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Summary
Diss.
The main focus of interest in this study was on how meanings given to
life experiences and the acticivities of family members evolve and change
during therapeutic conversation. How do the different realities
constructed by family members, and by members of the therapeutic team,
interact with and modify each other? What characteristics of the
therapeutic conversation make possible semantic changes related to the
beliefs, attributions, and definitions of family members?
In order to answer these questions a study consisting of 39
videotaped sessions involving one therapeutic team and 18 cases was
undertaken. Using concepts borrowed from discourse analysis,
contextualism, and social constructionism, a theoretical model of semantic
change within the therapeutic conversation was constructed. This model
was applied in a detailed analysis of six of the 18 cases. The videotaped
sessions were transcribed into computer textfiles and were qualitatively
analyzed. The object of the analysis was to reconstruct the semantic
structures that had emerged within the therapeutic conversations and to
follow the evolution and change of these structures. This reconstruction
was guided by the conceptual model developed in this study.
When describing problem-related actions, family members
constructed semantic structures which were not predominantly dependent
on a cognitive appraisal of the situation but rather reflected their
rhetorical aspirations. These had to do with how each interlocutor saw
him/herself positioned in relation to the problem and the system of
interactions surrounding it. The object of the therapeutic team was to deal
with the semantic anomalies which resulted from the fact that different
family members applied conflicting discourses when speaking about the
problems of family life. A semantic anomaly could be resolved only when
a change in the semantic structures embedded in the conversation was
achieved. The analysis of the material showed that this change in
meanings could be approached from any of the three levels of the model:
1) The level of the sign and/or the text, 2) the level of the context, and 3)
the level of the discourse.
Key words: Family therapy, therapeutic conversation, discourse analysis,
semantic change.

ESIPUHE

Perheterapialle psykiatristen ja sosiaalisten ongelmien hoitomuotona on
ollut ominaista jatkuva työtapojen ja sovellettujen käsitemallien kehitys.
Se poikkeaa tässä suhteessa silmiinpistävästi monista muista psykotera
peuttisista suuntauksista, joille on luonteenomaista pyrkimys eri institu
tionaalisin keinoin varjella opin puhtautta. Perheterapeuteilla näyttää
olevan lähes pakonomainen tarve vaihtaa intellektuaalisia vaatteitaan
ainakin kaksi kertaa vuosikymmenessä.
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt läheisesti tarkastelemaan
yhtä tuollaista vaatteiden vaihtoa ja ehkä myös omalta osaltani siihen
vaikuttamaan. Kysymys on alalla melko pitkään valta-asemassa olleen
systeemisen suuntauksen eräänlaisesta murenemisesta ja vaihtoehtojen
etsimisestä sille. Näitä vaihtoehtoja etsitään kielifilosofiasta, eräistä
sosiaalipsykologisista suuntauksista ja yleensä ymmärtämistä ja tulkintaa
painottavista tutkimusotteista. Tästä kaikesta näyttää seuraavan eräs lähes
paradoksaaliselta tuntuva lopputulos. Se on siinä, että perheterapia on
palaamassa takaisin kaiken psykoterapeuttisen toiminnan perinteiseen
ytimeen: asiakkaan kuuntelemiseen, ymmärtämiseen ja tasavertaiseen
keskusteluun hänen kanssaan. Tulevaisuudessa saattaa osoittautua, että
tästä on seurauksena jo nyt keinotekoisiksi käyvien yksilö-, ryhmä- ja
perheterapian välisten rajojen hämärtyminen.

Tutkimusta rakentaessani huomasin usein seuraavani terapias
ta tuttua työtapaa: annoin prosessin itsessään johdattaa eteenpäin. Useat
henkilöt ovat kukin omalta osaltaan myötävaikuttaneet siihen, että tällä
tavalla löydetty on nyt saanut väitöskirjan muodon. Ensiksi on mainittava
ohjaajani, perheterapian professori Jukka Aaltonen, jonka kannustava ja
luova suhtautumistapa antoi rohkeutta empiristisestä perinteestä poikke
avan työn toteuttamiseen. Professori Tapio Nummenmaa, apulaisprofesso
ri Erkki Väisänen ja dosentti Pekka Sulkunen lukivat käsikirjoituksen
esitarkastajan ominaisuudessa ja heidän kommentinsa johtivat tärkeisiin
tarkennuksiin.
Tutkimusteknikko Lauri Viljant o avusti useissa videotallennuk
siin liittyvissä pulmatilanteissa ja merkonomi Tarja Etelälahti suoritti
ääninauhojen transkriboinnin suurta kärsivällisyyttä ja tarkkuutta osoitta
en.
Erityisen suuri merkitys tutkimuksen toteutumisen kannalta on
ollut vuosien 1989-1990 Jyväskylän yliopiston perheterapian vaativan
erityistason koulutusryhmän jäsenillä ja työnohjaajilla. Heille osoitan
erityisen lämpimät kiitokset yhteistyöstä, joka oli intellektuaalisesti
stimuloivaa, henkilökohtaisesti kasvattavaa ja vieläpä tämän lisäksi
hauskaa. Samalla kiitän myös niitä perheitä, jotka asiakkaan asemassa
ovat myötävaikuttaneet tutkimusprosessiin. Uskon ja toivon, että tunne
uuden oppimisesta ja oivallusten löytämisestä on ollut molemminpuoli
nen.
Parhain kiitos kuuluu kuitenkin Riitalle, Otolle, Johanille,
Mikaelille ja Atelle. He ovat muodostaneet sen kaikkein tärkeimmän
vertailuryhmän, jota ilman perhe-elämän ilmiöiden tutkimus olisi ollut
minulle vieraalle planeetalle astumista.
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JOHDANTO

Perheterapia omaleimaisena psykiatristen ja sosiaalisten ongelmien hoito
muotona juontaa juurensa 1950-luvulle. Useissa keskuksissa etsittiin
samoihin aikoihin uusia tapoja työskennellä psyykkisistä sairauksista
kärsivien tai sosiaalisissa ongelmissa kamppailevien ja heidän perheittensä
kanssa. Hoitomuodolla on useita eri teoreettisia juuria ja sen puitteissa
työskennellään monista perinteistä käsin.
Perheterapian perinne Suomessa on yhtä vanha kuin sen synnyin
maassa Yhdysvalloissa. Tämä on ennenkaikkea ollut professori Yrjö
Alasen toiminnan ansiota. Aikoinaan hyvinkin kiistelty lähestymistapa on
saanut varsin vankan jalansijan maamme terveyden- ja sosiaalihuollon
järjestelmässä. Järjestelmällinen alan koulutus aloitettiin 1970- ja 80lukujen taitteessa ja se tapahtuu tällä hetkellä maanlaajuisesti yliopistojen
yhteydessä. Tarjolla on kolmivuotiset ns. erityistason koulutukset ja niille
jatkona olevat kaksivuotiset ns. vaativan erityistason koulutukset.
Monihaarakkeisten juurien takia ei perheterapiassa ole vallalla
yhtä teoreettista suuntausta. Kuitenkin 1970- ja erityisesti 80-luvulla nousi
kenttää hallitsevaksi suuntaukseksi ns. systeeminen perheterapia. Tämän
lähestymistavan valovoimaisin keskus on ollut ns. Milanon työryhmän
instituutti, johon useilla suomalaisilla perheterapeuteilla on ollut välitön
kontakti koulutuksen ja konsultaatiotoiminnan puitteissa. Suomalaisessa
perheterapiakoulutuksessa systeeminen näkökulma on ollut integroivana
lähestymistapana, joskin koulutuksessa on toteutettu moniteoreettista mal
lia.
Viime vuosina on kansainvälisessa perheterapeuttisessa kirjal-
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lisuudessa ollut vahvasti näkyvillä systeemiseen lähestymistapaan kriit
tisesti suhtautuva suuntaus. Kritiikin olennainen sisältö on ollut systee
miseen ja kyberneettiseen ajatteluun sisältyvä vaikeus nähdä ihminen
kulttuurissa toimivana ja muiden ihmisten kanssa keskusteluun osallis
tuvana. Tämä vaikeus on estänyt perheterapeutteja näkemästä asiakkai
taan ihmisinä, jotka tuottavat merkityksiä, tulkitsevat todellisuutta,
pyrkivät ymmärtämään ja toimimaan sosiaalisessa todellisuudessa.
Systeeminen lähestymistapa on helposti johtanut ajoittain mekanistiseen
ja yksilöitä ohittavaan ajattelutapaan.
Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, minkälainen kuva perhe
terapiasta voidaan konstruoida, kun sitä lähestytään keskusteluna. Tarkastelun
taustaksi esitetään ensin luvussa 2 kuvaus systeemisestä lähestymistavasta
ja sen jälkeen tässä tapahtunut murros. Tämä tarkastelu on aatehistorialli
nen ja pyrkii tekemään ymmärrettäväksi tämän päivän teoreettista kes
kustelua. Luvussa 3 pohditaan perheterapian ja tutkimuksen välistä
suhdetta ja argumentoidaan ns. uutta etsivän tutkimusotteen tarpeellisuu
den puolesta. Tämä tutkimus pyrkii asettautumaan tuohon tutkimukselli
seen lähestymistapaan.
Luvussa 4 luodaan katsaus siihen teoreettiseen kirjallisuuteen,
johon tämän tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa nojaa. Sosiaalisesta
konstruktionismista, kontekstualismista ja diskurssianalyysista pyritään
löytämään teoreettisia käsitteitä ja ajattelutapoja, joiden avulla tutkimu
songelma on lähestyttävissä. Tutkimuksen tavoitteen ja ongelman määrit
tely tapahtuu luvussa 5 ja metodisen lähestymistavan esittely luvussa 6.
Luvussa 7 esitellään aineiston käsittelyä varten luotu käsitemalli.
Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena ja pääosa tulosten
esittelystä luvussa 8 on tapausselostuksia. Olennaisin osa tutkimuksen
tuottamasta uudesta tiedosta sisältyy näihin kuvauksiin. On pyritty siihen,
että lukija voisi itse muodostaa käsityksen tutkimusotteen tarjoamista
mahdollisuuksista lukemalla nämä selosteet. Raporttiin on kuitenkin
liitetty yhteenvedonomainen tulosten tarkasteluosa ja pohdintaosa, jossa
tekijä esittelee omat johtopäätöksensä.
Tekijän toivomuksena on, että tutkimus omalla tavallaan hyö
dyttäisi perheterapiasta käytävää keskustelua ja toisi oman lisänsä niihin
diskursseihin, joista käsin perheterapeutit suorittavat toimintaansa koske
vaa itsemäärittelyä.
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PERHETERAPIA HOITOMUOTONA - KEHI
TYS JA SUUNTAUKSIA

2.1

Perheterapian synty

Puhuttaessa perheterapiasta hoitomuotona, sen kehityksestä ja suuntauk
sista käytetään usein nimitystä perheterapialiike. Nimitys on sikäli osuva,
että se heijastaa perheterapian kentän monimuotoisuutta. Perheterapia ei
ole yhtenäiseen teoreettiseen perustaan rakentuva hoitomuoto. Sen sisällä
on useita eri suuntauksia, jotka osittain perustavat toimintaansa saman
kaltaisiin teoreettisiin lähtökohtiin, mutta osittain pitävät sisällään toisil
leen aivan vastakohtaisiakin näkemyksiä. Nämä eri suuntaukset esiintyvät
kuitenkin saman sateenvarjonomaisen nimikkeen alla ja niiden edustajat
tapaavat yhteisissä kongresseissa ja julkaisevat samoissa aikakauslehdissä.
Perheterapian teoreettisia ja käytännöllisiä juuria ovat mm. psyko
analyysi, ryhmäpsykoterapia ja funktionalistinen sosiologia. Psykoanalyyt
tinen ja psykodynaaminen yksilöpsykoterapia oli 1950-luvulle tultaessa
löytänyt oman muotonsa ja se esiintyi eräänlaisena psykoterapian nor
maalimuotona. Sen rinnalle psykoterapian kentälle tekivät tuloaan myös
ryhmäpsykoterapia1 ja käyttäytymisterapia2 • Vaikka psykoterapian erääW.R. Bion aloitti kokeilujaan Tavistock klinikalla 1948 ja julkaisi merkittävän kirjansa
Experiences in Groups runsaat kymmenen vuotta myöhemmin (Bion, 1961).
1

2

Eräs varhaisimpia sovelluksia oli Wolpen (1952) esittämä menetelmä neuroosien hoita
misesta vastaehdollistamisella.
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nä peruspilarina pidettiin potilaan ja terapeutin läheistä, lähes hermeetti
sesti suljettua kahdenvälistä suhdetta, havaitsivat eräät psykoanalyyttisesti
työskentelevät psykoterapeutit (esim. Bowlby, Bell) hankalasti etenevien
hoitojen yhteydessä hedelmälliseksi konsultoida potilaan perheenjäseniä
(Broderick & Schrader, 1981). Tämä avasi näköalan perheenjäsenten
yhteisiin terapiaistuntoihin yksilöterapian rinnalla tai sijasta. Satir (1964)
käytti tästä hoitomuodosta nimitystä "Conjoint Family Therapy", perheen
yhteisterapia.
Eräs perheterapian synnylle tärkeä taustavoima oli H.S Sullivanin
ns. interpersoonallinen psykiatria ja Sullivanin työtovereiden (mm.
Bowen, Lidz ja Wynne), tämän lähestymistavan innoittamina, suorittamat
skitsofrenian yhteyttä potilaiden perheiden vuorovaikutukseen kartoitta
vat tutkimukset (Howells & Guirguis, 1985). Näissä tutkimuksissa pyrit
tiin asettamaan skitsofrenia, yksilön käyttäytymisessä ja ajattelussa
ilmenevänä psyykkisenä häiriönä, mielekkääseen yhteyteen perheen
tasolla havaittavaan häiriintyneeseen kanssakäymiseen. Perhetason
ilmiöitä kuvaamaan syntyivät mm. sellaiset käsitteet kuten valeyhteisyys
ja valevihamielisyys, skismaattinen ja vinoutunut perhe sekä jäsentymätön
perheen yhteinen ego-massa (Aaltonen, 1982). Suomalainen Yrjö Alanen
oli jo 1950-luvulla yhteydessä Lidzin johtamaan Yalen yliopiston tutki
musryhmään ja toi sieltä vaikutteita maahamme (Wahlström, 1989).
Perheterapian syntyyn ja muotoutumiseen hoitomuotona vaikut
tivat vahvasti eräät värikkäät ja valovoimaiset kliinikot kuten Virginia
Satir, Nathan Ackerman, Murray Bowen ja Carl Whitaker (Broderick &
Schrader, 1981). Heille oli ominaista ennakkoluulottomuus ja luovuus
kliinisessä työssä, vahva henkilökohtainen karisma sekä eklektinen ja
intuitiivinen kirjoittamistapa oman työskentelytavan esittämisessä.
Muista perinteistä lainatut teoreettiset käsitteet eivät kuitenkaan
olleet riittäviä perheterapiassa esille tulevien ilmiöiden ymmärtämiselle.
Varhaiset perheterapeutit olivat tottuneita toimimaan terapiatilanteissa
ihmisten kanssa, mutta uutta oli käsitellä terapian vaikutuksia perheiden
elämään istuntojen ulkopuolella. Toisin kuin ryhmäpsykoterapiassa
muodostuva terapiaryhmä, jonka kaikki olennainen kanssakäyminen
tapahtuu terapiatilanteen puitteissa, on perhe ns. luonnollinen ryhmä.
Perheellä on oma historiansa ja omat sosiaaliset kuvionsa terapiaistuntojen
ulkopuolella. Perheen ymmärtämiseksi itsenäisenä sosiaalisena järjes
telmänä tarvittiin uusi teoreettinen viitekehys.
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2.2

Systeeminen lähestymistapa perhevuorovaikutukseen

Toisen maailmansodan jälkeen tulivat insinööritieteissä ns. itseohjautuvat
järjestelmät yhä suuremman kiinnostuksen kohteeksi. Yleinen systeemite
oria ja kybernetiikka (von Bertalanffy, Wiener, Ashby) olivat ne teoreetti
set mallit, joiden avulla näiden järjestelmien toimintaa yritettiin kuvata.
Gregory Bateson, amerikkalainen biologi ja antropologi, sovelsi näiden
mallien periaatteet biologisten ja sosiaalisten järjestelmien toiminnan
kuvaukseen.
Bateson perusti vuonna 1952 Palo Altoon tutkimusprojektin, jonka
kohteena oli kommunikaatio ja erityisesti kommunikaation eri tasojen
keskinäiset suhteet (Bateson, 1973). Projektissa tutkittiin mm. delfiinien
oppimista ja viestintää, mutta myös skitsofreenisten potilaiden viestintä
tapa kiinnosti Batesonia. Hän kiinnittikin projektin psykiatriseksi konsul
tiksi Donald D. Jacksonin, joka aikaisemmin oli työskennellyt yhdessä
mm. Sullivanin kanssa kuuluisassa Chestnut Lodge -parantolassa. Tämä
ns. Palo Alto -ryhmä, johon edellisten lisäksi kuuluivat mm. Virginia Satir,
Paul Watzlawick ja Jay Haley, oli tuleva perheterapian oman teoreettisen
perustan muotoutumisen kannalta keskeisen tärkeäksi.
Kommunikaation kerroksellisuus oli eräs Palo Alto -ryhmän
keskeisiä löydöksiä3 • Jokainen viesti sisältää kaksi aspektia. Yhtäältä on
sisältöaspekti, se mitä viestissä sanotaan asioiden tilasta. Toisaalta on
suhdeaspekti, jossa ilmaistaan miten viesti on luettava sosiaalisessa
kontekstissa4 • Suhdeaspekti on metakommunikaatiota, siinä kerrotaan
jotakin viestistä itsestään. Sisältöaspekti välittyy yleensä ns. digitaalisen
koodin avulla ja suhdeaspekti ns. analogisen koodin avulla. Digitaalisessa
koodissa merkin ja kohteen välinen suhde on sopimuksenvarainen ja
merkitys tämän takia yksiselitteinen. Analogisessa koodissa perustuu
merkin ja kohteen välinen suhde luonnolliseen samankaltaisuuteen tai
yhteenkuuluvuuteen ja tästä johtuen on merkitys usein moniselitteinen5 •
Kommunikaation kerroksellisuus mahdollistaa tilanteen, jossa
Watzlawick, Beavin ja Jackson (1967) ovat kirjoittaneet systemaattisen kuvauksen Palo
Alto-ryhmän kommunikaatiota koskevien tutkimusten tuloksista. Siitä on löydettävissä suo
menkielinen referaatti julkaisussa Wahlström (1988).
3

Esimerkiksi lause "Matkalaukut ovat portailla" kertoo jotakin matkalaukkujen olinpai
kasta (sisältöaspekti). Talon rouvan lausumana autonkuljettajalleen lause sisältää myöskin
kehoituksen kantaa laukut sisälle (suhdeaspekti).
4

Lause "Olen kaivannut sinua" (digitaalinen koodi) on yksiselitteisesti ymmärrettävissä,
mutta kaihoisa katse (analoginen koodi) antaa tilaa useille tulkinnoille.
5

14

viestin sisältö- ja suhdetasot ovat ristiriidassa keskenään. Tällöin puhutaan
usein kaksoisviestistä. Kaksoisviesti voi olla paradoksaalinen, joko niin,
että siihen sisältyvä kontekstimäärittely falsifioi viestin sisällön (tai sisältö
kontekstimäärittelyn) tai että viesti sisältää kehoituksen, jota voi noudat
taa vain rikkomalla se6 • Kaksoisviestejä ja paradokseja voidaan selvittää
joko asettautumalla metapositioon niiden suhteen tai astumalla ulos
kommunikaatiosuhteesta. Joissakin ihmissuhdetilanteissa kumpikin
vaihtoehto on mahdoton ja silloin voi syntyä tilanne, jota Palo Alto ryhmä kutsui kaksoissidokseksi. Kaksoissidos oli ryhmän mielestä se
konteksti, jossa skitsofreeninen kommunikaatio tuli mielekkäästi ymmär
rettäväksi (Bateson, Jackson, Haley & Weakland, 1956; Sluzki, Beavin,
Tarnopolsky & Veron, 1967).
Bateson oli jo 1930-luvulla, työskennellessään antropologina
Uuden Guinean iatmut-kulttuurin parissa, kiinnittänyt huomiota sosiaali
seen prosessiin, jolle hän antoi nimen skismogenesis (Bateson, 1936, 1973).
Kyseessä on sekvenssi, jossa yksilön käyttäytymisen normit progressiivi
sesti muuttuvat seurauksena kumulatiivisesta vuorovaikutuksesta toisen
yksilön kanssa. Muodostuu siis vastakkainasettelu, jossa yksilöt vastavuo
roisesti vahvistavat tiettyjä käyttäytymispiirteitä toisissaan.
Käyttäytymismuotojen toinen toisiaan vahvistava vaikutus voi
joko perustua niiden toisiaan täydentävään erilaisuuteen tai niiden
samanlaisuuteen. Edellistä, erojen maksimointiin perustuvaa suhdetta,
Bateson (1973) kutsui komplementaariseksi ja jälkimmäistä, erojen mini
mointiin perustuvaa, symmetriseksi. Toisin kuin hierarkkisissa kulttuu
reissa, joissa on runsaasti yhteiskuntarakenteen vakautta lisääviä komple
mentaarisia suhteita, iatmut-kulttuurissa lähes kaikki yksilöiden ja ryhmi
en väliset suhteet olivat symmetrisiä. Batesonin (1936) havainnon mukaan
kuitenkin koko tätä helposti ns. symmetriseen eskalaatioon syöksyvää
sosiaalista järjestelmää tasapainotti ns. naven-rituaali. Siinä vallitsevat
yhteiskuntasuhteet käännettiin päälaelleen, kun eno rituaalin mukaisesti
esitti alistumista sisarenpojalleen. Naven-rituaalilla oli siis jossain mielessä
samanlainen funktio, kuin karnevaalilla vahvasti komplementaarisiin
suhteisiin rakentuvassa keskiajan Euroopan huomattavan hierarkkisessa
kulttuurissa (Bahtin, 1979).
Skismogenesiksen kuvaus oli ilmeisesti ensimmäinen esimerkki,
jossa kyberneettinen itseohjautuvuuden periaate sovellettiin sosiaaliseen
prosessiin. Palo Alto -ryhmä omaksui tämän lähtökohdan perheiden
vuorovaikutuksen tarkasteluun. Don D. Jackson (1957) otti käyttöön
perhehomeostaasin käsitteen. Tässä perhe nähdään suhdejärjestelmänä,
joka pyrkii vallitsevien suhdemäärittelyjen ylläpitämiseen. Tämä tapahtuu

