

– 4.2. kiintymyssuhde ulkoisiin objekteihin.



■ Kuten haastatellussakin jaamme potilaan vastaukset integraation mukaan

– korkeaan, kohtalaiseen, matalaan ja disintegroituneeseen sekä niihin, joita ei 

voi arvioida. Potilas voi olla myös kahden integraatiotason välissä. 

■ Esimerkiksi potilaan itsehavainnointi on korkean ja kohtalaisen välissä, jolloin 

potilas saa pisteitä 1,5.

■ Kohdassa 5 lasketaan potilaan saamat pisteet yhteen. Se antaa käsityksen potilaan 

rakentuneisuudesta. Painopiste voi olla jollain integraation alueella.



Yhteenveto

■ Psykodynaamista yhteenvetoa ajatellen ovat akselit II, III ja IV erityisesti 

merkityksellisiä. 

■ Niitten pohjalta voimme laatia potilaalle kuvauksen hänen ongelmistaan alkaen 

hänen interpersoonallisista suhteistaan, siirtyen keskeiseen ristiriita-alueeseen ja 

lopulta persoonallisuuden rakentuneisuuteen.

■ Tämä yhteenveto perustuu nyt validoituun, strukturoituun haastatteluun, joka 

voidaan tarvittaessa toistaa. Se antaa meille myös erittäin hyvän lähtökohdan 

hoidon aloittamiseen ja sen fokusoimiseen.

■ Jos meillä on mahdollisuus tehdä psykoanalyysia ilman aikarajoitusta, ei fokusointi 

ehkä ole tarpeen. Haastattelun tulos antaa meillä silti osviittaa siitä mihin meidän 

analyytikkoina tai terapeutteina pitäisi varautua tai mihin voisimme varautua.

■ Se antaa meille mahdollisuuden seurata hoidon etenemistä.



■ Jos lisäksi olemme videoineet haastattelun voimme myös itse palata siihen tai 

antaa jonkun toisen tehdä sen pohjalta yhteenvedon, mikä edelleen vahvistaa 

psykodynaamisen diagnoosin tai formulaation oikeutusta. 

■ Potilas saa strukturoidun haastattelun jälkeen psykodynaamisen kuvauksen 

ongelmastaan ja, koska sisäiset ristiriidat ja persoonallisuuden rakenteet sekä 

dysfunktionaaliset vuorovaikutuksen tavat on operationalisoitu, ovat ne kuvattavissa 

potilaalle tavalla, jonka hän voi ymmärtää. 

■ Kehämäisen mallin käyttö antaa meille mahdollisuuden kuvata potilaalle miten 

ristiriidat, rakenteelliset puutteet ja tapa olla vuorovaikutuksessa muihin näyttäytyy 

hänen elämässään ja ihmissuhteissaan ja  millaisia seurauksia siitä on. 

■ Formulaatio auttaa meitä myös kertomaan potilaalle mikä psykoterapian tarkoitus 

tai päämäärä hänen kohdallaan voisi olla. 



Anna

■ Anna on tullut hoitoon tilanteessa, jossa hänen miehensä uhkasi erota hänestä.

■ Anna oli jäänyt kotiin hoitamaan lapsia, jotka nyt olivat teinejä. 

■ Hän ei ollut voinut kuvitella, että mies voisi hänet koskaan jättää. Tämä kuvitelma 

liittyi fantasiaan, että häntä ei voi jättää, koska hän on perheen nuorin. 

■ Tosiasiassa Annan isä oli kuollut kun hän oli 6 kuukauden ikäinen ja äiti oli tämän 

jälkeen masentunut. Äiti oli kieltänyt isän menetyksen, isästä ei puhuttu.

■ Anna kasvoi ja kehittyi yksinäisenä ja arkana lapsena. Miehessään hän kohtasi 

toisen samanlaisen ja he avioituivat opiskeluaikana.