6

Esimerkki edellisestä on "Minä valehtelen"-paradoksi, jossa lauseen kohteena olevan
"minän" samaistaminen lausujaan johtaa paradoksiin, ja jälkimmäisestä "Ole spontaani!"
paradoksi, jossa kehoitus pitää sisällään itsensä kanssa ristiriidassa olevan kehoituksen.
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palautekehien välityksellä. Palautekehät muodostuvat vastavuoroisista
käyttäytymisen osioista, joita toistamalla suhdetta säädellään. Palautekehi
en aktivoituminen on poikkeamakeskeistä (Hoffman, 1981). Perhesystee
min jäsenet ovat omaksuneet tietyt odotusarvot toistensa käyttäytymisen
suhteen ja näistä poikkeaminen saa muut reagoimaan siihen suuntaan,
että yksilö taas "palaa ruotuun".
Jacksonin (1957) näkemyksen mukaan perheen pyrkimys homeos
taasiin, sisäisten suhteidensa ennallapitämiseen, teki ymmärrettäväksi,
miksi jokin yksilön kannalta dysfunktionaalinen ilmiö, esim. psykiatrinen
oire, saattoi olla perhesysteemin kannalta kokonaisuutena adaptatiivinen.
Nuoren ihmisen skitsofreeninen käyttäytyminen voidaan ymmärtää
mielekkäänä perhejärjestelmässä, jossa lasten itsenäistyminen on systee
min tasapainoa uhkaava. Alkoholismi voidaan nähdä holhoamispyrkimys
tä täydentävänä käyttäytymismuotona vahvasti komplementaarisessa
aviosuhteessa.
Perheen näkeminen vuorovaikutusjärjestelmänä johti siirtymiseen
pois lineaarisesta kausaaliajattelusta, jossa jokin käyttäytyminen nähdään
"aiheutetuksi" ja jokin toinen "aiheuttajaksi". Tilalle tuli pyrkimys ajatella
kehämäisesti, jolloin tietty käyttäytyminen voi tapahtumasekvenssissä olla
yhtälailla "syyn" kuin "seurauksenkin" asemassa. Kahden tai useamman
henkilön välinen kanssakäyminen muodostuu jatkuvasta tapahtumien
seuraannosta, jossa usein on löydettävissä toistuvia kaavoja. Välittömälle
havainnoinnille (niin tapahtumien sisä- kuin ulkopuoleltakin) on kuiten
kin ominaista käyttäytymisseuraannon jakaminen lyhyisiin jaksoihin,
joissa yksi tapahtuma näyttäisi aiheuttavan toista. Palo Alto -ryhmä kutsui
tätä jaksottamista punktuoinniksi ja osoitti sen suhteellisuuden (Watzla
wick ym., 1967).
Systeemisessä perhetutkimuksessa kiinnitettiin aluksi lähes yksin
omaan huomiota sellaiseen suhdejärjestelmän säätelyyn, joka pyrkii
poikkeamien tasapainottamiseen tietyn vaihteluvälin sisällä eli homeostaa
sin ylläpitämiseen. Perhehomeostaasin käsite antoi teoreettisen selityksen
sille, miksi perhe saattaa vastustaa yhden perheenjäsenen dys
funktionaaliseksi koetun käyttäytymisen muutosta. Myöhemmin on
kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että luonnollisissa järjestelmissä
esiintyy myös poikkeaman lisäämiseen tähtääviä palautekehiä. Maruya
man (1968) terminologian mukaan poikkeamaa vähentävä eli negatiivinen
palaute lisää järjestelmän morfostasiaa, muodon pysyvyyttä, kun taas
poikkeamaa lisäävä eli positiivinen palaute johtaa morfogenesikseen,
järjestelmän muodon tai rakenteen muuttumiseen. Perheiden elämänkaa
ressa tulee kriisi- ja murrosvaiheita, jotka saattavat johtaa hyv inkin
äkilliseen suhteiden uudelleenjärjestäytymiseen. Negatiivisten ja positiivis
ten palautekehien vuorottelu eli ns. epävakaa tasapainotila ohjaa järjestel
mää hallittuun muutokseen, "kasvuun".
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2.3

Systeeminen perheterapia - Milanon malli

Palo Alto -ryhmän työ johti vähitellen terapeuttisiin sovelluksiin, joissa
systeeminen ajattelu otettiin lähtökohdaksi. Yleisesti voidaan puhua
systeemisistä perheterapioista yhtenä perheterapian kentän alaryhmänä
(Wahlström, 1988). Keeneyn ja Rossin (1985) määritelmän mukaan systee
miset perheterapiat ovat psykiatristen ja sosiaalisten ongelmien hoitomuo
toja, joissa terapeuttinen toiminta kohdistuu vuorovaikutuskaavoihin
(interactional patterns). Erityisesti pyritään tunnistamaan ja vaikuttamaan
niihin kanssakäymisen toistuviin kaavoihin, joissa ongelmakäyttäytymi
nen kytkeytyy toisten henkilöiden käyttäytymiseen.
Systeemisten perheterapioiden joukossa on useita eri suuntauksia
ja koulukuntia. Näitä ovat mm. eri lyhytterapiasuuntaukset (Watzlawick,
Weakland & Fish, 1974; Weakland, Fish, Watzlawick & Bodin, 1974; De
Shazer, 1988), strateginen ongelmanratkaisu terapia (Haley, 1976; Madanes,
1981), strukturaalinen perheterapia (Minuchin, 1974; Minuchin & Fishman,
1981) sekä ns. milanolainen systeeminen perheterapia (Selvini-Palazzoli,
Boscolo, Cecchin & Prata, 1978a; Tomm, 1984; Burbatti & Formenti, 1988).
Sluzki (1983) on pohtinut systeemisten perheterapioiden teo
reettisten lähtökohtien keskinäisiä suhteita. Hän katsoo, että vertailuja voi
tehdä kolmella eri tasolla: 1) yleisten paradigmojen, 2) koulukuntien ja 3)
sovellettujen terapiatekniikoiden tasolla. Kaikilla systeemisillä perheterapi
oilla on yhteinen kyberneettinen ja systeemiteoreettinen paradigma, josta
käsin kuitenkin koulukunnat eri painotuksin kehittävät hypoteeseja,
muuttujia ja havaintoyksiköitä. Jotkut terapiatekniikat ovat tunnusomaisia
tietylle koulukunnalle, mutta usein samoja tekniikoita käytetään useissa
koulukunnissa hieman eri käsitteellisissä viitekehyksissä.
Sluzkin (1983) näkee, että eri koulukunnat voidaan luokitella sen
mukaan painottavatko ne interpersoonallisia prosesseja (ongelma- ja
ratkaisukeskeiset lyhytterapiat, strategiset terapiat), vuorovaikutusraken
teita (strukturaaliset terapiat) vaiko uskomusjärjestelmiä tai "maailmanku
vaa" (world-view) (milanolainen systeeminen terapia). Prosessi ja struk
tuuri ovat ikäänkuin saman mitalin eri puolet. Kumpaa niistä painote
taankin, kohdistuu terapeuttinen vaikuttaminen käyttäytymisen tai
toiminnan tasolle (action level). "Maailmankuvallisesti" orientoitunut
terapia puolestaan fokusoituu käyttäytymistä koskeviin ideologioihin,
vakaumuksiin ja attribuutioihin. Terapeuttinen toiminta ei niinkään
kohdistu käyttäytymisen aktuaalisiin kaavoihin vaan käyttäytymistä
ohjaaviin merkitysjärjestelmiin. Tämä tapahtuu antamalla uusia merkityk
siä eli konnotaatioita kollektiiviselle toiminnalle ja vaihtoehtoisia tulkinto
ja perheen historialle.
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Systeemisistä perheterapioista on Euroopassa ollut vaikutusvaltai
sin ns. Milanon koulukunnan kehittämä systeeminen perheterapia. Koulu
kunta sai alkunsa, kun Mara Selvini-Palazzoli, milanolainen sisätautilääkä
ri ja psykoanalyytikko, vuonna 1967 aloitti yhteistyössä psykiatri Luigi
Boscolon kanssa anorexia nervosa- ja skitsofreniapotilaiden perhetera
piakokeilun (Selvini-Palazzoli, 1974). Työskentelyn teoreettinen viitekehys
oli aluksi psykoanalyyttinen, mutta vuonna 1971 tehtiin tietoinen päätös
siirtyä Palo Alto -ryhmän mallin mukaiseen työskentelyyn7 • Tässä vai
heessa ryhmä muodostui Selvini-Palazzolin ja Boscolon lisäksi Gianfranco
Cecchinistä ja Guiliana Pratasta. Työryhmän 19 skitsofreniapotilaan
hoitoon perustuvan kokeilun tulokset raportoitiin kirjassa "Paradox and
Counterparadox" (Selvini-Palazzoli ym., 1978a).
Eräs Milanon ryhmän tärkeistä innovaatioista oli siirtyminen
johdonmukaisesti työryhmäkeskeiseen työmalliin. Toki oli jo Palo Altoon
perustetussa Mental Research Institute' ssa (MRI) käytetty ns. suoraa tai
välitöntä työnohjausta (live supervision), jossa yksi tai useampi työntekijä
seuraa perheistuntoa yksisuuntaisen peili-ikkunan takaa (Bodin, 1981).
Milanolaiset kuitenkin kehittivät työskentelytavan, joka nosti työryhmän
keskeiseksi terapeuttiseksi instrumentiksi.
Milanolaisessa työmallissa terapiaistunto jakautuu viiteen jaksoon
(Tomm, 1984): 1) "Esi-istunnossa" käydään läpi olemassa oleva tieto
perheestä ja asetetaan hypoteesi tulevaa tiedonhankintaa jäsentämään. 2)
Toinen jakso on varsinainen haastattelu, jossa yhden terapeutin toimiessa
haastattelijana työryhmän muut jäsenet seuraavat istuntoa yksisuuntaisen
peili-ikkunan takaa. Haastattelun aikana terapeutti kerää ainoastaan
tietoa, eikä pyri vaikuttamaan perheeseen. 3) Kolmantena jaksona on
työryhmän neuvottelu, jossa esille tulleet seikat punnitaan. Tässä neuvot
telussa muotoillaan terapeuttinen interventio, joka yleensä saa perheelle
annettavan viestin tai määräyksen muodon. 4) Terapiaistunnon neljäs
jakso onkin tämän intervention antaminen perheelle. Interventio on
yleensä tarkoin muotoiltu ja annetaan joskus kirjallisenakin. 5) Lopuksi
työryhmä pitää vielä, perheen lähdettyä, "jälki-istunnon", jossa mm.
kirjataan odotuksia intervention vaikutuksista.
Palo Alto -ryhmän tapaan näki Milanon ryhmä tässä vaiheessa
perheen kyberneettisenä, itseään säätelevänä järjestelmänä, jolla on vahva
pyrkimys homeostaattiseen muuttumattomuuteen. Käyttäen peliteoriaa
mallina, nähtiin perheen vuorovaikutuksen muodostuvan perheenjäsenten
toistensa suhteen tekemistä siirroista, joista vähitellen kehittyi itseään
toistuva, redundantti peli. Perhepelin säännöt operoivat lähes yksinomaan
analogisella kommunikaation tasolla. Tämän takia katsottiin, että yritykset
7

Tätä siirtymää edesauttoi Paul Watzlawickin kutsuminen ryhmän työnohjaajaksi ja
Watzlawickin, Beavinin ja Jacksonin teoksen "Pragmatics of Human Communication" (1967)
tarkka lukeminen. Osa Milanon ryhmän vaiheita koskevista tiedoista perustuu Luigi Bosco
lon eri yhteyksissä antamiin suullisiin tiedonantoihin.
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saada perheenjäsenet sanallisten tulkintojen avulla oivaltamaan kanssa
käymisensä kaavaa ovat tuomitut epäonnistumaan. Terapeuttisen toimin
nan tavoitteena oli pyrkiä perheen pelin ymmärtämiseen ja tämän jälkeen
suunnata siihen interventioita, jotka tekisivät pelin jatkumisen mahdotto
maksi (Selvini-Palazzoli ym., 1978a).
Perheen patologisen pelin pysäyttämiseen löydettiin vähitellen
neljä eri terapeuttista interventiotyyppiä (Selvini-Palazzoli & Prata, 1983):
1) Positiivinen konnotaatio. Tämä perustuu näkemykseen esille tulevasta
oireesta tai ongelmasta ratkaisuna (tai ratkaisuyrityksenä) perheen vaike
aan elämäntilanteeseen (Tomm, 1984). Positiivisessa konnotaatiossa
tuodaan esille mitä myönteistä oirekäyttäytymisessä on koko perhesys
teemin kannalta. Tämä on perhettä hämmentävä uudelleenmäärittely.
Hämmennys ei liity pelkästään siihen, että se mikä on koettu hankalaksi
nostetaan toivotuksi, vaan erityisesti siihen, että oirekäyttäytyminen
positiivisen konnotaation kautta liitetään perhesysteemin kaikkien muiden
jäsenten käyttäytymiseen. Tämä interventio on ristiriidassa perhesystee
min luontaisen pyrkimyksen kanssa dissosioida oirekäyttäytyminen
itsestään. 2) Rituaali. Rituaali on terapeuttien määrämä käyttäytymisen
seuranta, jota perheen tulee tarkoin noudattaa (Selvini-Palazzoli ym., 1977,
1978b). Rituaalien käytön teoreettinen perustelu on ns. pragmaattisen
paradoksin määritelmässä. Koska paradoksin olemukseeen kuuluu ajan
häivyttäminen - keskenään ristiriitaisia käyttäytymisen muotoja toteute
taan samanaikaisesti8 - pyritään rituaalin avulla aikaansaamaan käyttäyty
misen ajallinen jaksotus. Toisaalta rituaali tuo dramaattisesti esille sen,
mitä perhesysteemissä jo tapahtuu. 3) Vastaparadoksi. Oirekäyttäytyminen
nähdään ilmaisuna tilanteesta, jossa perhe on juuttunut omaan paradok
saaliseen peliinsä. Kahta tai useampaa keskenään vastakkaista pyrkimystä
pyritään toteuttamaan samanaikaisesti. Hoitoon tullessa on perheen toive
myös paradoksaalinen - toivotaan oireen poistamista koskematta per
hesysteemin sisäisiin suhteisiin. Vastaparadoksin yleisin muoto interven
tiona on muuttumattomuuden tarjoaminen muutoksen kontekstissa. Tämä
tapahtuu kun terapeutit neuvovat tai määräävät perhettä jatkamaan
käyttäytymistään kuten ennenkin9 • Vastaparadoksi luo uuden kontekstu
aalisen tilanteen oireen ympärille. 4) Pitkät istuntovälit. Milanon ryhmälle
tuli tavaksi, osittain sattumalta, pitää noin kuukauden välejä istuntojen
välillä. Teoreettinen perustelu tälle käytännölle oli se, että pitkä väliaika
mahdollisti terapeuttisen intervention kumuloitumisen suhdejätjestelmäs8

Esimerkiksi anorektikko pyrkii syömättömyydellään olemaan samanaikaisesti sekä
riippuvainen että itsenäinen. Toisilleen vastakkaisia kasvatusperiaatteita kannattavat vanhem
mat ovat yht'aikaa lapselleen sekä sallivia että vaativia.
9

On huomattava, että tällainen "systeemin määräys" (johon useimmiten sisältyy myös
oireen määräys) aina tapahtuu yhteydessä positiiviseen konnotaatioon ja yleensä määreellä
"toistaiseksi". Tässäkin on siis pohjana näkemys oireesta ratkaisuna.
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sä (Selvini-Palazzoli, 1980). Koska kahdella jäsenellä ei voi olla sama
asema systeemissä, on myös intervention vaikutus kuhunkin perheenjäse
neen erilainen. Interventio on odottamaton, perheen pelin sääntöjen
vastainen, ja jokaisen on etsittävä oma tapansa sopeutua siihen. Seuraus
tästä on, että kaikkien osapuolten on reagoitava jokaisen toisen välit
tömään reaktioon ja näin interventio vasta ajan kuluessa aiheuttaa jälki
kaikua suhdejärjestelmässä.
Vuoden 1975 jälkeen, aloittaessaan perheterapian koulutuksen
antamista, alkoi Milanon ryhmä yhä enemmän kiinnostua oman toimin
tansa perusteista. Ryhmän aikaisemmassa, lähinnä systeemis-strategiseksi
luonnehdittavassa vaiheessa, oli mielenkiinto kohdistunut perheen muo
dostamaan systeemiin ja sen noudattamaan peliin, sekä keinoihin pelin
murtamiseen. Nyt alettiin yhä enemmän kiinnostua perheen ja terapeutti
sen työryhmän keskenään muodostamasta järjestelmästä. Siirryttiin ns.
toisen asteen kybernetiikkaan, jossa työryhmä tarkkaili itseään perhejärjes
telmää tarkkailevana yksikkönä. Tästä seurasi kaksi seikkaa (Tomm, 1984).
Ensinnäkin tuli mahdolliseksi tarkemmin määritellä eräitä terapeuttisen
tiedonhankinnan periaatteita. Toiseksi tapahtui tietty painotuksen muutos
tavassa konseptualisoida perhesysteemin häiriöiden luonnetta.
Milanon ryhmä määritteli tiedonhankintametodinsa kolmeksi
pääperiaatteksi hypoteesien asettamisen, sirkulaarisuuden ja neutraalisuuden
(Selvini-Palazzoli ym., 1980). Hypoteesin muodostaminen on tiedonhan
kinnan perusta. Milanolaiset pitivät tärkeänä, että alustavakin hypoteesi
on systeeminen, so. sisällyttää kaikki perheen komponentit ja koskettaa
perheen suhdefunktiota kokonaisuudessaan (eikä esim. ainoastaan oireen
asemaa suhdejärjestelmässä) (Martin, 1985). Systeemisessä hypoteesissa
syy-seuraus-suhteet kuvataan sirkulaarisesti, kehämäisesti. Sirkulaarisuus
liittyy myös tiedonhankintatapahtumaan. Terapeutti ohjaa haastattelun
kulkua sen palautteen perusteella, jonka hän perheeltä saa asettaessaan
suhteita, so. eroavuuksia ja muutoksia, koskevia kysymyksiä10 • Seuraten
Batesonin (1979) maksiimia, jonka mukaan vain eroavuudet ovat infor
maatiota ("the difference that makes the difference"), milanolainen haas
tattelu fokusoituu aina erojen tarkentamiseen (Penn, 1982; Tomm, 1985).
Eroavuudet voivat koskea henkilöiden käyttäytymistä, heidän välisiä
suhteita, käyttäytymisen vaikutuksia tai aikasuhteita. Eroavuuksia koske
vat kysymykset esitetään usein ns. triadisina, jolloin yhtä perheenjäsentä
pyydetään toisten kuullen kertomaan kahden toisen perheenjäsenen
välisestä suhteesta.
Neutraalisuudella Milanon ryhmä tarkoitti sitä asennoitumista,
jota terapeutti käyttäytymisellään viestittää perheelle koskien perheen

1

°Boscolo on myöhemmin suullisesti esittänyt arvionaan, että sirkulaarinen haastattelutek
niikka oli Milanon ryhmän tärkein innovaatio. Hän piti sitä interventiotekniikoita tärkeämpä
nä.
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ongelmia ja eri perheenjäsenten toimintaa. Haastattelun aikana ei tera
peutti julkisesti ota mitään kantaa esille tuleviin seikkoihin. Hänen ainoa
tapansa reagoida perheeltä tuleviin aloitteisiin on esittää lisää kysymyksiä.
Julkinen kannanotto tulee terapeuttisen työryhmän nimissä intervention
muodossa. Cecchin (1987) on myöhemmin täsmentänyt neutraalisuuden
käsitettä, korostamalla siihen liittyvää aktiivista mielenkiintoa ja uteliai
suutta kaiken mahdollisen uuden esille tulevan suhteen.
Kuten aikaisemmin todettiin, näki Milanon ryhmä alunperin
perhesysteemin häiriöiden liittyvän perheen jumiutumiseen omaan
paradoksaaliseen peliinsä. Peliin pyrittiin vaikuttamaan systeemis-strategi
sin interventioin. Sirkulaarisen haastattelun painottaminen johti kuitenkin
perhesysteemin häiriön uudelleenkäsitteellistämiseen. Häiriön tarkastelus
sa siirryttiin käyttäytymisen tasolta todellisuuden kuvauksen tasolle.
Batesonia (1980) seuraten nähtiin häiriö yhä enemmän seuraukseksi "epis
temologisesta erheestä", yksilön tai perheen virheellisestä käsityksestä
omasta tilanteestaan.
Batesonin (1980) mukaan ihmiselle on ominaista epistemologinen
harhakäsitys mahdollisuudestaan yksisuuntaisesti vaikuttaa ympäris
töönsä ja olosuhteisiinsa. Tämä harhakäsitys estää kaikille elollisille
järjestelmille luonnollisen itseparantavan pyrkimyksen toteutumista.
Itseparantava kyky on pyrkimyksessä järjestelmän sisäisen organisaation
johdonmukaisuuden ylläpitämiseen. Ihmissuhdejärjestelmissä liiallinen
pyrkimys "vaikuttamiseen" ja "selittämiseen", sanalla sanoen kompleksi
suuden liiallinen yksinkertaistaminen, kuitenkin estää luonnonmukaista
parantavaa uudelleenorganisoitumista järjestelmää kohdanneen häiriön
jälkeen.
Milanon ryhmä alkoi aavistaa, että sen kehittämällä haastattelutek
niikalla saattaisi olla terapeuttinen vaikutus itsessään. Sirkulaarinen
haastattelu ei ole tiedonhankintaväline vain terapeuttiselle työryhmälle,
vaan myös asiakasperheelle. Se voisi vaikuttaa kompleksisuuden liiallista
yksinkertaistamista vähentävästi ja sillä tavalla edesauttaa suhdejärjestel
män uudelleenorganisoitumista. Tällä tavalla milanolainen terapiakäsitys
muuttui systeemis-strategisesta semanttiseksi, terapeuttinen muutos fo
kusoitui yhä enemmän "kognitiivisiin karttoihin" tai "uskomusjärjestel
miin" (Papp, 1983).
Milanon ryhmä hajosi vuonna 1979, jonka jälkeen Selvini-Palazzoli
ja Prata toisaalta ja Boscolo ja Cecchin toisaalta ovat jatkaneet milanolai
sen systeemisen metodin kehittelyä eri painotuksin. Selvini-Palazzoli ja
Prata (1983) ovat tehneet kehittelytyötä ja tutkimusta vaikeiden psykiatris
ten häiriöiden perhehoidosta ns. vakiointerventiomenetelmän avulla11•
Siihen ei tässä yhteydessä puututa enempää. Boscolo ja Cecchin puoles11Menetelmää on Suomessa soveltanut vuosina 1982-1985 Lastenlinnan sairaalassa toimi
nut työryhmä (Johansson, Lounavaara-Rintala, Wahlbeck & Varilo, 1987).
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taan ovat harrastaneet laajaa kansainvälistä koulutustoimintaa ja vähitel
len siirtyneet kohti teoreettisia positioita, joista usein on käytetty nimitystä
postmilanolaisuus12 (Hoffman, 1988).

2.4

Systeemisen perheterapian murros

Boscolon ja Cecchinin kansainvälisen koulutustoiminnan tuloksena alkoi
eri puolille, erityisesti Eurooppaan mutta myös Pohjois-Ameriikkaan,
muodostua milanolaisen systeemisen perheterapian mallin mukaan
toimivia työryhmiä (Campbell & Draper, 1985). Useasti osoittautui, ettei
systeemis-strategisten interventioiden soveltaminen uusissa konteksteissa
aina tuottanut odotettua tulosta. Tämä oli eräs ulkoinen syy sille, että
mallin teoreettisia perusteita alettiin kyseenalaistaa. Tärkeämpi pohja
systeemisen perheterapian kritiikille syntyi ehkä kuitenkin menetelmän
sisältä.
Tähän sisäsyntyiseen murrokseen viitattiin jo edellä, puhuttaessa
toisen asteen kybernetiikan käsitteestä. Jo tiedonhankintamenetelmäänsä
kuvaavassa artikkelissa esitti Milanon ryhmä olettamuksen, että heidän
haastattelumenetelmänsä sinänsä, ilman loppuinterventiota, voisi tuottaa
terapeuttista muutosta (Selvini-Palazzoli ym., 1980). Terapeuttinen työryh
mä kiinnostui itsestään perhettä havainnoivana systeeminä. Samalla
ajateltiin, että havainnoivan systeemin kohteena oleminen lisäisi perhesys
teemin sisäistä informaatiota sen omasta tilasta. Tällä tavalla sirkulaa
risella haastattelulla olisi ns. negentrooppinen eli jäsennystä lisäävä
vaikutus perhejärjestelmään.
Toisen asteen kybernetiikka (von Foerster, 1981) viittaa siis tilan
teeseen, jossa havainnoitsija on osa sitä sirkulaarista vuorovaikutusjärjes
telmää, jota hän havannoi. Ensimmäisen asteen kybernetiikan kaudella oli
ajateltu perhettä avoimena, ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa
olevana systeeminä, josta terapeuttinen työryhmä saattoi tehdä havaintoja
ja johon se pystyi vaikuttamaan. Chileläinen biologi ja neurofysiologi
Humberto Maturana haastoi kuitenkin tämän käsityksen. Biologiset ja
sosiaaliset systeemit ovat hänen näkemyksensä mukaan autonomisia
(Maturana & Varela, 1987). Tämä tarkoittaa sitä, että ne tuottavat oman

2cecchin on määritellyt Boscolon ja oman suhteensa postrnilanolaisuuteen seuraavasti:
"Minä en näe mitään postmilanolaista terapiaa, sillä me teemme sitä jo itsekin: jos milanolai
sella terapialla tarkoitetaan paradoksia ja vastaparadoksia niin mekin olemme postmilano
laisia" (Furman, 1990, s. 23).
1
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organisaationsa ja pystyvät ylläpitämään sen rakenteellisista muutoksista
huolimatta. Tämä merkitsee kuitenkin myös sitä, että ne ovat organisatoo
risesti suljettuja. Niiden rakenne voi muuttua, mutta ne säilyttävät organi
saationsa ja identiteettinsä muuttumattomina (Haarakangas, 1990).
Perheterapian kannalta tämä näkemys johtaa radikaalisti uuden
laiseen ajattelutapaan13 • Terapeuttia tai työryhmää ei voida enää dualisti
sesti erottaa perhesysteemistä eikä terapeuteilla ole yksisuuntaista vaiku
tusmahdollisuutta asiakkaisiin (Hoffman, 1988; Haarakangas, 1990). Tera
peutti voi vaikuttaa vain kontekstiin ja kontrolloida vain itseään.
Maturanalaisen ajattelun mukaan on jokaisen elollisen (biologisen
tai sosiaalisen) järjestelmän käyttäytyminen järjestelmän rakenteen mää
räämä. Tältä pohjalta puhutaan struktuurideterminismista (Dell, 1982, 1985).
Käyttäytymisen muutos seuraa rakenteen muutoksesta, minkä vain
järjestelmä itse voi aiheuttaa. Perheterapiassa tapahtuu perhesysteemin ja
terapeuttisen työryhmän systeemin ns. strukturaalinen kytkeytyminen
(Dell, 1982, 1985) uudeksi terapeuttiseksi systeemiksi14• Kaikki muutokset
tapahtuvat tämän organisatoorisesti suljetun systeemin puitteissa. Niinpä
voidaan nähdä terapeuttiset muutokset perheen ja työryhmän koevoluu
tiona eli yhdessä kehittymisenä (Seikkula, 1991).
Tällaisen "struktuurideterminismin" soveltaminen psykoterapiaan
merkitsee Efranin ja Heffnerin (1991) mukaan arkisella kielellä sitä, ettei
terapiassa varsinaisesti ole kysymys ihmisten muuttamisesta. Terapia on
sensijaan "kontekstin antamista, jossa ihmiset voivat tarkemmin tuoda
esille mitä he ovat ja mitä he tekevät" (Efran & Heffner, 1991, s. 50).
Näissä olosuhteissa muutos tapahtuu luonnollisesti. Ottaen huomioon
kielen keskeisen merkityksen ihmisten elämän sosiaalisessa rakentumises
sa, on ihmisten sanavalinnoilla, heidän kuvatessaan toimintaansa, olen
nainen vaikutus toiminnan tulokseen. Siksi Efran ja Heffner katsovat
terapiaprosessin olevan ensisijaisesti sen seuraamista, miten ihmiset
puhuvat itsestään ja itselleen.
Toisen asteen kybernetiikan, struktuurideterminismin ja koevoluution
käsitteiden tuominen systeemisen perheterapian piiriin on käytännössä johtanut
kieleen ja keskusteluun liittyvien kysymysten ajankohtaistumiseen teoreettisessa
kehittelyssä. Carlos Sluzkin mukaan havainnoijan liittäminen kokonaisuu
teen, toisen asteen kybernetiikan periaatteiden mukaisesti, on merkinnyt
siirtymistä "maailmasta tuolla ulkona" keskustelun maailmaan (Wahlström
& Borchers, 1991). Hän katsoo, että tähän mallien tasolla tapahtuneeseen
Ensimmäisessä perheterapian maailmankongressissa Dublinissa 18.-22.6.1989 Boscolo
kuvasi ensimmäistä tapaamistaan Maturanan kanssa Calgaryssa, Kanadassa. Vapaasti muis
tista siteerattuna hän sanoi: "Kun kuulin Maturanan sanovan elollisten systeemien olevan
suljettuja olin lentää takamuksilleni".
13

Perheen ja työryhmän systeemit puolestaan ovat luonnollisesti yksittäisten jäsentensä
systeemien rakenteellisia kytkeytymiä.
14
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muutokseen on käytännön tasolla liittynyt avautumista kohti demok
raattisempaa suhdetta asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Samalla tämä
on merkinnyt myös yhteiskunnallisten ja poliittisten teemojen uudelleen
korostumista perheterapialiikkeessä.
Tähän, Sluzkin myönteisenä näkemään kehitykseen, liittyy myös
feministisen liikkeen esittämä kritiikki systeemistä ajattelua kohtaan. Tämä
kritiikki on kohdistunut systeemisen terapian liialliseen neutraalisuuteen
ja kognitivismiin. Sen tilalla on haluttu painottaa ns. diskurssisensitiivi
syyttä, jossa terapeuttisen keskustelun kunkin osanottajan yhteiskun
nallisesti ja historiallisesti määräytynyt puhekäytäntö tulee huomioiduksi
terapeuttisessa työssä (Byrne & McCarthy, 1988; Lowe, 1991; Weingarten
1991).
Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella perheterapiaa
keskustelun ja puhekäytäntöjen näkökulmasta. Työ asettautuu siten
perheterapian postmilanolaiseen virtaukseen. Tarkastelussa painotetaan
kuitenkin enemmän diskurssien pienyhteisöllistä kuin yhteiskunnallista
luonnetta. Lähestymistavan teoreettisen perusteluun palataan neljännessä
luvussa.

3

3.1

PERHETERAPIA TUTKIMUKSEN KOHTEE
NA

Perheterapeuttiset innovaatiot ja tutkimus

Kuten useampien muidenkin psykoterapian suuntausten kohdalla, on
perheterapian kehittymisen ja perheterapiatutkimuksen välillä monimut
kainen suhde. Suurin osa perheterapeuttisista innovaatioista on tehty
suhteellisen epäsystemaattisen kokeilutyön tuloksena. Tästä toiminnasta
voisi lähinnä käyttää nimitystä intuitiivinen tai epämuodollinen kvalitatii
vinen tutkimus (Moon, Dillon & Sprenkle, 1990). Kehittämistoiminta on
yleensä tapahtunut kliinisen työn yksiköissä, jotka ovat toimineet erillään
yliopistoista tai vain löyhästi niihin liitettyinä. On käytetty fenomenologis
ta, induktiivista ja kliinistä metodologiaa, joka on perustunut perhe
terapiaistuntojen havainnointiin yksisuuntaisten peili-ikkunoiden kautta,
hypoteesien muodostamiseen ja niiden testaamiseen tulevissa istunnoissa.
Tämä kehittämis- ja tutkimustoiminta on ollut erinomaisen pro
duktiivista uusien kliinisten toimintamallien ja menettelytapojen tuottami
sessa. Tulosten raportointi on yleensä tapahtunut tapauskertomusten ja
näiden teoreettisen pohdinnan muodossa ja usein niin, että raportointi on
samalla palvellut uuden menetelmän opettamisen didaktisia tarkoituksia
(esim. Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 1987; Haley, 1973; Madanes,
1981; Minuchin, 1974; Minuchin & Fishman, 1981; Papp, 1983; Selvini
Palazzoli ym. 1978a; Selvini-Palazzoli, Cirillo, Selvini & Sorrentino, 1989;
Watzlawick & Weakland, 1977; Watzlawick ym. 1974).
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Eräs ominainen piirre tälle toiminnalle on ollut menetelmien ja
mallien jatkuva kehittyminen. Esimerkiksi Selvini (1991), joka on jäsenenä
Selvini-Palazzolin perustamassa uudessa työryhmässä, toteaa, että jatkuva,
nopea kehitys työryhmän työskentelytavassa on estänyt ryhmää toteutta
masta useita jo suunnitteilla olleita kvantitatiivisia seurantatutkimuksia.
Selvini toteaa ryhmällä olevan "itsepintainen ja toistuva tunne siitä, että se
mitä tehtiin pari vuotta aikaisemmin on pelkkää roskaa!" (Selvini, 1991, s.
265).
Perheterapeuttisiin innovaatioihin liittyvän tutkimustoiminnan
keskeisin ongelma on sen epämuodollisuus (Moon ym., 1990). Raporttien
perusteella on usein vaikea päätellä mitä menetelmää tarkalleen on
käytetty, miten aineisto on analysoitu ja miten johtopäätöksiin on tultu.
Seurauksena tästä on mm. toistettavuuden ongelma. Ei ole selvyyttä siitä,
käytetäänkö uudessa tilanteessa aiemmin koeteltua menetelmää vaiko
olennaisesti uutta variaatiota. Näin ollen saatujen tulosten koetteleminen
uudessa yhteydessä on vaikeata.
Induktiivisen ja kliinisen kehittämistoiminnan puutteellisuuksiin
voidaan reagoida kahdella tavalla. Eräs tapa on pyrkiä muodollisen
kvantitatiivisen tutkimuksen edellyttämien tutkimusasetelmien konstruoi
miseen. Tähän on pyritty ns. tuloksellisuustutkimuksissa. Niissä on
kuitenkin heikkoutena naturalistisen observoinnin tuomien etujen menet
täminen. Ryhmien välillä todettujen erojen selittämiseksi joudutaan
laatimaan hypoteeseja, joiden koetteleminen on mahdotonta ilman yksi
tyiskohtaista havaintomateriaalia. Toinen reagointimahdollisuus on
kliinisen tutkimusotteen systematisoiminen käyttäen hyväksi sosiaalitie
teissä kehittymässä olevaa kvalitatiivista tutkimusmetodiikkaa (Moon ym.,
1990). Tähän pyrkimykseen palataan tuonnempana.

3.2

Perheterapian tuloksellisuus

Perheterapian tuloksellisuustutkimuksia koskevia katsauksia ja meta
analyysejä on julkaistu joitakin (Gurman & Kniskern, 1978, 1981; Gurman,
Kniskern & Pinsof, 1986; Hazelrigg, Cooper & Borduin, 1987; Markus,
Lange & Pettigrew, 1990; Shoham-Salomon & Bice Broussard, 1990; Carr,
1991). Koska käsillä oleva tutkimus ei asetu tuloksellisuustutkimuksen
perinteeseen, viitataan niihin tässä yhteydessä vain lyhyesti. Tuloksista,
joihin useiden menetelmällisten puutteellisuuksien vuoksi on osittain
suhtauduttava varauksellisesti, voidaan todeta seuraavaa:
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Perheterapia on yleensä yhtä tuloksellista kuin muutkin psyko
terapian muodot. Tuloksellisuustutkimukset osoittavat, että 65-80 prosent
tia asiakkaista hyötyvät hoidosta oireiden lieventymisen muodossa (Carr,
1991, Markus ym. 1990). Oireiden pahenemista tapahtuu harvemmin kuin
joka kymmenennessä tapauksessa. Tämä vastaa sitä, mitä tiedetään
psykoterapian tuloksellisuudesta yleensä (Smith, Glass & Miller, 1980;
Berzins, 1984). Jos tuloksellisuuskriteeriksi otetaan eri mittarein todetut
perhesysteemin tasolla tapahtuneet muutokset on tulos vaatimattomampi:
noin puolet perheistä hyötyvät tässä mielessä.
Eri perheterapeuttisten lähestymistapojen välillä ei ole mitään
merkittäviä eroja tuloksellisuudessa (Carr, 1991). Systeeminen, työryhmä
keskeinen lähestymistapa tuottaa saman tuloksen lyhyemmässä ajassa
kuin perinteinen hajautettu työmalli lastenpsykiatrisessa työssä. Hoidon
kesto on keskimäärin viidestä kymmeneen istuntoa, usein vähemmänkin.
Perheterapia koetaan usein epämiellyttävänä hoitomuotona,
silloinkin kun se on tuloksellista ja koetaan hyödylliseksi. Epämiellyttä
vyyden kokemus liittyy yleensä perheterapian tekniseen apuvälineistöön,
kuten videokamerat ja yksisuuntaiset peili-ikkunat, ja työryhmän käyt
töön.
Hoidosta saatu hyöty vähenee ajan myötä (Markus ym., 1990).
Hyöty on suurimmillaan noin vuosi hoidon jälkeen (suurempi kuin
puolen vuoden seuranta-ajan jälkeen) ja on enää vähän todettavissa
neljän-viiden vuoden jälkeen. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että
perheterapiasta saatu hyöty on vuosi hoidon lopettamisen jälkeen suu
rempi kuin muilla psykoterapiamenetelmillä saatu.

3.3

Prosessitutkimuksen ja uutta etsivän tutkimuksen tarve

Kvantitatiivisen tuloksellisuustutkimuksen mahdollisuudet vastata psyko
ja perheterapian kehittämistarpeisiin ovat rajalliset. Mahrerin (1988)
mukaan hypoteeseja testaava tutkimus ei yleensäkään juuri voi vaikuttaa
psykoterapian teorian kehittymiseen. Hän luettelee useita perusteluja sille,
miksi hypoteeseja testaavan tutkimuksen tulokset eivät loogisin perustein
tarvitse vakavasti vaikuttaa psykoterapian teorioiden kohtaloihin. Hänen
nähdäkseen tällainen tutkimus ei myöskään pysty lisäämään psykoterapi
aa koskevaa tietoainesta.
Kvantitatiivisen psykoterapiatutkimuksen eräs johtoajatus on ollut
ns. spesifisyysvaatimus (Berzins, 1984). Olisi selvitettävä mikä hoito, kenen
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antamana ja missä olosuhteissa, on tuloksellisinta tälle yksilölle, jolla
esiintyy tämä ongelma. Pyrkimys spesifisyyteen on johtanut tutkimus
asetelmien sisäisen validiteetin ylikorostamiseen, sillä seurauksella että
niiden relevanssi käytännön psykoterapiatyön kannalta on jäänyt vähäi
seksi. Spesifien vaikutussuhteiden osoittaminen on kuitenkin menetel
mällisen tiukkuuden lisäämisestä huolimatta osoittautunut vaikeaksi.
Kisch ja Kroll (1980) katsovatkin, että onnistuneiden terapioiden
tulos, menetelmästä riippumatta, todennäköisesti on varsin yhdenmukai
nen (esim. lieventynyt ahdistus tai masennus ja lisääntynyt kyky ongel
mallisten tilanteiden ratkaisemisessa), mutta' että ratkaisevasti terapiaan
vaikuttavat tilanteet jäävät arvoituksellisiksi. Heidän käsityksensä mukaan
ei ole voitu osoittaa, että sen enempää terapeutin persoonallisuus, kuin
terapeuttinen tyyli tai menetelmä, voisi ennustaa myönteistä tulosta.
Kirjoittajien mukaan "the actual existence of therapeutic behaviors, he
they interpersonal or procedural, have not been satisfactorily demon
strated" (Kisch & Kroll, 1980, s. 407). Räkköläinen, Lehtinen ja Alanen
(1991) toteavat psykoottisten potilaiden hoidosta samansuuntaisesti, ettei
psykoterapian hyötyä voida todeta yleisesti, ellei yksittäisten potilaiden
tuottamat terapeuttiset haasteet oteta huomioon.
Onkin ilmeistä, ettei muuttujakeskeinen, korrelatiivisia mentelmiä
tai kvasikokeellisia asetelmia käyttävä kvantitatiivinen tutkimus pysty
identifioimaan muutoksen tekijöitä psykoterapiassa. Rice ja Greenberg
(1984) katsovat, että tarvitaan uusi tutkimusparadigma, jossa käytetään
intensiivistä analyysia terapian vuorovaikutustapahtumien sisäisen
rakenteen selvittämiseksi. Tällaisen prosessitutkimuksen tulisi johtaa
muutoksen kontekstispesifiin mikroteoriaan (Greenberg & Pinsof, 1986).
Tällainen tutkimus olisi myöskin luonteeltaan uutta etsivää
(discovery-oriented research; Mahrer, 1988). Tällainen uutta etsivä tutki
mus ei lähde koettelemaan jo olemassa olevan teorian pohjalta asetettuja
hypoteeseja, vaan löytämään sitä mitä psykoterapiatilanteessa on löydettä
vissä. Tämä voi tapahtua joko terapiatilanteiden tarkan, yksityiskohtaisen
havainnoinnin ja kuvauksen avulla tai löytämällä (tällaisen tarkan ku
vauksen perusteella) yhteyksiä asiakkaan ja terapeutin tekemisien välillä.
Perheterapian tulo psykoterapian kentälle on sinänsä olennaisella
tavalla kyseenalaistanut perinteistä tapaa asettaa kysymystä psykoterapian
aiheuttamasta muutoksesta. Kun hoidon kohteena oleva yksikkö ei enää
ole yksilö vaan perhe, joudutaan uudella tavalla kysymään mikä on
muuttunut ja missä muutos on tapahtunut. Kysymystä muutoksesta ei
voida jäsentää yksilöllisistä ominaisuuksista tai rakenteista käsin, vaan on
nähtävä perheen ja työryhmän vuorovaikutuksessa tapahtuvana systeemi
senä, yhteiskehityksellisenä prosessina (Durkin, 1987).
Muutosprosessin kuvaus edellyttää kaavojen löytämistä (pattern
discovery), johon frekvenssi- ja aggregaattimitat eivät anna mahdollisuuk-
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sia (Moon ym., 1990). Tämän takia prosessitutkimus ja uutta etsivä
tutkimus pääosin nojaa kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimusot
teen muutos ei kuitenkaan voi tapahtua ainoastaan menetelmien tasolla, vaan sen
on katettava koko metodologista lähestymistapaa. Käsillä olevan tutkimuksen
kannalta tämä merkitsee tiedon diskursiivisen ja kontekstuaalisen luonteen
huomioonottamista. Tämä siksi, että psykoterapia yleensä ja perheterapia
erityisesti ovat sosiaalisessa yhteistoiminnassa ja kielellisessä kanssakäy
misessä muodostuvia ilmiöitä. Perheterapian tarkastelu lähemmin tästä
lähtökohdasta tapahtuu seuraavassa luvussa.

4

DISKU�SIIVINEN JA KONTEKSTUAALI
NEN LAHESTYMISTAPA PERHETERA
PIAAN

4.1

Kohti keskustelua painottavaa lähestymistapaa

Kuten luvussa 2 todettiin, on perheterapiakirjallisuus 1960-luvulta alkaen
käyttänyt lähinnä strategisia, strukturaalisia ja systeemisiä malleja terapian
kulun ja muutoksen kuvaamisessa (Wahlström, 1988). Viimeisten kymme
nen vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut vähittäinen siirtyminen kohti
humanististen ja sosiaalitieteiden tarjoamia lähestymistapoja: her
meneutiikka, narratologia, sosiaalinen konstruktionismi, diskurssianalyysi
ja sosiolingvistiikka. Eräs kannustin tämän perheterapian muutoksen
käynnistämisessä oli Milanon työryhmän sirkulaarista haastattelumenetel
mää koskeva artikkeli, jonka kirjoittajat lopettivat asettamalla kysymyk
sen: "Can family therapy produce change solely through the negentropic
effect of our present method of conducting the interview without the
necessity of making a final intervention?" (Selvini-Palazzoli ym., 1980, s.
12). Systeemiteorian kielellä ilmaistuna kiinnostuttiin yhä enemmän ns.
toisen asteen kybernetiikasta, jolla, kuten edellä on todettu, tarkoitetaan
asiakasperheen ja työryhmän yhdessä muodostaman vuorovaikutusjär
jestelmän tarkastelua.
Tämä kiinnostuminen hoitosysteemiin ja siinä tapahtuvaan mo
nensuuntaiseen informaation vaihtoon on johtanut useisiin menetelmälli
siin kehitelmiin, kuten esim. vuorovaikutusjärjestelmien käsittäminen
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kielellisiksi järjestelmiksi (Anderson & Goolishian, 1988), interventiivinen
haastattelu (Tomm, 1987) ja reflektiivinen työryhmä (Andersen, 1987).
Yhteistä kaikille näille, usein postmilanolaiseksi suuntaukseksi kutsutuille
(Hoffman, 1988) lähestymistavoille, on perheterapeuttisen istunnon
tarkastelu keskusteluna (Wahlström, 1990b).