■ Ihmissuhteitaan Anna kuvasi seuraavasti. Anna koki olevansa ihmsisuhteissa se, 

joka auttoi muita, antoi viisaita neuvoja, 



■ Samanaikaisesti hän ajatteli, ettei kukaan ihminen ole toisesta ihmisestä oikeasti 

kiinnostunut. Kaikki on näennäistä. 

■ Samaan aikaan hän koki, että tietyt lähipiirin ihmiset ottivat kaiken tilan itselleen, 

jättäen hänet vaille tilaa, eikä pelkästään niin, vaan hän katosi kokonaan.

■ Se herätti hänessä voimakasta kiukkua tiettyjä muita kohtaan. Samanaikaisesti 

nämä tilaa ottavat, muitten huomion saavat ihmiset herättivät hänessä voimakkaita 

kateudentunteita ja se puolestaan synnytti itsesyytöksiä ja voimakasta alemmuutta 

hänessä. Tämän tapaiset kokemukset saivat hänet vetäytymään yhä enemmän 

ihmissuhteista.

■ Potilas oli varautunut ihmissuhteissaan. Hänen oli vaikea ilmaista tunteitaan, vaikka 

hän tunnisti ne.



Yhteenvetoa

■ Jos yritämme näitten niukkojen tietojen pohjalta tehdä jonkinlaista formulaatiota

potilaasta, voisimme päätyä seuraavaan. 

■ Potilas näkee muut hylkäävinä ja torjuvina, se saa hänet osin vetäytymään 

ihmissuhteista, osin käyttäytymään vaativasta. Muut kokevat hänet torjuvana ja 

itseriittoisena ja saavat heidät vetäytymään, jonka jälkeen potilas tuntee itsensä 

entistä enemmin torjutuksi.

■ Mitä tulee ristiriitaan. Valitsisin itsetuntoristiriidan. Ja kuvaisin potilaalle miten hän 

ihmissuhteissaan tuntee, ettei tule nähdyksi. Syy siihen on arvottomuuden 

tunteessa. Sen hän on pyrkinyt kieltämään ajattelemalla yhtäältä, ettei häntä voi 

hylätä ja toisaalta, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvottomia, kukaan ei ole 

kiinnostunut kenestäkään. 



■ Hän on kohtalaisesti integroitunut. Hänellä on vaikeuksia lähinnä eläytyä toiseen 

ihmiseen ja hän on varautunut suhteessa muihin, muut pelottavat häntä ja hänen 

on vaikea säädellä omia surun ja huonommuudentunteita, koska ei löydä suhdetta 

sisäiseen objektiin. Hänen on myös vaikea käyttää ulkoista objektia lohdukseen.

■ Hoidon keskeinen tehtävä olisi muuttaa terapeuttisessa vuorovaikutuksessa 

potilaan dysfunktionaalista vuorovaikutuksen tapaa, käsitellä potilaan 

arvottomuuden tunnetta ja auttaa häntä luomaan uusia sisäisiä objektisuhteita. 

Näitten asioitten korjautuessa suhteet ulkomaailmaan ja ulkoisiin objekteihin 

muuttuisivat.



Lopuksi

■ Olen yrittänyt lyhyessä ajassa luoda teille kuvan OPD-2 haastattelumenetelmästä ja 

sen hyödystä aloittaessamme psykoterapeuttisen hoidon ja halutessamme arvioida 

millainen hoito potilaalle olisi sovelias.

■ Vaikka tässä puhuttiin lähinnä alkuarviosta, voi haastattelua käyttää myös potilaan 

voinnin seuraamiseen. 

■ Oma esitykseni oli luettelonomainen. Kun tapaamme potilaan kliinikkona emme 

suinkaan pidä käsillä kaavakkeita, vaan pyrimme pitämään mielessämme millaisia 

asioita arvioimme ja täytämme kaavakkeet myöhemmin. 

■ Jos mahdollista olisi alkuhaastattelun taltioiminen paikallaan, jotta siihen olisi 

mahdollista palata tarvittaessa.

■ Toivon, että esitys innostaisi teitä tutustumaan lähemmin OPD-2 manuaaliin ja 

hoidon suunnitteluun.



Kiitos!