4.2

Postmoderni tiedonkäsitys ja psykoterapeuttinen kes
kustelu

On todennäköistä, että perinteisen psykoterapiatutkimuksen vaikeus
tavoittaa sitä "jotain salaista" (Hoffman, 1981), jossa psykoterapeuttinen
muutos piilee, ei johdu pelkästään metodisista vaan pikemminkin meto
dologisista seikoista.
Psykologisen tutkimuksen vaikeuteen yleensäkin tavoittaa sitä,
mitä ihmisten välillä tapahtuu, viittaa John Shotter, kirjoittaessaan post
modernin psykologian metametodologiasta, toteamalla: "What is utterly
strange to us at the moment ... is our ordinary world of everyday social
life" (Shotter, 1990, 18). Tämän hän katsoo johtuvan modernin tieteenihan
teen "suuresta kertomuksesta", johon sisältyy käsitys havainnoinnin
kohteeksi antautuvasta, järjestäytyneestä ja kaikille samanlaisena (ainakin
potentiaalisesti) esiintyvästä todellisuudesta, tiedon teoreettisesta yk
seydestä ja empiirisen menetelmän objektiivisuudesta. Shotter suosittelee
siirtymistä etäännytetystä, teoreettisesta ja individualistisesta lähtökohdas
ta kohti postmodernismille ominaista käytännöllistä ja sosiaalisesti sitou
tunutta lähestymistapaa.
Postmodernille tieteen- ja tiedonkäsitykselle ominaisia piirteitä
ovat (Kvale, 1991): 1) tieto on keskustelunomaista, se perustuu eri havain
noitsijoiden keskinäisiin maailman merkitystä koskeviin neuvotteluihin; 2)
tieto on narratiivista, se esiintyy kertomuksena, jossa tuodaan ilmi mitkä
ovat tutkimuksen perustavat kohteet, miten nämä ovat vuorovaikutukses
sa keskenään ja aistien kanssa sekä mitä kohteita koskevia kysymyksiä voi
legitiimisti esittää ja mitä menetelmiä ratkaisujen etsimisessä käyttää; 3)
tieto on kielellistä, se on sidoksissa kielipeleihin, puheakteihin ja puhekäy
täntöihin ja 4) tieto on interrelationaalista, se on yhteisesti luotua ja yh
teisön kielirakenteisiin sidottua.
Empiirinen tutkimustraditio painottaa havainnoitsijan ulkopuolella
olevan todellisuuden vaikutusta tai kuvautumista hänen puhekäytäntöön
sä (eli tietoonsa) ja käsittelee tiedonhankintamenetelmiä ja päättelysääntö-
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jä itse tiedonmuodostumistapahtumaan nähden ulkoisina. Postmodernille
tiedonkäsitykselle ominainen hermeneuttinen metodologia on sen sijaan
kiinnostunut kehämäisestä vuorovaikutussuhteesta havainnoitsijan puhe
käytäntöjen ja tiedonmuodostustapahtumassa konstruoituvan todellisuu
den välillä. Shotterin (1990) mukaan tässä kehässä on mukana sekä
"löytämistä" (finding) että "tekemistä" (making). Todellisuudesta ei voi
sanoa mitä tahansa. Puhekäytännöt ovat riippuvaisia siitä, mitä tosiasiat
"sallivat" tai "mahdollistavat" todellisuudesta sanottavan. Tässä mielessä
"löydetään" asioita. Samalla kuitenkin vallitsevat puhekäytännöt määrää
vät, mitä hyväksytään tosiasioiksi ja miten niiden välillä vallitsevat
keskeiset suhteet käsitetään. On olemassa tiedonmuodostusta ohjaava
esikäsitys. Tässä mielessä todellisuus "tehdään".
Hylätessään yhtenäisen tiedon ihanteen, postmoderni ajattelutapa
painottaa tiedon paikallista luonnetta. Tieto sijoittuu kertomuksiin,
narratiiveihin. Tieteen legitimointia palvelevien ja yhtenäistävän kon
tekstin useille eri kielipeleille tarjoavien "suurten kertomusten" (Lyotard,
1984) rinnalla elävät arkielämän paikalliset kertomukset. Antamalla
puitteet sille miten puhua ja miten kuunnella ("knowing-how-to-speak" ja
"knowing-how-to-hear", Lyotard 1984) ne luovat sosiaalisen identiteetin
muodostamisen perusteet - miten yksilö sijoittuu ympäristössään ja miten
hän näkee asemansa siinä sallivan hänen toimia.
Postmoderniin aaltoon kuuluvina sosiaalipsykologisina lähesty
mistapoina tarjoavat kontekstualismi (Rosnow & Georgoudi, 1986), sosiaali
nen konstruktivismi (Harre, 1983) ja diskurssianalyysi (Potter & Wetherell,
1987) metodologisen pohjan psykoterapiassa yleensä ja perheterapiassa
erityisesti tapahtuvan muutoksen kollektiivisen luonteen hahmottamiselle.
Postmodernin tiedonkäsityksen mukaisesti näissä lähestymistavoissa
nähdään yksilön persoonallisen toiminnan muodostuvan niissä keskuste
lukäytännöissä, jotka yksilöt keskenään toteuttavat. Toiminnot, pyrkimyk
set, muistot, tunteet jne. saavat mielensä ja merkityksensä siinä puhekäy
tännössä, henkilökohtaisessa retoriikassa, jonka avulla yksilö sijoittaa
itsensä ja sijoittuu sosiaaliseen kontekstiin.
Sovellettuna psykoterapiaan tätä lähestymistapaa voidaan kutsua
kontekstuaaliseksi kahdestakin syystä. Yhtäältä siinä tarkastellaan psyko
terapian vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan elämänhistorian kontekstiin
(osana hänen kehittyvää elämäntarinaansa) eikä hänen muusta toiminnas
taan erillään sovellettavana tekniikkana15 • Toisaalta terapeuttisen muu
toksen oletetaan perustuvan tapahtumiin liittyvien merkityksenantojen

15

Vaikka käytännössä useimmat psyko- ja perheterapeutit, lähestymistavasta riippumatta,
ymmärtävät ettei psykoterapia ole tekniikka se kuitenkin psykoterapian vaikuttavuustutki
muksessa, jo tutkimusasetelmaan sisältyvien implisiittisten lähtökohtaoletusten takia, reifikoi
daan sellaiseksi.

32

,,.

muuttumiseen, mikä puolestaan liittyy tapahtumien kontekstien uudel
leenmäärittelyyn terapeuttisessa keskustelussa. Tällä on yhteytensä siihen
Michael Whiten ja David Epstonin (1990) ajatukseen, että ihminen aina
tulkitsee kokemuksensa suhteessa omaan elämäntarinaansa, jolloin tämä
kokonaiskertomus puolestaan määrä sen, mitkä aspektit uusista kokemuk
sista valiutuvat merkityksen syntyprosessiin (Aaltonen, Kalliokoski,
Riikonen & Vartiainen, 1992).
Diksurssianalyysi on sosiaalipsykologinen lähestymistapa, joka
tutkii kielen käyttöä sen kaikessa moninaisuudessa (Suokanta, 1991). Se ei
ole menetelmä sinänsä vaan lähestymistapa. Diskurssianalyysissä kiinnos
tus kohdistuu itse diskurssiin, siihen miten se on organisoitu, mitä sillä
tehdään, mitkä ovat sen funktiot (Eskola, 1991). Diskurssilla ymmärretään
puheen ja kirjoitetun tekstin kaikkia muotoja. Tutkimuksessa sovelletaan
tekstiin erilaisia lukutapoja tavoitteena selvittää, miten siinä tuotetaan
merkityksiä.
Diskurssianalyyttisessä lähestymistavassa ovat kiinnostuksen
kohteena keskeisemmin eri esitysten väliset suhteet kuin esityksen ja
todellisuuden välinen suhde. Tarkastellaan niitä vaihteluita, jotka vallitse
vat eri kertomusten välillä (Potter & Wetherell, 1987). Kun perinteisessä
empiirisessä tutkimuksessa kertomusten variaatiot, saman asian ilmaise
minen usealla eri tavalla, muodostavat tutkimusmenetelmällisen ongel
man, olisi diskurssianalyyttisessä lähestymistavassa päinvastoin ker
tomusten yhdenmukaisuus metodinen pulma, koska juuri puhekäytäntö
jen vaihtelut ovat tutkimuksen kohteena. Diskurssianalyyttisesti tarkastel
len tutkimusongelmana ei ole esim. miten oire ilmentää häiriötä, vaan
mihin kertomukseen oire liitetään. Mitä merkityksiä tuotetaan oireesta
merkkinä?
Diskurssianalyyttisesta16 lähestymistavasta käsin ei psykotera
peuttista keskustelua nähdä niinkään välineenä (tool), joka mahdollistaa
muutoksen aikaansaamista yksilön sisäisessä rakenteessa, vaan pikemmin
kin väliaineena (medium), jossa muutos tapahtuu. Tällä tavalla ajateltuna
menettää psykoterapeuttisen keskustelun aiheuttaman muutoksen mittaa
misen pulma merkityksensä, koska siihen sisältyvä ajatus keskustelun
"aiheuttamasta" muutoksesta "jossakin" on lähtökohtana hylätty. Dis
kurssianalyyttisesti ajatellen on muutos läpinäkyvästi nähtävissä itse
keskustelun muutoksessa.
Psykoterapeuttinen keskustelu näyttää eriytyvän muista keskus
telumuodoista siinä, että sen kohteena ovat asiakkaiden keskustelukäytän
nöt sinänsä (Wahlström, 1990b). Psykoterapeuttinen keskustelu on eräänlaista
Käsite diskurssianalyysi käytetään toistuvasti tässä tutkimuksessa Potterin ja Weth
erellin (1987) sille antamassa laajassa merkityksessä. Sillä ei viitata van Dijkin (1980) suppe
ampaan ja teknisempään diskurssianalyysin käsitteeseen.
16
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metakeskustelua, jossa tapahtumille ja toiminnoille annettuja ja annettavia
merkityksiä tarkastellaan. Yksilöterapiassa suuri osa terapeuttisesta työsken
telystä tapahtuu asiakkaan ja terapeutin privaattina, sisäisenä diskurssina
(vrt. Lacanin ajatusta psykoanalyytikosta sinä, joka kuuntelee "Toista"
potilaassa; Haapala, 1991). Koska perheterapiassa yleensä ei ainoastaan
asiakkaana vaan myös terapeuttina on kollektiivi (so. työryhmä), saa
terapeuttinen työskentely julkisemman ja ulkoisemman muodon. Näyttää
kin siltä, että tämän takia eri terapiamuodoista juuri perheterapia erityisen
hyvin soveltuu tämän ilmiön diskurssianalyyttiseen tarkasteluun (Durkin, 1987).

4.3

Elämä tekstinä: kontekstualismin lähtökohdat

Kontekstualismia voidaan nähdä yhtenä perustavana lähestymistapana
psykologiassa ja sosiaalitieteessä. Lähtökohtana on, että psykologinen tieto
konkretisoituu ja saa kehyksensä niiden merkityksellisten tekijöiden,
suhteiden ja olosuhteiden kautta, joiden puitteissa ihmisten teot ja tapah
tumat toteutuvat (Rosnow & Georgoudi, 1986). Inhimmillinen toiminta ei
toteudu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan on situoitu sosiohistorialliseen ja
kultturaaliseen merkitysten ja suhteiden kontekstiin. Tämä merkitsee
myös kannanottoa psykologisten tosiasioiden tietynasteisen indeterminis
min puolesta. Kaikki tosiasiat on tarkasteltava "kontekstin" (niiden olosuh
teiden kokonaisuus, johon tietty tapahtuma sijoittuu) ja "tekstin" (yksityis
kohdat ja suhteet, jotka antavat tapahtumalle sen erityispiirteet ja erityis
laadun) välisestä suhteesta käsin.
Kontekstia ei tule ymmärtää käyttäytymisen ulkoisena ympäristö
nä, psykologisen interaktionismin "ympäristölle" antamassa merkityksessä
(Rosnow & Georgoudi, 1986). Konteksti ei "vaikuta" käyttäytymiseen
lineaaristen vaikutusmekanismien kautta. Konteksti on integroitu osa sitä
tekoa tai tapahtumaa, johon se viittaa. Konteksti ja teksti eivät ole toisis
taan riippumattomia suureita, vaan määräytyvät vastavuoroisesti ja
muotoutuvat molemminpuolisesti. Toisin sanoen, teolla tai tapahtumalla
ei voida sanoa olevan ominaislaatua kontekstista erillään, eikä kontekstilla
ole itsenäistä olemassaoloa teon tai tapahtuman ulkopuolella. Konteksti ei
siis ole itsenäinen ontologinen kategoria.
Kontekstualismin mukaista on nähdä käyttäytyminen "sosiaalisena
semiotiikkana". Kontekstualismissa kieltä ei nähdä ensisijaisesti välineenä,
jolla kielestä riippumattomasti olemassa olevaa todellisuutta "kuvataan"
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tai "heijastetaan" (Shotter, 1986). Pikemminkin puhuminen ja kirjoitta
minen on tapa antaa asiaintiloille, tapahtumille ja olosuhteille muoto tai
rakenne siten, että ne voivat saada yleisen hyväksynnän tuohon puhekäy
täntöön liittyvässä elämäntavassa. Kielen avulla annetaan tarkennettu
määrittely sille, mikä oli vain osittain määriteltynä.
Kielellisen määrittelyn antaminen tapahtuu kommunikatiivisten
tarpeiden puitteissa, ts. siten, että henkilöiden erisuuntaisen toiminnan
koordintointi mahdollistuu. Kielellinen toiminta (puhuminen ja kirjoitta
minen) on näin ollen vuoropuhelussa sen kontekstin luomista, jonka
puitteissa kommunikoidaan. Tämä merkitsee kontekstin luomista sanojen
lisäksi myös teoille ja tapahtumille. Konteksti siis luodaan keskustelussa.
Käytännöllisesti katsoen, jokapäiväisen toiminnan muotoutumisen
kannalta, ihmisille tärkeintä ovat heidän keskinäisen toimintansa jäsenty
neet puitteet eli jaetut kontekstit. Niistä käsin annetaan lausumille, teoille
ja kokemuksille merkityksiä. Jaetut kontekstit konstruoidaan käytännölli
sessä ja kielellisessä yhteistoiminnassa. Koska nämä puitteet on luotu
sosiaalisesti, eivätkä siis heijasta kenenkään yksilöllisiä toiveita tai mieli
haluja, ne yleensä koetaan ulkoisena todellisuutena (Shotter, 1986). Niinpä
ne usein koetaan myös "objektiivisena" realiteettina, johon ei voida vai
kuttaa.
Koska tämä sosiaalinen todellisuus luodaan itse sosiaalisessa
toiminnassa (käytännöllisessä ja kielellisessä), on sitä koskeva tieto välttä
mättä erilaista kuin ei-sosiaalista todellisuutta koskeva tieto (Shotter,
1986). Ei-sosiaalista todellisuutta koskeva tieto voi olla joko teknistä
(Shotterin terminologiassa "knowing-how") tai teoreettista ("knowing
that"). Tieto, jonka varassa me toimimme sosiaalisessa todellisuudessa, on
tietoa niistä mahdollisuuksista, jotka sisältyvät kuhunkin sosiaaliseen
tilanteeseen. Tämä sosiaalisesta tilanteesta käsin tapahtuva tietäminen
sekä ottaa lukuun tämän tilanteen että selittyy siitä. Shotter kuvaa tätä
tietämistä termillä "knowing-from". Knowing-from ei pyri tuntemattoman
löytämiseen vaan sosiaalisessa tilanteessa jo implisiittisesti olemassa
olevan realisoimiseen.

4.4

Kielen kaksoisluonne ja ymmärtämisen vaikeus

Sosiaaliseen tilanteeseen sisältyvä sosiaalinen tieto sisältyy siihen implisiit
tisesti. Tämän tiedon eksplikoimisen vaikeus ("mistä minä tiedän mitä
minun seuraavaksi pitää tehdä?") on inhimillisen kommunikaatiotutki-
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muksen yleensä ja psykoterapiatutkimuksen erityisesti keskeinen kohde.
Eksplikoimisen vaikeus näyttää liittyvän kielen kaksoisluonteeseen.
Inhimmillisen kanssakäymisen huomionarvoinen piirre on sen
keskeisen välineen - kielen - kaksinainen luonne. Kuten mm. Bruner
(1985)· on todennut, muodostaa kieli ensinnäkin koodijärjestelmän, jonka
elementit voivat edustaa tietoa asiantiloista "todellisessa maailmassa".
Semantiikka ja syntaksi kuvaavat sääntöjä näiden elementtien käytöstä ja
yhteen liittämisestä. Toisaalta kieli - erityisesti puhuttu kieli - on myös
väline, jonka avulla ihmiset pyrkivät erilaisiin sosiaalisiin tavoitteisiin.
Silloin kielen elementit eivät edusta jotakin, vaan ovat jotakin. Pragma
tiikka tutkii ja pyrkii löytämään sääntöjä tälle puhekielen käytölle sosiaali
sen vuorovaikutuksen osana.
Brunerin (1985) mukaan pragmatiikka liittyy keskusteluun ja on
aina sidoksissa kontekstiin. Keskustelun mahdollistaa osallistujien yhtei
sesti jaettu konteksti, mikä myöskin sisällyttää tietynasteisen sitoutumisen
keskusteluun. Tähän sitoutumiseen sisältyy Brunerin mukaan ainakin
seuraavat kolme aspektia: 1) niiden sosiaalisten konventioiden jakaminen,
joiden puitteissa puhujan intentiot ja kuuntelijan ymmärrys muodostuvat,
2) sellaisten aikaan, tilaan ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyvien yhteyk
sien jakaminen, joiden puitteissa eri asioihin voidaan viitata sekä 3)
yhteiset keinot luoda ja palauttaa mieleen asiantiloja koskevia perusoletta
muksia.
Monet keskusteluun liittyvät toiminnot (acts of discourse) tähtää
vät itse asiassa tällaisen molemminpuolisen sitoutumisen mahdollistami
seen ja säätelemiseen. Voidaan olettaa kieliopillisten kategorioiden ole
massaolon yhtä lailla varmistavan yhteisen kontekstin luomista, kuin
asiantiloihin viittaamista ja merkityksenantoa. (Esim. semanttisen selkey
den kannalta olisi edullisempaa viitata ihmisiin ja kohteisiin nominien
kuin pronominien avulla - "Matti tahtoo leivän". Pronominien "minä" ja
"sinä" käyttö kuitenkin mahdollistaa juuri tuota jaetun kontekstin luomista
näkökulmien vaihdon kautta.)
Brunerin (1985) mukaan puhekielen omaksumista ei voida nähdä
pelkästään lingvistisen koodin "murtamisena" tai yleisen kognitiivisen
kehityksen "sivutuotteena". Puhekielen oppiminen edellyttää, että lapsi
samalla hallitsee kielen kaksoisluonteeseen sisältyvän sosiaalisen moni
mutkaisuuden. Samojen symbolien käyttö sekä esittämiseen että vaikutta
miseen, edellyttää Brunerin mukaan kontekstin jakamista tukevien sosiaa
listen kanssakäymisen muotojen omaksumista. Tämä voi tapahtua vain
aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa, joihin usein liittyy
tarkkaavaisuuden suuntaamista palvelevien kieliopillisten muotojen
runsasta käyttöä.
Kontekstin jakaminen on siis edellytyksenä keskustelulle. Voidaan
kuitenkin kysyä miten ehdoton tai suhteellinen tämä vaatimus on. Crone-
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nin ja Pearcen (1985) mukaan kommunikaatiossa ei perustavanlaatuisesti
ole kysymys siitä, miten osuvasti yksilö kykenee kuvaamaan toimintaa
kielellisen rakenteen puitteissa. Kommunikaatio on pikemminkin sosiaali
nen prosessi, jossa pyritään toiminnan koordinaatioon ja merkitysrakentei
den hallintaan. Ilmeisesti on olemassa tietty väljyys tai toleranssi sille,
missä määrin yhteisessä kontekstimäärityksessä voi olla vaihtelua ilman
että tämä kuitenkaan tuottaa sekaannusta keskustelussa17•
Toisaalta, koska sosiaaliset merkitykset eivät ole staattisia vaan
kehittyviä, ei mikään sosiaalinen järjestelmä voi olla pysyvästi sellaisessa
kommunikatiivisen selvyyden tilassa, joka perustuu selkeästi jaettuihin
konteksteihin. Cronen ja Pearce (1985) ovat esittäneet mallin sosiaalisten
järjestelmien siirtymisistä selvyyden tiloista anomalioiden kautta sekaan
nukseen ja uudelleen selvyyteen. He lähtevät siitä, että kommunikatiivi
nen selkeys sinänsä tekee järjestelmän haavoittuvaksi anomalioille. Järjes
telmä, jossa suhteet ja merkitykset on selkeästi määritelty, joutuu helposti
vastakohtaisuuksien tai paradoksien "armoille" erilaisten muutospaineiden
edessä. Epämääräisessä järjestelmässä puolestaan on huomattavasti
enemmän toleranssia vastakohtaisuuksille.
Cronen ja Pearce (1985) tekevät eron kahdenlaisten sekaannustilo
jen (confusion) välillä: yhtäältä on sekaannus, joka liittyy selkeässä
järjestelmässä esiintyviin anomalioihin, ja toisaalta sekaannus, joka liittyy
epämääräisessä järjestelmässä esiintyvään käsitteiden ja suhteiden epäsel
vyyteen. Näiden sekaannusten "hoito" on tavallaan vastakkainen: anoma
lioihin juuttuneessa selkeässä järjestelmässä on syytä lisätä epämääräisyyt
tä, kun taas epämääräisessä järjestelmässä olisi lisättävä selkeyttä käsittei
den ja suhteiden määrittelyssä.
Ihmisten välinen yhteistoiminta edellyttää vain osittain jaettuja
konteksteja ja yhteisiä merkitysrakenteita. Yhteisössä, esim. perheessä,
onnistuu toimintojen koordinaatio pitkälle silloinkin, kun vallitsevana on
hyvinkin monimuotoinen "merkitysten ekologia". Koettuja ongelmia syntyy

yhteisön törmätessä merkitysanomalioihin, joista seurauksena on jonkun tai
joidenkin yhteisön jäsenten toimintamahdollisuuksien kaventuminen tai vääristy
minen. Tällaisessa tilanteessa saattaa keskusteluhoitoon hakeutuminen
tulla ajankohtaiseksi.

Elokuvassa "Mr. Chance" tämä olettamus vietiin ad absurdum: siinä kuvataan modernia
enfant savagea, joka ei lainkaan pystynyt antamaan tilanteille yhteisesti jaettuja sosiaalisia
merkityksiä. Kuitenkin hän menestyi sosiaalisesti hyvin ja tuli lopulta valituksi Yhdysvaltain
presidentiksi. Elokuva näytti satiirin keinoin, miten keskustelu voi sujuvasti jatkua, vaikka
keskinäinen ymmärrys jää saavuttamatta.
17
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4.5

Diskurssi ja elämän kudelma

Diskurssin käsitettä, joka liittyy läheisesti postmoderniin sosiaalitieteeseen,
käytetään kahdessa merkityksessä (Lowe, 1991). Ensinnäkin se viittaa
konkreettiseen keskusteluun, monimuotoisena julkisena prosessina, jonka
kautta merkityksiä progressiivisesti ja dynaamisesti saavutetaan (Davies
& Harre, 1990). Tässä työssä käytetään suomenkielistä sanaa "keskustelu"
viitattaessa tähän merkitykseen. Toiseksi diskurssin käsitettä käytetään
tarkoittamaan yhteiskunnassa vallitsevia puhumisen ja kirjoittamisen
käytäntöjä, jotka määrittelevät ja rajaavat, mitä eri aiheista voidaan sanoa
ja kenellä on auktoriteetti sanoa se (Lowe, 1991). Käsitteen tähän merki
tykseen viitattaessa käytetään tässä työssä vierasperäistä "diskurssi"-sanaa.
Eri diskurssien olemassaolo ilmentää historiallisesti syntynyttä yhteiskun
nallista differentiaatiota.
Jokainen konkreettinen keskustelu tapahtuu ainakin yhden dis
kurssin määrittelemänä, mutta keskustelijat voivat tapahtuman aikana
keskustella useankin diskurssin puitteissa. Itse asiassa voidaan moni
konkreettinen sananvaihto nähdä kaupankäyntinä tai neuvotteluna siitä,
minkä diskurssin säännöillä keskustellaan. Jokaiseen diskurssiin sisältyy
valtaa, merkityksiä ja toimintavaihtoehtoja. Sanavalinnat ja useat ekstra
lingvistiset merkit osoittavat diskurssin valintaa.
Kuten Harre (1983) on osoittanut, seuraa keskustelua perimmäise
nä sosiaalisena todellisuutena painottavasta lähestymistavasta radikaaleja
johtopäätöksiä yksilön ja ympäristön mieltämisen kannalta persoonalli
suuspsykologiassa. Toisin kuin kokeellinen psykologia, kontekstuaalisesti
suuntautunut psykologia ei voi kuvata psykologisesti relevanttia ympäris
töä spatio-temporaalisesti, paikan ja ajan käsittein. Persoonallisuuden
ympäristö ei samaistu fysikaaliseen maailmaan.
Harren (1983) mukaan on psykologisesti relevantti ympäristö se
sosiaalipsykologinen maailma, joka koostuu yhteisön tuottamista, keskus
telua muodostavista puheakteista eli kommunikatiivisista teoista. Tämä
ympäristö jäsentyy useassa keskeisessä suhteessa toisin kuin fysikaalinen
maailma. Kun esimerkiksi ilmiöiden väliset suhteet fysikaalisessa ympä
ristössä ovat kuvattavissa syyn ja seurauksen käsittein, sosiaalipsykologi
sessa todellisuudessa ne on hahmotettava aikomuksen ja ymmärtämisen
käsittein. Jonkin tapahtuman realisoituminen faktana sosiaalipsykologises
sa ympäristössä edellyttää sitä, että se on tarkoitettu sosiaalisesti merki
tykselliseksi ja käsitetty näin.
Fysikaalinen maailma saa rakenteensa spatiaalisena tilana, kun
taas sosiaalipsykologinen todellisuus strukturoituu sosiaalisena järjestyk-
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senä. Harren mukaan antavat eri henkilöiden puhe- ja kuunteluoikeudet ja velvollisuudet rakenteen sosiaaliselle järjestykselle. Tästä seuraa se, ettei
yksilöllisyyttä psykologisessa mielessä voida samaistaa fysikaaliseen
yksilöllisyyteen.
Meillä on taipumus mieltää henkilöiden psykologinen yksilöllisyys
analogisesti heidän ulkoisesti havaittavan fysikaalisen erottuvuutensa
kanssa. Kontekstualistisesta näkökulmasta katsoen on kuitenkin lähdet
tävä siitä, että yksilöllisyys konstruoituu sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Julkinen keskustelu tuottaa ilmiöitä, joissa yksilöllisyys ikäänkuin mani
festoituu. Tästä seuraa myös se, että yksilön persoonallinen elämä voidaan
samaistaa niihin keskustelualueisiin (domains of discourse) tai diskurssei
hin, joihin hän voi osallistua. Ainoastaan osallistumalla julkiseen keskuste
luun tai uudelleen tuottamalla se sisäisenä dialogina voi ihminen käsitellä
yksilöllisiä kokemuksiaan.
Hallidayn (1978) mukaan kielellä sosiaalisena semiotiikkana on
kolme ns. metafunktiota. Ensimmäinen niistä on interpersoonallinen, jossa
kieli palvelee toimintojen koordinaatiota ihmisten kesken. Toinen on
ideationaalinen, jolla tarkoitetaan kokemusten ja olosuhteiden kuvaamisen
mahdollisuutta kielen avulla. Kolmas metafunktio on tekstuaalinen. Sillä
tarkoitetaan kieleen sisältyvää mahdollisuutta viittauksiin itse kielijärjes
telmän sisällä. Tämä metafunktio mahdollistaa koherentin kerronnan
luomista. Persoonallisen elämän kudelma tulee luoduksi kielen tekstuaali
sen metafunktion avulla, kun yksilö liittää keskustelussa (sisäisessä tai
ulkoisessa) syntyneet merkitykset elämäkerraksi (Harre, 1983).
Harren (1983) näkemyksen mukaan on ihmisten keskinäinen
keskustelu (laajasti ymmärrettynä kaikissa mahdollisissa esiintymismuo
doissaan) se primaarirakenne, joka mahdollistaa sosiaalisen ja persoonalli
sen olemisen. Siinä yksilöt ovat olemassa puhetekojen (speech acts)
sijaintipaikkoina, ilman "sisäistä" monimutkaisuutta. Sekundaarirakenne,
jossa persoonallinen oleminen toteutuu ja yksilön psykologia saa muoton
sa, perustuu puhekäytäntöihin sisältyviin uskomusjärjestelmiin. Sekun
daarirakenne muodostuu, kun primaarirakenteen julkinen ja kollektiivinen
diskurssi itselle omaksumisen (appropriation) ja muuntumisen (transfor
mation) kautta muuttuu privaatiksi ja yksilölliseksi puhekäytännöksi
(sisäinen dialogi).
Julkisten ja kollektiivisten toimintojen muuttuminen privaateiksi
ja yksilöllisiksi (henkilö tulee olemaan itse itseään varten) on kieliopillis
ten rakenteiden tukemaa. Tässä siirtymässä muotoutuu yksilölle tietty
uskomusjärjestelmä tai "teoria" omasta psyykkisestä rakenteesta18 . Siinä
on olennaisena tekijänä käsitys "itsestä", jolle psykologiset kokemukset
18

Harre (1986) olettaa, että itseyttä koskevat "teoriat" voivat olla hyvinkin erilaisia eri
kulttuureissa riippuen julkis-kollektiivisen toiminnan luonteesta ja kieliopin rakenteista.
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voidaan attribuoida. Harre (1985) on konkreettisesti osoittanut, miten
kieliopilliset rakenteet tukevat tätä käsitystä "itsestä" psyykkisenä agentti
na. "Itsen" käsite palvelee yksilöllisten kokemusten ja yksilöllisen tiedon
,organisointia. Näin ollen persoonana oleminen perustuu kulttuurissa
vallalla olevan, psykologisten kokemusten alkuperää (ne sijoittuvat "it
seen") koskevan, teorian omaksumiseen.
Persoonallinen oleminen muodostuu Harren (1983) näkemyksen
mukaan tietoisuuden, toimijuuden (agency) ja elämäkerran omistamisesta.
Tietoisuus on omaksuttu näkemistapa (point-of-view), jossa tieto attribuoi
daan itseen. Näin ollen se on ensisijaisesti sosiaalisiin suhteisiin rakentuva
ilmiö, eikä ainoastaan psyykkinen tila tai ominaisuus. Toimijuus puoles
taan on näkemys toiminnasta (point-of-action), itseen attribuoitu mahdol
lisuus säädellä eri pyrkimysten toteuttamiseen johtavia väline-tavoite
seurantoja. Elämäkerta on kokemusten ja tekojen jäsentämistä kerronnaksi.
Goolishianin mukaan psyykkiset ongelmat ovat keskeisesti koetun
toimijuuden ongelmia (Wahlström, 1990a). Henkilö, joka hakeutuu terapi
aan, kokee usein perimmiltään, että on jotakin mitä hän haluaisi, mutta ei
voi tehdä, tai on jotakin mitä hän ei haluaisi, mutta jatkuvasti tekee.
Psyykkiset ongelmat voivat kuitenkin olla myös tietoisuuden ongelmia,
jolloin henkilöllä on vaikeuksia kokemusten, pyrkimysten ja tietojen
sijoittamisessa joko itseen tai itsen ulkopuolelle. Lopulta voivat hoitoon
hakeutumisen perustana olla elämäkertaan liittyvät pulmat, kun henkilöllä
on vaikeuksia luoda koherenttia kertomusta kokemuksistaan ja teoistaan.
Yleensä ihmiset pyrkivät tuottamaan tarinoita, joista käsin käsitys
itsestä konstruoituu mahdollisimman yhtenäisenä ja ristiriidattomana
(Davies & Harre, 1990). Toisaalta kuitenkin ihmiset joutuvat myös omak
sumaan itseään koskevia uskomuksia ja käsityksiä, jotka eivät välttämättä
muodosta koherenttia kokonaisuutta. Siirryttäessä diskurssista toiseen voi
käsitys itsestä muuttua. Samankin keskustelun puitteissa puhuja saattaa
omaksua eri tapoja ajatella itseään sen mukaan miten oma asema muut
tuu keskustelussa kerrotuissa tarinoissa. Harren (1983) mukaan on tar
peellista, että ihmisten toimintaan liittyy tietty epämääräisyys. Se lisää
joustoa itsemäärittelyissä ja vähentää merkitysanomalioiden syntyä. Usein
psykoterapeuttien tehtäväksi tuleekin saattaa liian täsmällisesti määritelty
epämääräisemmäksi.
Oletuksena voidaan esittää perheterapeuttisen keskustelun vaikuttavan
henkilön itsetietoisuuteen, koettuun toimijuuteen ja elämänkertaan konkretisoides
saan sitä, miten keskusteluun osallistujat sijoittuvat itsensä ja toisten kertomissa
tarinoissa. Toisin kuin yksilöterapiassa, jossa asiakas kertoo omaa tarinaan
sa sitä kuuntelevalle ja kommentoivalle tai tulkitsevalle terapeutille, muo
dostuu perheterapeuttisessa keskustelussa useiden tarinoiden punos. Sen
puitteissa avautuu useita mahdollisuuksia henkilökohtaisen tarinan
jäsentämiseen ja eheyttämiseen.
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4.6

Merkitysten muodostuminen, säilyminen ja muuttumi
nen

Jaksossa 4.4 todettiin, että kommunikaatio on sosiaalinen prosessi, jossa
pyritään toiminnan koordinaatioon ja merkitysrakenteiden hallintaan.
Tämä näkemys, jossa enemmän painotetaan sosiaalisen toiminnan kuin
todellisuuden kuvauksen osuutta merkitysten rakentumisessa, perustuu
Cronenin ja Pearcen esittämään teoriaan merkitysten muodostumisesta,
säilymisestä ja muuttumisesta (Pearce & Cronen, 1980; Cronen & Pearce,
1985; Tomm, 1987). Merkitysten muodostumisen yhteistoiminnallinen
aspekti tulee esille teorialle tai mallille annetusta nimikkeestä: "Coordi
nated Management of Meaning", (CMM).
CMM-malli näkee ihmisten välisen kommunikaation monimutkai
sena vuorovaikutusprosessina, jossa merkitykset muodostuvat, säilyvät
ja/ tai muuttuvat prosessiin osallistujien välillä tapahtuvien rekursiivisten
vuorovaikutusten kautta. Tämän kuvaustavan mukaan kommunikaatio ei
ole pelkästään yksisuuntaista viestien välittymistä lähettäjältä vastaanotta
jalle, vaan kehämäinen prosessi, jota osallistujat yhdessä muovaavat.
CMM-mallissa tätä generatiivista prosessia pyritään kuvaamaan säätelevien
(regulative) ja muodostavien (constitutive) sääntöjen avulla. Säätelevien
sääntöjen avulla kuvataan kommunikaatioprosessin ajallista etenemistä, eli
puheaktien valintaan liittyviä tekijöitä. Puheaktin valintaan liittyy, toisen
osallistujan edeltävän puheaktin ja omaan puheaktiin toivotun vastauksen
lisäksi, puhujan moraalinen tulkinta tilanteesta. Tämä moraalinen tulkinta,
ja siihen liittyvä sosiaalisen rakenteen tiedostaminen tai tiedostamatta
jättäminen, jäsentää puhujan puheaktin valintaa omasta repertuaaristaan
joko pakollisena tai aiheutettuna, sallittuna tai todennäköisenä, ehkäisevä
nä tai estettynä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö havaitsee henkilö
kohtaisen integriteettinsa kyseenalaistettavan, hän kokee pakolliseksi
puolustaa itseään.
Muodostavat säännöt puolestaan kuvaavat merkitysten antamista
tietylle käyttäytymiselle, lausunnolle, tapahtumalle, suhteelle jne. CMM
mallin mukaan merkitykset muodostuvat keskenään sisäkkäisten kontekstien
hierarkisesta rakenteesta käsin. Mallissa on laajennettu Palo Alto-ryhmän
työhön sisältyvä ajatus kommunikaation kerroksellisuudesta (Watzlawick
ym., 1967), johon viitattiin jaksossa 2.2. Tämän mukaan tietty viesti saa
merkityksensä vain suhteessa metaviestiin, joka kertoo miten tuo alkupe
räinen viesti on luettava. Metaviesti viittaa kommunikaation suhdetasoon
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eli kontekstiin. CMM-mallissa lähdetään siitä, että kontekstitasoja on
useampia kuin kaksi. Sisäkkäisten kontekstien määrä ei kuitenkaan ole
absoluuttisesti määrätty, vaan se voi vaihdella tutkittavana olevan elä
mänalueen mukaan. Perheiden merkitysjärjestelmiä tutkittaessa on usein
käytetty kuutta tasoa. Nämä ovat 1) lausuma, 2) puheakti, 3) episodi, 4)
henkilöiden välinen suhde, 5) elämäntarina, 6) perhemyytti.
CMM-mallin mukaan ovat siis sosiaaliset merkitykset järjestäyty
neet hierarkkisesti niin, että yhden tason merkitykset muodostavat tulkin
takehyksen eli kontekstin seuraavan tason merkityksille. Tätä hierarkiaa
ei tulisi kuitenkaan ymmärtää yksinkertaisena vertikaalisena järjestyksenä
vaan itseensä viittaavana verkostona. Malliin sisältyy vahvasti käsitys, jonka
mukaan tasojen väliset suhteet ovat refleksiiviset. Tämä merkitsee sitä, että
myös "alemman" tason merkitys voi muodostaa kontekstia "ylemmän"
tason merkitykselle. Tällä käsityksellä on tärkeät seuraamuksensa sekä
merkitysten pysyvyyden että muuttumisen kannalta.
Kahden henkilön välisessä ystävyyssuhteessa saa auttavan teon
sisältävä episodi ystävyyttä vahvistavan merkityksen. Suhteen määrittely
"ystävyyssuhteena" muodostaa kontekstuaalisen voiman (contextual force),
joka suuntaa episodin merkityksen määrittelyä. Mutta samalla tuo auttava
teko vahvistaa suhteen luonnetta "ystävyyssuhteena", muodostaen näin
implikatiivisen voiman (implicative force), joka lisää merkitysrakenteen
pysyvyyttä. Myös kriittisen tai suorastaan epäystävällisen teon sisältävän
episodin implikatiivinen voima voi vahvistaa kontekstin määrittelyä
"ystävyyssuhteena". Aito ystävyys kestää myöskin kielteisiä tapahtumia ja
saattaa siitä vain vahvistua. Voi kuitenkin käydä niin, että episodi sisältää
tekoja, jotka eivät "mahdu" enää kontekstia muodostavan suhdemääritte
lyn rajojen sisäpuolelle. Tällöin episodin implikatiivinen voima tulee niin
vahvaksi, että kontekstihierarkia "heittää kuperkeikkaa" ja episodista tulee
suhdetta määrävä konteksti. Episodista nyt lähtevä kontekstuaalinen
voima edellyttää suhteen uudelleenmäärittelyä joksikin muuksi kuin
"ystävyyssuhteeksi".
Kontekstuaalisen ja implikatiivisen voiman välinen suhde johtaa
refleksiivisen silmukan muodostumiseen. Silloin kun se, miten konteksti
sisällön määrittelee, ja se, mitä sisältö kontekstin suhteen implikoi, ovat
keskenään merkityksellisesti samansuuntaiset, kutsutaan niiden keskinäis
tä refleksiivistä silmukkaa lumoutuneeksi (charmed loop). Lumoutunut
silmukka on merkityksiä ylläpitävä ja säilyttävä. Kun taas kontekstuaali
nen ja implikatiivinen voima ovat merkityksellisesti ristiriidassa keske
nään syntyy outo silmukka (strange loop). Tällainen merkitysrakenne on
epävakaa ja johtaa helposti merkitysten muuttumiseen. On huomattava,
että kahden sisäkkäisen kontekstin refleksiivisyyden aste ja kyky "sietää"
outoja silmukoita yleensä määräytyy siitä kontekstista käsin, joka itseensä
sisällyttää nämä molemmat. Niinpä määrittelyltään vahva suhde sallii
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vahvoja outoja silmukoita episodien ja puheaktien välillä, ilman että
merkitysrakenteet muuttuisivat. Voidaan siis eri episoideissa "sanoa
pahastikin", ilman että episodien implikatiivinen voima suhteen kannalta
tulisi suhdemäärittelyä uhkaavaksi. Toisaalta on kuitenkin myös mahdol
lista, että kontekstuaalisten ja implikatiivisten voimien kääntyminen
kontekstihierarkian "alhaisella" tasolla heijastuu läpi koko itseensä viittaa
van verkoston ja muuttaa henkilön elämään laajasti vaikuttavien konteks
timäärittelyjen merkityksiä.
Merkitysten ja toiminnan välisen läheisen suhteen painottaminen,
merkitysten määritteleminen kontekstin ja sisällön välisestä suhteesta
käsin, kontekstin ja sisällön suhteen refleksiivisyyden esilletuominen ja
näihin liittyvien käsitteiden määritteleminen, tekevät CMM-mallista
monessa suhteessa hedelmällisen välineen terapeuttisessa keskustelussa
tapahtuvan muutoksen tarkastelua varten. Tässä tutkimuksessa tullaankin
käyttämään useita CMM-malliin perustuvia käsitteitä tulosten analyysissa.
Keskeisin ero CMM-mallin terminologiaan nähden on, että konteksti
termiä käytetään tässä tutkimuksessa viittaamaan siihen konkreettiseen
asia- ja keskusteluyhteyteen, jossa sisältöjä tuodaan esille, ja muita kon
tekstitasoja varten käytetään yleensä diskurssi-termiä. Tästä näkökulmasta
voidaankin ymmärtää diskurssi laajana kontekstina, joka kontekstuaalisella
voimallaan vaikuttaa merkitysrakenteiden muodostumiseen suhteiden, episodien
ja puheaktien tasolla.

4.7

Oire ja perheterapeuttinen keskustelu

Kontekstuaalisesta ja diskursiivisesta näkökulmasta on mahdotonta
ajatella oiretta tai ongelmaa erillään kielellisestä alueesta. Ainoastaan
kielen kautta voi ihminen tarkastella omaa tilaansa ja näin ollen myös
kokea subjektiivista pahoinvointia. Vain kielellisesti hän voi keskuste
luyhteisössään etsiä ja saada merkityksenantoa vaivoilleen. Oirekuvan
muodostaminen on viime kädessä yhteisöllisen keskustelun tulosta siitä
huolimatta, että oiretta voidaan dokumentoida myös erilaisin objektiivisin
indikaattorein, kuten tiettyinä käyttäytymismuotoina tai fysiologisina
mittaustuloksina.
Kontekstualistisesti ajattelevalle psyko/perheterapeutille oire tai
esille tuleva ongelma on ikäänkuin "lausuma" tai "teksti". Se antaa viitteitä
niistä otaksumista ja merkityksistä, joiden varassa asiakas jäsentää olemis
taan jollakin tai joillakin elämänalueilla (Efran, Germer & Lukens, 1986).
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Ongelma tai oire edustaa ikään kuin yhteentörmäyksiä niiden erilaisten
toiminta-alueiden välillä, joista yksilön persoonallinen elämä rakentuu.
Efran ym., viitaten Maturanaan (1980) ja Rabkiniin (1970), kuvaavat
yksilöä toisiaan leikkaavien sosiaalisen verkoston säikeiden solmukohtana.
Oireet ovat tietyllä tavalla yksilön kokemien "hankauksien" kielellisiä
ilmauksia hänen yrittäessään tasapainottaa asemaansa sosiaalisessa
matriisissa esiintyvien ristiriitaisten vaatimusten välillä. Oire on yritys
löytää mielekkyyttä ristikkäisten odotusten aiheuttamalle paineelle tietyllä
elämänalueiden välisellä kosketuspinnalla.
Yksinkertaisin selitys oireen pysyvyydelle, sen tuottamasta subjek
tiivisesta haitasta huolimatta, on yksilön ja hänen välittömimmän keskus
teluyhteisönsä vaikeus suhteuttaa oire sen laajempaan kontekstuaaliseen
taustaan. Itse asiassa tiettyjen käyttäytymismuotojen muodostuminen
"oireeksi" (esim. ns. anorektikon käyttäytyminen syömisen suhteen) on
omiaan viemään sekä oirehtivan henkilön että hänen lähipiirinsä henkilöi
den huomion pois tämän käyttäytymisen sosiaalisesta yhteydestä.
Mihin sitten perustuu psykoterapian - yksilö-, ryhmä- tai perhete
rapian - mahdollisuus "poistaa" oireita? Kontekstualistisesta näkökulmasta
psykoterapia nähdään sosiaalisena tilanteena, jossa on mahdollisuus
"neuvotella" tapahtumien ja tekojen merkityksestä ja kontekstimäärittelyis
tä (Wahlström, 1990b). Diskurssianalyyttisesti ajatellen oire on "oire" ja
tehtävänä terapiassa on selvittää mitä kaikkia merkityksiä sille voi tuottaa (de
Shazer, 1991). Terapia ei ole ongelmanratkaisua, koska, kuten Goolishian
on todennut, ratkaisuja sinänsä ei ole olemassa (Wahlström, 1990a). Viime
kädessä on kysymys kokemusten, tekojen ja kielellisten rakenteiden välis
ten suhteiden uudelleenmuokkautumisesta.
Tietyssä annetussa kontekstuaalisessa kehyksessä on mahdollista
luoda ja ylläpitää vain tiettyjä oireita tai "tekstejä". Terapiasuhteen solmi
minen merkitsee uuden kontekstuaalisen kehyksen luomista. Terapeutti
ja asiakas siirtyvät uudelle "kentälle", jolla oireen tai ongelman ympärille
voidaan ja joudutaan kehittämään uusia vuorovaikutuksen muotoja.
Terapian ymmärtäminen "käsittelynä", kuten usein ainakin implisiittisesti
tapahtuu, on täysin harhaanjohtavaa, koska terapiassa vaikuttaminen ei
perustu mihinkään työhön mitä terapeutti tekee suhteessa asiakkaaseen.
Terapia "vaikuttaa" siitä hetkestä alkaen, jolloin uusi sosiaalinen konteksti
on muodostettu oireen tai ongelman ympärillä. Terapeuttista vaikutusta
ei voida rajoittaa vain istuntoihin, vaan se liittyy suhteen olemassaoloon
sinänsä osana asiakkaan elämänkenttää.
Vaikka terapiaa tarkastellaan kielellisestä näkökulmasta ei voida
sulkea pois sosiaalista ulottuvuutta. Terapiasuhde merkitsee muutosta
asiakkaiden elämänkentässä. Diskurssianalyyttisesta näkökulmasta tämä
muutos on uuden ja laajemman keskusteluyhteisön muodostuminen.
Terapeutit joutuvat tarkastelemaan omaa toimintaansa tästä lähtökohdas-
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ta, jolloin kysymys terapian tekemisestä saa uusia ulottuvuuksia.
Koska psykoterapia ei ole teknologiaa (psykoterapeuttinen vai
kuttaminen ei perustu "aineen vaikutukseen aineeseen"), ei psykoterapeut
tista toimintaa voida toteuttaa käsitteellisen suunnitelman toimeenpanona
(siten kuin esim. kirvesmies voi suunnitella toimintaansa ennen kuin hän
ottaa puukappaleen käsittelyynsä). Shotteria (1986) seuraten voisi psykote
rapian ymmärtää metonyymisena toimintana, jossa henkilö vaikuttaa
tapahtumien kulkuun osallistumalla siihen.
Metonyymisessa toiminnassa, sellaisena kuin se esiintyy alku
peräiskansojen parantajien keskuudessa, parantaja pyrkii ritualistisesti
valmistautumalla sulautumaan siihen kosmiseen tapahtumaan, jonka
osana sairaus esiintyy. Vastaavalla tavalla tulee psykoterapeutti kuuntele
malla, eläytymällä ja keskusteluun osallistumalla osaksi sitä sosiaalista
kontekstia, jonka merkityskenttään oire liittyy mielekkäällä tavalla.
Psykoterapeutti antaa asiakkaan/ asiakkaiden ja hänen itsensä välisten
transaktioiden tulla metafooraksi kontekstissa esiintyvistä merkityssuh
teista. Liittämällä teot ja tapahtumat kontekstiin ja kyseenalaistamalla niiden
merkityksiä ylitetään terapiatilanteeseen liittyvät ajan ja paikan rajat ja käyn
nistetään muutosprosesseja, joilla ei ole ennakoitavissa olevia lopputuloksia.
Tässä pyrkimyksessä tulee keskeiseksi terapeutin taito keskustelun
jatkumisen ylläpitäjänä (Anderson & Goolishian, 1988). Päästäkseen tähän
päämäärään terapeutin on Goolishianin mielestä otettava terapeuttisessa
haastattelussa lähtökohdakseen se, mitä hän ei tiedä (Wahlström 1990a).
Goolishian käyttää tästä englanninkielistä termiä position-of-not-knowing.
Suhde teoriaan tulee pragmaattiseksi. Kysymys ei ole siitä, mitä teoria
kertoo todellisuudesta, vaan mitä se sallii terapeutin tehdä ja mitä se estää
häntä tekemästä. Tästä seuraa myös se, ettei enää käytetä hypoteesejä
milanolaisen systeemisen perheterapian tapaan.
Psykoterapian yleisenä tavoitteena voidaan nähdä olevan keskus
telukäytäntöjen ja erityisesti niihin liittyvien merkityksenantojen muuttu
minen. Tämän muutoksen tulisi jossain mielessä johtaa sekä yksilön
privaatin diskurssin että kollektiivin julkisen diskurssin jäsentymiseen, sen
koherenssin lisääntymiseen (Katakis, 1989).

5

TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ONGELMAN
ASETTELU

Tässä tutkimuksessa pyritään kehittämään perheterapiatilanteen kuvaami
seen soveltuvaa sosiaalipsykologista käsitemallia käyttäen hyväksi sosiaa
lisen konstruktionismin, kontekstualismin ja diskurssianalyysin tarjoamia
käsitteitä ja menetelmiä. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri tapahtumille
ja kokemuksille terapeuttisessa keskustelussa annetuihin merkityksiin ja
näiden merkityksenantojen muuttumiseen. Tässä mielessä voidaan puhua
semanttisesta analyysimallista.
Tutkimuksen tavoitteena on perheterapiaa menetelmänä koskevan
teoreettisen tiedon lisääminen. Tässä mielessä se voidaan luonnehtia uusia
löydöksiä etsiväksi tutkimukseksi (discovery-oriented research), jossa
pyritään terapiatilanteesta löytämään sitä mitä sieltä on löydettävissä
(Mahrer, 1988). Tavoitteena ei ole hypoteesien asettaminen ja testaaminen,
vaan sellainen terapiatilanteen yksityiskohtainen tarkastelu, joka mahdol
listaa uusien seikkojen oppimista ja uusien kysymysten asettamista.
Tutkimuksen kohteena on siis perheterapia menetelmänä. Per
heterapian tuloksellisuutta hoitomenetelmänä ei kuitenkaan tutkita.
Perheterapiaa voidaan (analogisesti esim. psykoanalyysin kanssa) pitää
sekä hoito- että tutkimusmenetelmänä. Hoitomenetelmänä perheterapia
luonnollisesti pyrkii muutokseen, mutta osana tätä muutospyrkimystä
perheterapia on ainutlaatuinen ns. luonnollisten ryhmien tutkimusmene
telmä, jonka avulla saatavaa tietoa ei ole saavutettavissa muilla menetel
millä. Tämä tutkimus tarkastelee perheterapiaa sosiaalisena ja diskursiivisena
tilanteena. Tästä näkökulmasta käsin pyritään selvittämään perheterapian
luonnetta hoito- ja tutkimusmenetelmänä.
Käsitys sosiaalisesta ja sosiaalipsykologisesta on tässä tutkimuk
sessa kytketty sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtaan. Perheterapiati-
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lanne tarkastellaan sosiaalisena siinä mielessä, miten se konstruoituu
keskustelun kautta ja miten siinä merkitykset syntyvät ja muuttuvat.
Tilanteen sosiaalinen ja diskursiivinen tarkastelu punoutuvat täten erotta
mattomasti toisiinsa.
Luvussa 4 todettiin, että kontekstualistisesta ja dis
kurssianalyyttisesta lähestymistavasta käsin terapeuttinen keskustelu
nähdään ikäänkuin väliaineena, jossa muutos tapahtuu. Tämä edellyttää
sitä, että terapeuttinen keskustelu muotoutuu eräänlaiseksi metakeskuste
luksi, jossa tapahtumille ja teoille annettuja ja annettavia merkityksiä
tarkastellaan. Tällaisessa metakeskustelussa käytävää diskurssia, jossa
punnitaan merkitysantojen suhdetta eri konteksteihin, voidaan kutsua
kontekstuaaliseksi diskurssiksi.
Tästä lähtökohdasta käsin on tätä tutkimusta jäsentävä ja aineiston
käsittelyä ohjaava keskeinen kysymys seuraava: Minkä sosiaalisten ja
diskursiivisten prosessien kautta perheterapeuttinen keskustelu rakentuu sellaisek
si merkitysten muodostumista ja muuttumista sallivaksi kontekstuaaliseksi dis
kurssiksi, joka mahdollistaa terapeuttisen muutoksen?

6

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

6.1

Tutkimusasetelma ja tutkimukseen osallistujien valinta

Tutkimus ei noudata perinteisen käyttäytymistieteellisen empnnsen
tutkimuksen kaavaa, vaan on pikemminkin luokiteltavissa hermeneutti
seksi sosiaalitutkimukseksi. Perusaineistona olevat perheterapiatilanteiden
videotallenteisiin perustuvat tekstitiedostot käytetään historiallisina
dokumentteina, joita lukemalla ja tulkitsemalla pyritään selvittämään
millaisesta sosiaalisesta ja diskursiivisesta toiminnasta perheterapiaistun
nossa on kysymys.
Tutkimuksessa ei käytetä kokeellista tai kvasikokeellista asetelmaa,
vaan se perustuu perheterapiaistuntojen luonnolliseen havainnointiin.
Uutta etsivässä psykoterapitutkimuksessa pyritään hankkimaan riittävä
määrä riittävän hyviä esimerkkejä tai näytteitä tutkimuksen kohteena
olevasta ilmiöstä (Mahrer, 1988). Riittävän määrän määrittämiseksi ei ole
olemassa yksiselitteisiä sääntöjä. Esimerkkejä tulee olla niin monta, että
mielenkiinnon kohteena olevan ilmiön eri puolet tulevat esille. Esimerk
kejä ei kuitenkaan saisi olla niin paljon, että niiden läheinen ja yksityis
kohtainen tarkastelu käy ylivoimaiseksi. Laajemman aineiston analyysi
muodostuu helposti kaavamaiseksi, jolloin uuden ja yllättävän havait
seminen ei enää onnistu.
Tämän tukimuksen perusaineisto on kerätty kahden vuoden (1989
ja 1990) aikana perheterapiaistuntojen videotallenteina. Tätä tarkoitusta
varten perustettiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle S-VHS-
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laitteistolla ja yksisuuntaisella peili-ikkunalla varustettu perheterapiatila.
Perheterapiaistunnot olivat osana vaativan erityistason perheterapiakoulu
tuksen kliinistä opetusta. Tutkija osallistui istuntoihin yhtenä kuuden
hengen työryhmän (5 koulutettavaa + 1 kouluttaja) jäsenenä. Työryhmä
on käsitellyt 18 tapausta, joista on tallennettuna 39 istuntoa. Tapauksista
kolme ovat toisille työryhmille annettuja konsultaatioita.
Kvalitatiivisissa tutkimuksissa voidaan käyttää erilaisia kriteerejä
tutkimuksen osallistujien19 valinnassa (Moon ym., 1990). Näitä ovat
esimerkiksi soveliaisuus, kokonaisvaltaisuus, tyyppitapaukset, ääritapauk
set, uniikkitapaukset ja kuuluisuus. Koulutusryhmän suorittamien perhe
terapioiden valitseminen tutkimuksen kohteeksi perustui osittain soveliai
suuteen. Yliopistoon kytkettynä toimintana oli koulutukseen helppoa
kytkeä myös tutkimustoimintaa. Tärkeämpi kriteeri oli kuitenkin ryhmän
luonne eräänlaisena ääri- tai uniikkitapauksena.
Koska kysessä oli vaativan erityistason koulutusryhmä olivat
kaikki ryhmän jäsenet jo saaneet erityistason perheterapiakoulutuksen.
Istuntoihin osallistui konsultteina vaativan erityistason koulutuksen
saaneet kouluttajat. Ryhmän kaikilla jäsenillä oli myös pitkä kliinisen työn
kokemus. Koulutuskokonaisuuden puitteissa oli ryhmälle annettu tehtä
väksi löytää itselleen perheterapeuttinen lähestymistapa. Näin ollen
ryhmä oli suuntautunut kokeilevaan ja innovatiiviseen työskentelyyn.
Ryhmä oli myöskin suurempi kuin mitä perheterapeuttiset työryhmät klii
nisessä käytännössä yleensä ovat.
Tutkimusryhmän edellä todetut ominaisuudet voidaan ajatella
vaikuttaneen siten, että perheterapialle hoito- ja tutkimusmenetelmänä
ominaiset piirteet siinä voimistuivat ja tulivat erityisen selvästi esille.
Ryhmä työskenteli erittäin intensiivisesti istuntojen aikana pyrkien käsitte
lemään esille tuleva materiaali mahdollisimman monipuolisesti. Tästä
seurasi myös se, että käyntikertoja tapausta kohti oli melko vähän (keski
määrin kaksi). Suomessa perheterapeuttisten hoitojen pituus vaihtelee
kolmesta istunnosta aina 50 istuntoon saakka, keskimääräisen pituuden
ollessa yhdeksän istuntoa (Pohto & Rautiainen, 1991). Tämä työryhmälle
ominainen terapeuttisen keskustelun intensiivisyys ja laaja-alaisuus oli
tutkimuksen tavoitteiden kannalta hyödyllinen, koska se toi esille tutki
muksen kohteena olevan ilmiön erityisen teräväpiirteisenä.
Asiakasperheiden valikoitumisessa koulutusryhmän hoitoon ei
ollut mitään ennaltasuunniteltuja erityisperusteita. Asiakkaat ohjautuivat
paikkakunnan eri psykiatrisen terveydenhuollon palvelupisteiden ja
perheneuvolan kautta. Näin asiakastapausten kirjo muodostui varsin
Kvalitatiivisessa tutkimusotteessa puhutaan mieluummin tutkimuksen osallistujista kuin
koehenkilöistä tai kohderyhmästä. Näin korostetaan tiedonmuodostuksen interrelationaalista
luonnetta.
19
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laajaksi. Asiakasperheet (kahta lukuunottamatta) antoivat kirjallisen luvan
istuntojen tallentamiseen ja aineiston käyttöön tutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen asetelmana on useiden tapausten tapaustut
kimus, jossa analyysissa sovelletaan holistista lähestymistapaa (Yin, 1989).
Tässä tutkimuksessa muodostuu tapaukseksi koulutustyöryhmän ja yhden
asiakasperheen tapaamiset, niihin liittyvine työryhmän keskinäisine keskuste
luineen. Tutkimuksen kannalta tapauksia eivät siis ole työryhmä sinänsä
tai asiakasperheet sinänsä. Analyysin holistisuus tarkoittaa sitä, että
kuhunkin tapaukseen liittyvät keskustelut kokonaisuutena muodostavat
tutkimuksen analyysiyksikön. Näistä keskusteluista etsitään niitä merki
tysten muodostumisia ja muuttumisia, joista tutkimuksessa ollaan kiinnos
tuneita.
Tässä tutkimuksessa päädyttiin useiden tapausten asetelmaan
yhden tapauksen asetelman sijasta siksi, ettei mikään koulutusryhmän ja
asiakasperheen tapaamisten kokonaisuus täyttänyt kriittisen tai uniikin
tapauksen kriteerejä. Näin ollen oli perustellumpaa valita useampi tapaus
analyysin kohteeksi, jolloin analyysin replikaatio kävi mahdolliseksi (Yin,
1989). Niistä 18 perheestä, jotka kävivät koulutusryhmän asiakkaina,
valikoitui lopulta kuusi tapausta tarkempaan erittelyyn ja raportointiin.
Tämä valikoituminen tapahtui prosessinomaisesti tutkimustyön edetessä.
Kaikkien tapausten transkriboidut tekstit muodostivat taustan, joka oli
lopullisen valinnan perustana. Aineistoa otettiin käsittelyyn sitä mukaa
kun se näytti tarjoavan mahdollisuuksia tuoda lisävalaistusta tutkimuksen
ongelmanasetteluun. Pyrkimyksenä oli, että tarkemman analyysin koh
teeksi tulevat tapaukset olisivat toisistaan riittävän poikkeavat, jotta ne
mahdollisimman hyvin asettaisivat rakentumassa olevaa käsitteellistä
mallia koetteelle. Uusien tapausten mukaanottoa tulostarkasteluun lope
tettiin ns. aineiston kyllääntymisperiaatteen (saturaatio) mukaisesti (Stra
uss, 1987; Mäkelä, 1990). Tämän mukaan aineiston kartuttaminen voidaan
lopettaa, kun sen lisääminen ei tuo olennaista uutta tietoa tutkimusongel
man kannalta. Tässä tutkimuksessa katsottiin, että kuuden tapauksen
analyysi antoi riittävän kuvan tutkimukseen osallistuvan perheterapeutti
sen työryhmän työskentelytavasta.

6.2

Aineiston muodostuminen ja analyysi

Videotallennettujen istuntojen ulkoinen muoto vaihtelee. Joissakin tapauk
sissa seurataan perinteistä, ns. milanolaista järjestystä, jossa istunto
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jakautuu 1) työryhmän esikeskusteluun, 2) varsinaiseen haastatteluun, jota
työryhmä seuraa yksisuuntaisen peilin takaa, 3) työryhmän keskinäiseen
ns. taukokeskusteluun ja 4) loppuistuntoon, jossa perheelle annetaan
työryhmän lausunto eli interventio. Toisissa istunnoissa taas koko työryh
mä on yhdessä terapiahuoneessa perheen kanssa (koko istunnon ajan tai
osan aikaa) ja työryhmäkeskustelu tapahtuu perheen kuullen.
Kaikissa tapauksissa on tallennettu sekä haastattelu että työryhmä
keskustelu haastattelun väliaikana. Useimmissa tapauksissa ovat myös esi
ja jälkikeskustelut tallennettuina. Videotallennukset on siirretty äänikase
teille, joista ne on transkriboitu tekstitiedostoiksi mikrotietokoneelle.
Transkriboinnissa on pyritty puhutun tekstin sananmukaiseen toistami
seen. Nonverbaalisia ilmaisumuotoja (tauot, äänenpainot, intonaatio,
puheen volyymi ja tempo) ei transkriboinnissa ole merkitty, koska niillä
ei katsottu olevan tämän tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta kes
keistä merkitystä. Tämä transkriboitu teksti on tämän tutkimuksen perus
aineisto.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kietoutuvat aineiston keruu ja
käsittely tiiviimmin toisiinsa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Mäke
lä, 1990). Tämä pitää erityisesti paikkansa silloin kun tutkija itse kerää
aineiston. Kvalen (1991) mukaan hyvä tutkimushaastattelu pitää itsessään
sisällään jo tulkinnan elementtejä. Haastattelijan tulisi olla mahdollisim
man herkkä esille tulevien vaihtoehtoisten merkitysten suhteen. Kvalitatii
vinen tutkija joutuu aineiston keruusta lähtien pitämään mielessään sekä
suhdettaan tutkittaviin että suhdettaan aineistoonsa (Mäkelä, 1990).
Tämän tutkimuksen asetelmassa kysymys aineiston keruun ja
analyysin yhteenkietoutumisesta tulee erityisen mielenkiintoiseksi. Koska
kyseessä on työryhmän suorittaman perheterapian (team psychotherapy;
Durkin, 1987) istuntojen tallennuksista, pitävät tallennukset itsessään
sisällään työryhmän tulkitsevaa keskustelua sekä tapauksesta sinänsä että
omasta toimintatavastaan kyseisen tapauksen suhteen. Aineistoon on siis
jo sisäänrakennettuna jossain määrin sitä itseään koskevaa analyysia.
Lisäksi tutkija on ollut hoitavan työryhmän jäsen. Näin ollen tutkijalla on
sekä osallistumisesta istuntoihin syntyvä välitön, kokemuksellinen suhde
aineistoon, että transkriptien lukemisesta välittyvä etääntyneempi, käsit
teellisempi suhde siihen. Parhaimmillaan nämä kolme eri näkökulmaa
aineistoon mahdollistavat sen hyödyllistä ristikkäiskuvausta kvalitatiivisen
tutkimusmetodiikan triangulaatioperiaatteen mukaisesti (Moon ym., 1990;
Tynjälä, 1991).
Kvalitatiivisia (tarkemmin sanoista koostuvia) aineistoja voidaan
käsitellä monin tavoin. Teschin (1990) mukaan useimmat laadullisen
aineiston analyysin lähestymistavat pitävät sisällään eräitä yhteisiä piirtei
tä. Näitä ovat mm. seuraavat: 1) analyysi ei ole tutkimusprosessin viimei
nen vaihe, vaan se punoutuu kehämäisesti yhteen aineiston keruun
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kanssa; 2) analyysi on systemaattinen ja kattava, mutta samalla joustava;
3) aineisto jaetaan tavalla tai toisella pienempiin jaokkeisiin tai yksikköi
hin, kuitenkin niin, että yhteys kokonaisuuteen koko ajan säilyy; 4)
aineistosta eroteltavat yksiköt luokitellaan lähinnä aineistosta itsestään
syntyvän jäsennyksen avulla; 5) luokitteluperusteet ovat joustavat koko
prosessin ajan; 6) vertailua käytetään pääasiallisena analyysivälineenä; 7)
analyysin tuloksena on jokin korkeamman asteen synteesi.
Kvalitatiivisen aineiston analyysi seuraa hermeneuttista kehää,
jossa praktisen toiminnan semanttiselle tai tekstuaaliselle rakenteelle
pyritään löytämään sen ymmärtämistä mahdollistavaa tulkintaa (Packer,
1985). Tutkijan suhde aineistoon on kaksijakoinen: Yhtäältä hänen tulisi
suhtautua siihen sen "omilla ehdoilla", ilman ennakkoasennetta. Hänen
tulisi omaksua eräänlaista "tietämättömyyden positiota" suhteessa aineis
toon. Toisaalta tutkijan täytyy muodostaa oma lukutapansa. Hänen täytyy
soveltaa aineistoon jokin käsitteellinen välineistö, joka mahdollistaa sen
löytämistä, mitä aineistosta on löydettävissä. Tulkitsevassa toiminnassaan
tutkija joutuu jatkuvasti siirtymään tietämisestä tietämättömyyteen ja
takaisin. Kehästä muodostuu eteenpäin vievä spiraali, kun jo ymmärretty
muuttuu uuden materiaalin tulkintaa edistäväksi esiymmärrykseksi.
Tässä raportissa on mahdollista esittää vain edellä kuvatun
hermeneuttisen kehän viimeinen vaihe. Tämä merkitsee sitä, että seloste
taan aineiston käsittelyssä vähitellen muodostunutta analyyttista käsite
mallia sekä kuvataan sen toimivuutta eräisiin esimerkkitapauksiin. Mallin
kehittelyssä tapahtunutta aineiston ja kuvauksen välistä aaltoliikettä ei
raportissa valitettavasti ole mahdollista reprodusoida.
Tässä tutkimuksessa meneteltiin aineiston käsittelyssä seuraavasti:
Jokaista tapausta käsiteltiin omana kokonaisuutenaan. Tämä merkitsi sitä,
että kunkin tapauksen kohdalla aineisto jaettiin pienempiin yksiköihin
kyseiselle tapaukselle parhaiten soveltuvan luokittelun avulla. Lukemalla
tapaus kokonaisuutena muodostettiin käsitys niistä keskeisistä teemoista,
jotka tulivat istunnoissa esille. Tämän jälkeen etsittiin näitä teemoja
koskevat keskeiset tekstijaokkeet, jotka irrotettiin tekstistä ja ryhmiteltiin
yhteen. Tässä tekstin uudelleenjäsentelyssä käytettiin apuvälineenä tätä
tarkoitusta varten laadittua tietokoneohjelmaa Textbase Alphaa (Kristen
sen & Sommerlund, 1988). Ohjelma on sinänsä vain tekninen apuväline,
eräällä tavalla elektrooniset sakset ja liima, joka ei itsessään ohjaa tekstin
analyysia.
Millä tavalla tekstijaokkeet sitten valikoituivat analyysin kohteek
si? Tässä prosessissa seurattiin kaksivaiheista työstrategiaa. Ensin koodat
tiin tekstistä jaokkeita edellä mainitulla tavalla sisällöllisten teemojen
mukaan. Tämä oli suhteellisen mekaanista työtä, jota ei vielä ohjannut
työn ongelma-asettelu tai teoreettinen lähestymistapa. Tavoitteena oli
yksinkertaisesti nostaa esille keskustelun monipolvisesta kulusta ne
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kohdat, 101ssa kohdennetusti puhutaan tietyistä sisällöistä. Tämä oli
sellaista tekstin luokittelua, jota periaatteessa ns. tavallinen lukija (average
reader) voisi tehdä. Analyysiprosessin toisessa vaiheessa yritettiin ymmär
tää terapiakeskustelua tämän tutkimuksen lähestymistavasta käsin. Silloin
tuli keskeiseksi seurata istuntojen etenemistä siitä näkökulmasta, miten
puhekäytännöt koskien terapeuttisen työn kohteena olevia asiasisältöjä
muuttuivat keskustelun kuluessa. Kuten jaksossa 4.2 todettiin, on diskurs
sianalyysissa kiinnostuksen kohteena kielellisessä esityksessä tapahtuvat
vaihtelut ja näiden vaihtelujen ymmärtäminen. Tässä tapauksessa tämä
tarkoittaa sitä, että yritettiin tunnistaa terapeuttisen työn edistymisen
kannalta olennaisia asiasisältöjä, tuoda esille niissä tapahtuvat puhekäy
täntöjen muutokset ja vielä ymmärtää teoreettisesti mitä nämä muutokset
merkitsevät merkitysten muodostumisen tasolla. Tällainen tekstin lukemi
nen edellyttää lukijaa, jolla on asiantuntemusta (expert reader) sekä
perheterapian että merkitysten analyysin aloilla.
Esimerkiksi tapauksessa 1, jonka analyysin lopputulos esitetään
tämän raportin tulososassa, löytyi ensin kahdeksan keskustelua jäsentävää
teemaa. Nämä teemat olivat 1) perheen tyttären koulussa esiintyvät
ongelmat, 2) tyttären kasteluongelma, 3) vanhempien mielipiteet kasva
tusasioista, 4) perheen isän ja tyttären keskinäiset kiistat, 5) perheen
tyttärien keskinäiset erilaisuudet ja samankaltaisuudet, 6) erilaiset toimen
pide-ehdotukset esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi, 7) perheen ja
työryhmän välinen suhde ja 8) esille tulleiden seikkojen uudelleenmäärit
telyt. Perheen istuntojen transkriboidut keskustelut, yhteensä 32 kone
kirjoitusliuskaa, lyhennettiin noin puoleen poimimalla esille ja koodaamal
la näihin teemoihin liittyvät puheenvuorot ja/tai vuoropuhelun otteet.
Nämä tekstijaokkeet ryhmiteltiin yhteen teemoittain, jolloin istunnon
edetessä yhden teeman sisällä tapahtuneet muutokset oli mahdollista
seurata.
Edellä selostetulla tavalla uudelleen jäsenneltyä tekstiä lukemalla
tuli mahdolliseksi kunkin tapauksen kohdalla nähdä, miten eri tapahtu
mille ja/tai perheenjäsenten käyttäytymiselle annetut merkitykset kehittyi
vät ja muuttuivat terapeuttisten keskustelujen aikana. Seuraava askel oli
merkitysannoissa tapahtuneiden muutosten käsitteellinen ymmärtäminen.
Tämän aineiston tapausten ja teoreettisen kirjallisuuden rinnakkainluke
misesta kehittyi asteittain käsitys siitä, minkälainen analyyttinen käsi
temalli mahdollistaisi istunnoissa tapahtuvan muutoksen synteettisen
esittämisen. Tähän malliin liittyvien käsitteiden soveltaminen tapausesi
merkkien lukemiseen mahdollisti istuntojen aikana tapahtuneen muutok
sen koherentin kuvaamisen.
Osoittautui, että tässä toisessa vaiheessa ei enää ollut hedelmällis
tä pitäytyä edellä mainitussa teemaluokituksessa. Se oli kuin rakennusteli
neet, joita rakentamisen prosessin edistyessä poistetaan. Tärkeämpää oli
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nähdä, mitkä sisällöt tulivat tapauksen etenemisen kannalta keskeisiksi ja
miten niissä tapahtuneet muutokset olisivat ymmärrettävissä koko ta
pauksen tuottaman aineiston valossa. Aineiston organisoimiseksi (Tesch,
1990) seurattiin yleensä kaavaa, jossa ensin lähdettiin liikkeelle jostakin
konkreettisesta sisällöstä. Useimmissa tapauksissa tämä oli perheterapiaan
tulemisen välitön syy (ns. esille tuleva ongelma). Löydettiin erilaisia
tapoja, joilla tätä ongelmaa kuvattiin, selitettiin tai muilla tavoilla annettiin
sille merkityksiä keskustelun kuluessa. Tärkeäksi tuli löytää toisistaan
poikkeavia tai keskenään ristiriitaisia merkityksenantoja. Seuraavaksi
pyrittiin löytämään tai rekonstruoimaan ne kontekstimääritykset, joiden
puitteissa sisällöille annetut merkitykset tulivat ymmärrettäviksi. Kolman
tena askeleena oli kontekstimäärityksiä ylläpitävien diskurssien kuvaami
nen.
Useimmissa tapauksissa välittömän tulosyyn merkityksenantojen
kehittymisen seuraaminen johti jonkun toisen (tai joidenkin toisten)
perheterapeuttisen keskustelun ydinteeman jäljille. Näiden ydinteemojen
löytäminen ei sinänsä ollut vaikeaa, koska oli selvästi nähtävissä minkä
sisältöjen ympärille terapeuttinen työskentely keskittyi. Näiden sisältöjen
kohdalla seurattiin samaa "sisällöt-kontekstimääritykset-diskurssit"-seuran
toa kuin tulosyiden kohdalla. Näin pyrittiin kuvaamaan terapeuttisessa
keskustelussa tapahtunutta muutosta, ei vain sisältöjen vaan myös dis
kurssien tasolla, seuraten kunkin tapauksen omaa sisäistä logiikkaa.
Tässä muutoksen kuvaamisessa käytetään raportissa samanlaista
menetelmää kuin Keeney ja Ross (1985) systeemisiä perheterapioita
koskevassa tutkimuksessaan: lukijalle näytetään suoria otteita terapiais
tunnoista ja välittömästi näiden yhteydessä tutkijan tapa jäsentää tämä
aineisto. Esimerkkinä muutoksesta voidaan ottaa kaksi tekstijaoketta
tapauksesta 3, joissa yksinhuoltajaäiti puhuu tyttärestään:
"Lähinnä mua huolestuttaa se, että mä ainakin koen, että hän on hirveen
sellainen ahdistunut ja jotenkin ehkä masentunut ja ei halua puhua, tietysti
nää kai kaikki liittyy tähän ikään, kuitenkin että mää oon jotenkin menet
tänyt otteeni häneen sillein, etten mä niiku tiiä mitä hänessä tapahtuu."
"Mä oon kyllä hirveesti miettinyt tätä tilannetta. Ja sit toisaalta mä oon
sitäkin ajatellut, että tosiaan se on niin läheinen, kun se on siinä kotona
jatkuvasti. Ett mun tavallaan pitäis saada etäisyyttäkin tähän. Mä saisin
niiku järjestettyä nää asiat niiku mielessäni."

Ensimmäisessä, terapian alkupuolelta olevassa, otteessa asiakas tuo
keskeisenä pulmanaan esille sen, ettei hän tiedä mitä tyttären sisällä
tapahtuu. Toisessa, terapian loppupuolelta olevassa, otteessa hän puhuu
siitä, miten hän voisi järjestää elämänsä niin, että hänellä olisi enemmän
etäisyyttä tyttäreen. Tämä on esimerkki siitä puhekäytäntöjen vaihtelusta,
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joka on diskurssianalyyttisesti kiinnostava. Tapausanalyyseissa yritetään
ymmärtää miten tällainen muutos puhetavassa on liitettävissä siihen
keskustelun kokonaisuuteen, josta tapaus muodostuu.
Analyysin tavoitteena kunkin tapauksen kohdalla oli päästä tera
·peuttisen keskustelun kulun mahdollisen vakuuttavaan narratiiviseen
esitykseen. Jotta tämä päämäärä saavutettaisiin on alkuperäistekstiä
edelleen jouduttu tiivistämään. Yhteyksistään irrotetut tekstijaokkeet on
uudelleen sijoitettu "paikoilleen" tapauksen kulun kronologisessa järjes
tyksessä, samalla kuitenkin niitä karsien ja valikoiden. Näin on pyritty
esitykseen, jossa tapauksen kulkua seurataan aikajärjestyksessä samalla
kun asioiden sisäisiä merkitysyhteyksiä voidaan osoittaa. Tässä tutkija tuo
esille oman lukutapansa ja synteesinsä samalla kun lukijalle jää mahdol
lisuus tehdä omat arvionsa alkuperäismateriaalista otettujen otteiden
pohjalta.

6.3

Analyysin luotettavuuden arviointi

Kysymykset aineiston luotettavuudesta ja analyysin pätevyydestä asettu
vat kvalitatiivisen aineiston käsittelyssä toisin kuin perinteisessä empiiri
sessä tutkimuksessa. Kuten Gergen (1982) on todennut, ei perinteinen
empiirinen tutkimus anna lukijakunnalle mahdollisuuksia havaintojen
tekoon. Kvalitatiivisen aineiston käsittelyssä on ainakin osittain mahdollis
ta tarjota lukijalle mahdollisuus tehdä omia havaintoja perusaineistosta.
Tämä omalta osaltaan lisää lukijan mahdollisuutta joko vakuuttua tai olla
vakuuttumatta aineiston käsittelyn luotettavuudesta ja pätevyydestä.
Tutkija joutuu kuitenkin tekemään useita päätöksiä aineiston
valikoimisessa, ryhmittelyssä ja tulkinnassa. Toisin kuin perinteisessä
empiirisessa tutkimuksessa ei kvalitatiivisen aineiston analyysissa ole
valmiita menettelytapaohjeita, joita seuraamalla voisi "taata" analyysin
sisäistä validiteettia. Miten voidaan varmentaa, että aineiston käsittelyssä
tehdyt operaatiot ovat todellisuuden mukaisia eivätkä sitä vääristäviä?
Atkinson ja Heath (1987) ovat perheterapiatutkimuksen validi
teettiongelmia käsittelevässä artikkelissaan asettaneet tutkimuksen totuu
denmukaisuutta koskevan kysymyksen itsessään kyseenalaiseksi. Käsitys
ulkopuolisesta todellisuudesta, josta tehtyjen havaintojen pätevyyttä
voidaan päätellä algoritmisin keinoin, on sosiaalitieteissä kehittyvän
"uuden epistemologian" vastainen. Tämä uusi epistemologia tähdentää
todellisuuskuvauksen riippuvuutta havainnoitsijasta, sen konstruktivistis-
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ta luonnetta.
Tämä ei kuitenkaan Atkinsonin ja Heathin (1987) mukaan johda
täydelliseen relativismiin. Jos vakuuttuminen todenperäisyydestä ei ole
saavutettavissa algoritmisesti voidaan sitä kuitenkin lähestyä keskustelun
kautta. Tutkijan tehtävänä on esittää ja perustella omia valintojaan ku
vauksen konstruoimisessa, jonka jälkeen lukijakunnalle jää tehtäväksi
arvioida todellisuuskonstruktion pätevyyttä. Tässä konsensuaalisessa tai
intersubjektiivisessa validoinnissa voidaan kriteereinä käyttää mallin tai
teorian osuvuutta, johdonmukaisuutta, kattavuutta, yksinkertaisuutta ja
hedelmällisyyttä. Näiden kriteerien soveltamisesta ei kuitenkaan voi
esittää universaalisia sääntöjä.
Kvalitatiivisen analyysin luotettavuuden arvioinnissa ei voida
käyttää perinteisiä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä, joiden perustana
on tilastomatemaattinen ajattelu. Lincoln ja Guba (1985) ovat katsoneet
kvalitatiivisen tutkimuksen ja analyysin luotettavuuden (trustworthiness)
koostuvan seuraavista elementeistä: 1) Uskottavuus (credibility)2°, jonka
edellytyksenä on, että analyysiin sisältyvä rekonstruktio tutkimuksen
osallistujien konstruoimasta todellisuudesta on ajateltavissa oleva. 2) Siir
rettävyys (transferability), joka edellyttää että analyysin tuloksena muo
dostunut kuva sen kohteena olevasta ilmiöstä on sovellettavissa myös
toisissa olosuhteissa vastaavaan ilmiöön. 3) Käyttövarmuus (dependability),
mikä tarkoittaa käytetyn analyysitavan soveltuvuutta useimpiin tapauk
siin, niiden keskinäisestä poikkeavuudesta ja ulkoisten tekijöiden aiheutta
masta vaihtelusta huolimatta. 4) Vahvistettavuus (confirmability), joka pitää
sisällään mahdollisuuden samasta aineistosta eri analyysikeinoin päästä
toisiaan vastaaviin tuloksiin.
Tässä tutkimuksessa oli mahdollista käyttää aineiston muodosta
miseen osallistunutta työryhmää analyysin uskottavuuden arvioinnissa.
Koska tukija yksin on suorittanut analyysin kohteiksi tulevien tekstiottei
den valikoinnin, oli tärkeää varmistaa, ettei tämä valikointi ollut tapahtu
nut mielivaltaisesti, vaan riittävästi tapauksen kulkua edustaen. Työryh
män jäsenet lukivat raportin sen käsikirjoitusvaiheessa ja ryhmä kokoon
tui tarkastelemaan sitä kahden kysymyksen pohjalta: 1) Ovatko raporttiin
otetut tekstijaokkeet riittävästi tapauksen kulkua edustavia, vai jäikö jokin
tapauksen edistymisen kannalta olennainen sisältöalue pois? 2) Vastaako
tutkijan tulkinnat tapauksen etenemisestä riittävässä määrin työryhmän
muiden jäsenten tulkintaa? Minkään tapauksen kohdalla ei työryhmä
katsonut tapauksen kulkuun olennaisesti kuuluvien sisältöjen puuttuvan
tapausselostuksista. Tapausten tulkinnassa työryhmän jäsenet esittivät
joissakin kohdin vaihtoehtoisia kannanottoja. Esimerkiksi ns. diagnostisen
2

°Tynjälä (1991) on ehdottanut näille termeille hieman erilaisia suomennoksia, joista
kuitenkin tässä harkitusti on poikettu.
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diskurssin asemaa koskeva näkemys oli joillakin jäsenillä toinen (tapauk
sen ymmärtämisen kannalta myönteisempi) kuin tutkijalla. Työryhmän
jäsenten kommentit on lopullisissa tapauskuvauksissa otettu huomioon.
Tämä työryhmäkäsittely lisää sen mahdollisuutta, että raportissa esitetty
analyysi on yhteisesti jaettua tai jaettavissa olevaa todellisuutta.
Tulosten siirrettävyyteen palataan tämän raportin pohdintaosassa.
Todettakoon kuitenkin tässä, että arviointi siirrettävyydestä jää viime
kädessä raportin lukijoiden tehtäväksi. Analyysin käyttövarmuutta on
pyritty varmistamaan ottamalla, kuten edellä todettiin, analyysin kohteek
si toisistaan riittävän poikkeavia tapauksia sekä esittämällä riittävästi
suoria lainauksia perusaineistosta, mikä mahdollistaa analyysiprosessin
seuraamista. Tulosten vahvistettavuuden arviointia palvelee myös työryh
män muiden jäsenten tutustuminen analyysiin. Heidän riittävä näkemyk
sensä siitä, että suoritettu analyysi ja siitä tehdyt johtopäätökset jossain
mielessä vastaavat heidän omia näkemyksiään, puhuu tulosten vahvistami
sen mahdollisuuden puolesta.

7

TULOSANALYYSISSA KÄYTETTY KÄSITE
MALLI

Seuraavassa esitetään perheterapeuttisen keskustelun analyysissa käytetyn
käsitemallin keskeiset käsitteet. Mallin yleinen teoreettinen tausta on
esitetty luvussa 4. Käsitteet määritellään sellaisina, kuin niitä on käytetty
tässä tutkimuksessa. Malli on semanttinen. Sen avulla pyritään kuvaa
maan merkitysten muodostumista ja muuttumista perheterapeuttisessa
keskustelussa. Malli on siten keskeinen väline, jonka avulla tulososassa
tarkastellaan analyysin kohteena olevat tapaukset. Analyysin tavoitteena
on identifioida niitä keskeisiä sosiaalisia ja diskursiivisia prosesseja, joiden
kautta perheterapeuttinen keskustelu rakentuu terapeuttista muutosta
mahdollistavaksi tilanteeksi.
Merkki
Merkki on toiminnallinen, kuvallinen tai symbolinen ilmaisu, joka
asettuessaan kontekstiin voi saada merkityksen.
Teksti

Teksti on useiden merkkien yhdistelmä. Teksti voi olla lausuma
tai tekojen sarja tai näiden yhdistelmä.

Konteksti
Konteksti on se yhteys, johon merkki tai teksti sijoittuu ja josta
käsin se tulkitaan. Konteksti luodaan keskustelussa keskustelijoi
den kielellisen ja ekstralingvistisen toiminnan tuloksena.
Merkitys
Merkitys on merkin tai tekstin ja kontekstin välinen suhde, joka
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mahdollistaa merkin tai tekstin tulkinnan. Merkillä ja tekstillä on
siis merkitystä vain tietyssä kontekstissa. Kaaviona merkitys on
esitettävissä seuraavasti:
konteksti
merkki, teksti 1

merkitys

Diskurssi
Diskurssi on tietyssä yhteisössä vakiintunut tapa puhua ja kirjoit
taa. Diskurssi on yleensä aihespesifi siten, että samassa yhteisössä
käydään eri diskursseja siirryttäessä aihepiiristä toiseen. Diskurssi
määrää miten ja mitä puhutaan ja kuka voi sanoa mitäkin. Dis
kurssi puhuu meidän kauttamme ja me puhumme diskurssin
kautta. Koska diskurssi on määrävässä suhteessa keskusteluun,
voidaan se sijoittaa edellä olevaan kaavioon seuraavasti:

diskurssi

1

konteksti
erkki, teksti

1

merkitys

Kuten kaavio antaa ymmärtää, on diskurssi määräävässä suhtees
sa siihen, mitä merkityksiä sanat, teot ja lausumat saavat. Diskurs
sin, kontekstin ja tekstin muodostamaa merkityksiä ylläpitävää
kokonaisuutta tullaan nimittämään merkitysrakenteeksi.
Rituaali
Rituaali on teksti (useimmiten kokonaan tai osaksi ekstralingvisti
sesti esitettynä), joka vahvasti ylläpitää tiettyä kontekstia. Rituaali
on itse asiassa kontekstia synnyttävä tekojen sarja. Rituaali yleensä
vahvistaa merkityksien pysyvyyttä.
Silmukka
Silmukan käsite liittyy kontekstin ja tekstin väliseen refleksiivisyy
teen. Tekstin saama merkitys tietyssä kontekstissa voi muodostua
tälle kontekstiksi antaen sille merkityksen. Näiden eri tasojen
vahvistaessa toisiaan sanotaan silmukkaa lumoutuneeksi (kuten
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ystävällinen teko, joka vahvistaa ystävyyssuhdetta). Tasojen
ollessa keskenään ristiriidassa kutsutaan silmukkaa oudoksi. Esi
merkkinä oudosta silmukasta on paradoksaalinen hoitomääräys
jatkaa oiretta.

Kontekstihierarkia

Sosiaaliset merkitykset ovat järjestäytyneet hierarkisesti siten, että
yhden tason merkitykset muodostavat kontekstin, jonka puitteissa
toisen tason merkitys tulkitaan. Tämä hierarkia ei kuitenkaan ole
tarkasti määritelty tai staattinen. Perheiden merkitysjärjestelmiä
tutkittaessa on usein käytetty viittä tasoa:
perhemyytti
l elämäntarina
suhde
episodi

1 puheakti 1

Edellä mainittu tasojen keskinäinen refleksiivisyys on pidettävä
mielessä. Niinpä ihminen usein valitsee esim. aviopuolison toteut
tamaan jotain roolia omassa elämäntarinassaan, mutta aviosuhde
voi myös muuttaa elämäntarinalle annettavaa merkitystä.

Anomalia

Tässä yhteydessä tarkoitetaan anomalialla tilannetta, jossa teksti
(lausuma tai teko) on tavalla tai toisella ristiriidassa sille merkitys
tä antavan kontekstimäärityksen kanssa. Mies, joka samaistaa
vaimon äitiinsä, voi kokea seksuaalisen aktin ristiriitaiseksi ja
kehittää impotenssin21 • Vastaavasti voi seksuaalinen halu herätä
perheensisäisessä suhteessa, jolloin se tulee määritellyksi insestu
aaliseksi. Anomalia syntyy myös silloin, kun keskusteluyhteisössä
annetaan samalle merkille tai tekstille keskenään ristiriitaisia
merkityksiä. Yksilö kokee anomalian "hankauksena" persoonal
lisessa elämässään ja tietyssä sosiaalisessa tilanteessa se voi tulla
nimetyksi "oireeksi".

Esimerkki on Efrain ym.:lta (1986).

21
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Elämäntarina
Elämäntarina (life script) on yksilön itselleen luoma laaja konteks
ti, jonka puitteissa hän tulkitsee ja valikoi kokemuksiaan.
Kertomus
Kertomus tai tarina on yhteisössä elävä useiden merkitysrakentei
den yhteenpunoutuma, joka antaa puitteet yksilön puhumis- ja
kuuntelutavoille ja hänen sijoittumiselleen sosiaalisessa ympäris
tössä. Kertomus kantaa diskurssia.
Henkilökohtainen retoriikka
Henkilökohtainen retoriikka viittaa yksilön tapaan esittää itseään
keskustelussa. Henkilökohtainen retoriikka pohjautuu yksilön
elämäntarinaan, ja sen tavoitteena sosiaalisessa tilanteessa on
itsensä ja muiden sijoittaminen eri asemiin (positioning). Henkilö
kohtaisella retoriikalla luodaan identiteettikertomuksia.
Koherenssi
Koherenssi liittyy elämäntarinan ja henkilökohtaisen retoriikan
johdonmukaisuuteen. Millaisia yhteyksiä vallitsee henkilön lausu
missa ja teoissa esille tulevien merkitysten kesken? Onko tekstin,
tekojen ja affektien kesken yhteneväisyyttä? Mikä on suhde itselle
kerrotun, oman identiteetin luomista palvelevan elämäntarinan ja
julkisesti esitetyn itsen välillä? Koherenssi liittyy anomalioiden
puuttumiseen merkitysten tuottamisessa.
Merkityksen muutos
Merkitysrakenteessa

diskurssi

konteksti
1

rkki, teksti

merkitys

kaikkien elementtien välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus. Siksi
muutos yhdessä elementissä aiheuttaa muutoksen kaikissa muissa.
Tästä seuraa, että merkityksen muuttumiseen voidaan tulla useita
eri reittejä. Kun perheterapiassa määrätään perheelle rituaali suo
ritettavaksi, lähtee merkityksen muutos tekstin tasolta. Uudel
leenmäärittelyt ja esim. pretending-tekniikka on merkityksen
muutoksen hakemista kontekstin tasolla. Terapeuttinen prosessi
kokonaisuudessaan on uusiin diskursseihin tulemista.
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Metonyyminen toiminta

Metonyyminen toiminta on toiminnan muoto, jossa aiheutetaan
muutos kokonaisuudessa tulemalla osaksi sitä. Se on olennaisesti
erilainen tapa aiheuttaa muutos kuin tekninen toiminta, jossa
kokonaisuus otetaan käsitteellisesti haltuun, tehdään toimenpide
suunnitelma ja toteutetaan se. Psykoterapeuttinen työ on meto
nyymistä toimintaa.

Knowing-from

Knowing-from on sosiaalista tilannetta koskeva ja siitä lähtöisin
oleva tieto, jonka avulla henkilö tietää miten jatkossa toimia
tilanteessa. Kun henkilö keskustelussa kertoo itsestään, ajatuksis
taan ja tunteistaan, hän käyttää samoja kieliopillisia muotoja kuin
jos hän kertoisi esim. sisäelintensä toiminnasta. Kerronnan sosiaa
linen funktio on kuitenkin aivan toinen. Jälkimmässä tapauksessa
hänellä on ikäänkuin ulkopuolisen henkilön asema suhteessa
itseensä, mutta edellisessä hän kerronnallaan itse asiassa pyrkii
suhteen ja sosiaalisen prosessin muotoamiseen22• Knowing-from
perustuu tässä mielessä kerrotun ymmärtämiseen.

Kontekstuaalinen diskurssi

Kontekstuaalinen diskurssi on keskustelumuoto, jossa keskustelun
kohteeksi tulee merkityksenmuodostusprosessi itsessään. Tällaises
sa "metakeskustelussa" voidaan ikäänkuin neuvotella eri merkity
sannoista ja tutkia niiden potentiaalisia vaikutuksia.

2shotter (1985) käyttää termejä "reporting" ja "telling" tehdäkseen eroa näiden kahden
puhekäytännön välillä. Niiden toteutuminen samojen kieliopillisten rakenteiden avulla luo il
luusion kolmannen henkilön aseman läsnäolosta kahdenvälisessä suhteessa ("itse" kokijana ja
ha vainnoitsijana).
2
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8.1

TULOKSET

Tulosten esittämistapa

Tulokset esitetään ensin kuutena tapausselostuksena. Nämä on laadittu
niin, että tapauksen kulkua voidaan seurata yhtenäisenä kerrontana.
Tapausselostuksissa vuorottelevat tutkijan esittelevä ja tulkitseva teksti ja
suorat tekstiotteet tapauksia koskevista tekstitiedostoista. Keskeiset ana

lyyttiset tulkinnat on kirjoitettu kursiivilla, jotta ne erottuisivat tapauksen
kerronnallisesta esittelystä. Tekstiotteita edeltää hakasuluissa oleva numero

sarja, jossa ensimmäinen numero viittaa tapauksen järjestysnumeroon ja
seuraavat numerot otteen rivinumeroihin tekstitiedostossa. Tapausten
järjestysnumerot ovat sen mukaiset, kuin tapaukset ovat tulleet koulutus
työryhmän vastaanotolle.
Tulostarkastelun tavoitteena on työn teoreettisessa osassa esitetyn
käsitteellisen mallin koetteleminen. Tapausten kulkua pyritään seuraa
maan kunkin tapauksen omasta sisäisestä logiikasta käsin. Tämä tarkoit
taa sitä, että analyysin kohteeksi tulevat keskustelusisällöt on valikoitu perhetera
peuttisen työn kohdentumisen mukaan. Tämän kohdentumisen identifioi
minen osoittautui varsin helpoksi, kun tarkkaan keskustelutranskriptejä
lukiessa seurasi työryhmän työskentelyn etenemistä ja terapeuttisten
interventioiden muotoutumista. Tulostarkastelussa nämä terapeuttisen
työn ydinsisällöt on sijoitettu luvussa 7 esitettyyn merkitysrakenne-malliin
ja sen avulla on pyritty siirtymään välittömien sisältöjen tasolta rekonst
ruoitujen diskurssien tasolle. Lopullisena tavoitteena on ollut yrittää
ymmärtää, miten kussakin tapauksessa perheterapeuttinen työryhmä on
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pyrkinyt eri tavoin työstämään tapauksen ympärillä mudostuneiden
diskurssien tuottamia ja ylläpitämiä merkitysanomalioita, tähtäimenään
näiden anomalioiden ratkeaminen tai diskurssien väljentyminen.
Tekstiotteet on valittu ja muokattu niin, ettei tapausten henkilölli
syys ole tunnistettavissa. Tällä ehdolla on saatu kirjallinen lupa aineiston
esittämiseen tieteellisessä tutkimuksessa. Henkilöistä on käytetty koodini
mityksiä. Työryhmän jäsenistä käytetyt koodit vaihtelevat tapauksesta
toiseen. Tallenteiden transkriboinnissa on käytetty seuraavia merkintäta
poja:
[] hakasulut osoittavat tekstin poisjättöjä,
() kaarisulut osoittavat tekstin lisäyksiä,
Sis sisennys osoittaa päällekkäispuhumista.

Tapausselostusten jälkeen suoritetaan tulosten yleinen tarkastelu,
jossa aineiston esille tuoma uusi tieto suhteutetaan tutkimuksen ongel
maan.

8.2

Tapaus 1: Kahden kielen perhe

Ensimmäinen istunto: haastattelu

Nelihenkisen perheen äiti on ottanut yhteyttä perheneuvolaan, josta perhe
on ohjattu koulutustyöryhmälle. Perheeseen kuuluu isä (I), äiti (Ä) sekä
yhdeksän ja kahdeksan vuoden ikäiset tytöt (Ll ja L2). Istunnon alkupuo
lella haastattelijana toiminut työryhmän jäsen (H) kertaa äidin ilmoit
tautumisen yhteydessä antamia tietoja:
[1:41-57]

H:[ ] että toi teidän L2, sinä oot aika sellanen vilkas lapsi, ollut aina
semmonen vilkas lapsi ja että nyt te ootte keskustellut opettajan kanssa ja
opettaja on puhunut siitä, että joskus L2:n ei oo helppo istua ihan hiljaa
siellä tunnilla [ ] ei kuitenkaan häiritse, vaan se että jaksaako aina kuun
nella mitä opettaja opettaa, [ ] ja, että joskus ei huvittais tehdä noita
läksyjäkään kotona, että te ootte kotona huomannut, että ei aina jaksais
niitä tehdä. [] Sitten on myöskin käynyt niin,__että joskus aina yöllä sänky
kastuu. Että nää on sellasia asioita, joita oot (A) kertonut, että nää on teitä
mietityttänyt. [ ] Sen sijaan oppimisvaikeuksia ei ole ollut. [ ] Pari vuotta
sitten on myöskin ollut sellasta, että on housut kastunut joskus päivällä,
sillon ootte käyny ihan tuolla sairaalan poliklinikalla tutkimuksissa [ ].
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Haastattelija tarkentaa tässä ongelmanmäärittelyä sellaisena kuin hän on
sen ymmärtänyt päivystäjän muistiinpanoista. Esille tulevina ongelmina
ovat nuoremman tytön, erityisesti koulussa ilmenevä, lyhytjänteisyys ja
yökastelu. Aikaisemmin on myös esiintynyt päiväkastelua. Molemmat
vanhemmat vahvistavat, että haastattelija on määritellyt tulosyyn tavalla,
joka vastaa heidän käsitystään siitä. Myös L2 näyttää omaksuneen tämän
näkemystavan, kuten seuraavasta tekstiotteesta ilmenee:
[1:199 - 208]

H: [ ] Mitä sä ajattelet tosta, kun äiti kerto, että ope oli sanonut, että sä et
aina jaksa kuunnella? Pitääkö se paikkansa vai onko se ihan eri...
L2: Pitää.
H: Pitää?
L2: Emmä jaksa istuu.
H: Just joo, onks se aina ollut niin, ettet sä oikein jaksa istuu vai onks tää
toppuluokka ollut erikoisuus?
L2: Kyllä mä joskus, mutta melkein koskaan ei.
Näyttää siltä, että tässä perheessä on vallalla melko ehyt kertomus, johon
ongelma sijoitetaan. Tässä yhteisesti jaetussa kertomuksessa L2 on määri
telty lyhytjänteiseksi ja keskittymisvaikeuksia omaavaksi lapseksi. Perheen
kollektiivinen kertomus on sillä tavalla vaikuttava, että lapsi on omaksu
nut sen osaksi omaa elämäntarinaansa. Se on punoutuneena hänen itsensä
itselleen kertomaan tarinaan, joka ylläpitää hänen käsitystään omasta
identiteetistään. Sillä, miten hänet tässä kertomuksessa määritellään, on
vaikutuksensa hänen tapaansa sijoittaa itsensä perheen ja toveripiirin
suhdejärjes telmään.
Mutta vaikka tämä kertomus on yhteisesti jaettu on sen ympärillä
olevissa merkitysrakenteissa eri perheenjäsenten kohdalla tärkeitä eroja,
kuten haastattelun edetessä käy ilmi. Haastattelija etenee kysyen per
heenjäseniten käsityksiä siitä, mihin esille tulevat ongelmat mahtavat
liittyä. Isä tuo ensin esille vanhempien yhdessä jakaman selityksen:
[1:428 - 439]

I: Mä oon joskus sitä miettinyt vaan, että onko se (L2) vielä niin nuori,
koska se on tuota syntynyt joulukuussa, että sehän on sinänsä vähän niiku
nuorempana toisaalta meni ...
Ä: Nii just
1: Oisko siinä, oisko siinä ollut aikanaan se että ois jättänyt [ ], että olis
anonut vielä siirtoo yhen (vuoden)...
H: Just, että yks ajatus sulle on tullut, että L2 on niin nuori, että pitäs olla,
että koulu vaatii, niiku ois jo vanhempi, että siitäkö ...
I: No semmonen, niin.
H: Siitä seurais, että yölläkin niiku hermostuttais sillein.
I: Voishan se tietysti sekin olla.
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Ongelmien taustalla nähdään olevan tytön koulussa kokemat paineet.
Nämä paineet puolestaan selittyvät tässä keskustelutavassa hänen suhteel
lisen nuorella iällään. Vanhemmat pohtivat myös sitä, olisiko heidän
pitänyt ennalta ehkäisevässä mielessä anoa koulun aloittamisen lykkäystä.
Kohta tulee kuitenkin toinenkin selitysmalli esille:
[1:445 - 450]

I: Tietysti toinen vois meidän keskinäiset kinat mitä kinataan niin onko
niillä sitten, niillä voi tietysti merkitystä olla yökasteluun ihan samallalail
la.
H: Tää on kuitenkin tullut sulle niiku mieleen, että onko...
I: No kyllä se mielessä on, eihän se mielestä pääse pois, millä se pääsee.

Isän toinen mahdollinen selitys oireille liittyy hänen ja tyttären väliseen
suhteeseen. Vaikuttaa siltä, että ajatus painaa häntä ja hän kokee siitä
syyllisyyttä, koska "eihän se mielestä pääse pois". Mikä on äidin suhtautu
minen tähän?
[1:456 - 471]

H: Onks sulle tullut mieleen, mitä ajatuksia sulla on ollut?
Ä: Tästä kastelusta?
H: Niin kastelusta, että...
Ä: Aikalailla samanlaisia ajatuksia.
H: Ahaa, että kun jos tota on riitaa päivällä niin se vois vaikuttaa?
Ä: Niin sillälailla, ja sit ehkä se koulu jotenkin, koska mä ajattelin sitä
syksyä, että sillon kun koulu alko, nytten syksyllä niin kastelu huomatta
vasti lisäänty, se oli se pari kuukautta. L2:lla vaihtu opettaja nyt syksyllä
ja kavereilla on ollut sama opettaja, niin ne oli L2:a jo valmistanut, että tää
opettaja on sitten hyvin tarkka ja hän sitten vaatii, että pitää kirjottaa
siististi. [ ] Sillälailla oli puhuttu etukäteen, niin mä vaan aattelin ja sitten
että minkälaista siellä koulussa sitten on. Ehkä osasyytä olis tämmönen
paine suurempi, että pitää nyt olla iso koululainen ja pärjätä siellä hyvin.

Äidin henkilökohtainen retoriikka on tässä kohdin mielenkiintoinen.
Samalla, kun hän viitteenomaisesti ilmaisee hyväksyvänsä miehensä
itsesyytöstä sisältävän selitysmallin, hän antaa lisätietoa, joka vahvistaa
käsitystä kouluun liittyvien paineiden merkityksestä. Näin hän samalla
sekä syyttää että suojelee miestään.

Perheen sisäisessä diskurssissa elää rinnakkain kaksi eri puhekäytäntöä,
kaksi eri tapaa asettaa lapsen lyhytjänteisyys ja kastelu kontekstiin. Yhtäältä ne
nähdään reaktiona koulun asettamille vaatimuksille, toisaalta seurauksena lapsen
ja isän välisistä kiistoista. Tämä on perheen sisällä vallitseva merkitysanomalia:
sama teksti (tässä tapauksessa lapsen käyttäytyminen) ikäänkuin "luetaan"
kahdesta eri kontekstista käsin - toinen perheensisäinen, toinen sille ulkoinen - ja
niinpä sille annettava merkitys jää jatkuvasti ristiriitaiseksi. Tämän merki

tysanomalian aiheuttama jännitys perheessä on itse asiassa tullut haastat
telussa jo aikaisemmin vahvasti esille isän taholta:
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[1:244 - 246]

H: Mikä käsitys sulle on tullut miks Ä on niin huolissaan?
1: No se on, se on huolissaan siitä, että minä oon liian äkkipikanen tuon
tytön kanssa.

Hyvin aikaisessa vaiheessa istuntoa isä jo tarjoaa itsensä perheen var
sinaisena ongelmana. Hän vielä tarkentaa kuvaustaan näin:
[1:255 - 262]

1: No se, että kun tyttö tulee ja räiskii ja mesoo siinä, niin emmä jaksa sitä
kuunnella, siis sillä tavalla ennenkaikkea.
H: Sun mielestä ensin on sellanen tilanne, että L2 tulee ja räiskii ja mesoo
ja sä ajattelet, että nyt en jaksa kuunella?
1: Etupäässä näin, että emmä nyt syytön oo missään nimessä mutta tuota..
kyllä se niin on. Tietysti johtuu jostain kun se kysyy jotain ja mä kiellän ja
se alottaa, niin voihan se tietysti olla minusta kiinni kun mä kiellän,
mutta...

Tässä isän puheenvuorossa ja siinä, miten hän henkilökohtaisen retoriik
kansa muotoilee, tulee esille hänen kokemansa "hankaus" sosiaalisessa
matriisissaan. Yhtäältä hän näkee käyttäytymisensä luonnollisena reaktio
na tyttären tekemisille ("räiskii ja mesoo"). Toisaalta hän syyttää itseään.
Todennäköisesti hän kokee, että hänen toimintansa isänä on jollakin
tavalla vaillinaista. Tässä on hänen identiteettikertomuksensa merkitysanomalia
- hänen oma käyttäytymisensä saa hänelle itselleen ristiriitaisia merkityksiä.
Tässä mielessä hän näkee itsensä "oireena", ja hänellä on myös vahva
käsitys siitä, että hänen vaimonsa itse asiassa haluaisi muutosta juuri
tähän kohtaan. Hän, tai ainakin hänen käyttäytymisensä, on perhekäynnin
keskeinen syy.
Käyttäen tässä tutkimuksessa kehiteltyä merkintätapaa voidaan
nyt perheessä lapsen oireisiin liittyvät merkitysrakenteet, sellaisina kuin
ne tässä keskustelussa tuotiin esille, ilmaista seuraavasti:

Perheen "yhtenäi
syysdiskurssi"

koulun vaatimukset
ikään nähden liian
suuret
lyhytjäntei
syys, kastelu

kuormituksen,
ahdistuksen
merkki
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Perheen "syyllisyys
diskurssi"

isä äkkipikainen,
jyrkkä
lyhytjäntei
syys, kastelu

ahdistuksen
merkki

Tapauksen analyysi antaa ensimmäiseksi tulokseksi tämän: Perheterapeuttinen
haastattelu, jossa haastattelija on selvittänyt ilmoittautumisen syyn ja tähän
liittyvät perheessä vallalla olevat selitykset, on tuonut julki perheessä vallitsevan
merkitysanomalian. Tämä merkitysanomalia liittyy kahteen eri tapaan asettaa
lapsen oireet kontekstiin. Yhtäältä katsotaan oireiden ymmärtämisen kannalta
merkittävän kontekstin olevan koulu ja sen sosiaaliset suhteet, toisaalta isän ja
tyttären välinen suhde. Merkitysanomalia, joka rasittaa erityisesti perheen
vanhempien keskinäisiä suhteita, viittaa siihen, että perheessä on rinnakkain
vallitsevana ainakin kaksi keskenään ristiriitaista diskurssia. Ensimmäistä
merkitysrakennetta ylläpitävää diskurssia voitaneen luonnehtia eräänlaiseksi
"yhtenäisyysdiskurssiksi": sen puitteissa ongelmista voidaan puhua perheen
ulkopuolelle sijoittuvina, mutta ei keskinäisiin ristiriitoihin liittyvinä. Toista
diskurssia puolestaan voisi kuvata "syyllisyysdiskurssina": tämä puhekäytäntö
edellyttää, että ristiriidoista puhuminen liittyy myös syyllisyyden toteamiseen.
Perheterapiakeskustelu on nyt edennyt siten, että ilmoittautumisen
yhteydessä esille tulleen ongelman (lapsen oireen) rinnalle on tullut
keskustelun piiriin toinen, perheen vuorovaikutusjärjestelmään suoraan
viittaava teema - isän ja tyttären väliset kiistat. Haastattelija, kokeneena
perheterapeuttina, on luonnollisesti tarttunut tähän tematiikkaan ja
lähtenyt tutkimaan sitä. Seuraavat otteet valaisevat niitä merkitysrakentei
ta, jotka liittyvät tähän:
[1:273 - 280]
H: Onko I tehnyt ihan oikeen päätelmän, ootko sä samaa mieltä, että sä
oot eniten huolissas siitä, että I on liian äkkipikanen L2:n kanssa?
Ä: No ei se tietysti suurin syy (ole), mutta justiin että näillä kahdella niiku
tulee niitä skismoja sillein, että mä olen yrittänyt vähän vetäytyä. [ ] Nyt
en oo oikeestaan puuttunut, mä yritän vaan kuunnella hiljakseen, että ne
niiku selvittäs. Ennen mä menin siihen väliin ja sit me riideltiin kaikki.
[1:294 - 303]
Ä: Ehkä mä sillein niiku tota luovisin sitä tilannetta, että mä vähän joten
kin kääntäsin L2:n huomioo vähän muualle, ettei sitten tulis sitä kiukkua
niin paljon, että yrittäsin jutella ja vähän neuvotella sitä asiaa, mutta I
usein tekee sillein, että hän niiku kertakaikkiaan, L2 pyytää ja I tyrmää ja
sitten tulee riita, että ei niiku semmosta neuvottelua oo heijän välillään
sillälailla.
H: Sä ennen puutuit asiaan ja sit yht'äkkiä te kaikki riitelitte, oliko näin?
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Ll: Joo.
Edeltävässä otteessa on mielenkiintoista panna merkille, miten vanhempi
tytär (Ll) spontaanisti vahvistaa äidin kertomusta. Hän ikäänkuin asettuu
tässä äidin leiriin perheen sisäisissä rintamalinjoissa.
[1:306 - 316]
H: [ ] Onks se I susta auttanut tää, että Ä ei nyt niin puuttuis siihen?
A: No tietysti se ehkä auttaa siihen, että me ei keskenään näistä asioista
tapella sitten. [ ]
Ä: Oon mä sit aika usein niiku erimieltä, niin sit niiku mä en oikein
uskalla lapsille luvata mitään ku, mä sanon sit mielummin, ett kysykää nyt
isältä, että isä saa sanoo, jos mää nyt sanon väärin niin ei tuu sit riitaa.
Tässä tulee esille äidin ehkä keskeisin tyytymättömyyden aihe. Hän kokee
oman toimintavapautensa rajoittuvan, kun hänen miehensä toimintatapa
ei vastaa hänen omia periaatteitaan. Tästä tulee "hankaus" hänen sosiaalisessa
matriisissaan - on jotakin mitä hän haluaisi, mutta ei voi tehdä. Haastattelija
esittääkin kysymyksen koskien vanhempien suhtautumista kasvatus
kysymyksiin:
[1:338 - 340]
Ä: Varmaan ne peruslinjat (kasvatuksessa) on aikalailla samat, mutta sitten
just ne kasvatusmenetelmät, niistä, että vois niiku neuvotella ja että ei
kiivastuis ja näistä me ollaan erimieltä.
Myöhemmin kuva vielä tarkentuu, kun keskustellaan eräästä konkreetti
sesta episodista:
[1:559-563]
H: Joo, mut sää olisit luovinut (siinä asiassa) jotenkin?
Ä: Niin, ainakin yrittänyt, kyllä määkin välillä epäonnistun siinä, emmä
sitä sano, emmä mikään täydellinen itekkään ole, kyll mä sen tiiän, mutta
jotenkin ois että, niiku sillein pehmeemmin sanonut sen, että nyt täytyy
syyä, et saa lähtee vielä.
Vaikka äiti yrittää pehmentää sanomisensa, ei voi välttyä vaikutelmasta,
että isä on "lukenut" vaimoaan oikein, kun hän arvelee tämän olevan
tyytymätön häneen kasvattajana. Rivien välistä on luettavissa käsitys siitä,
kumpi on kasvattajana oikeassa ("kyllä määkin välillä epäonnistun",
"emmä mikään täydellinen itekkään ole") ja kummalla on legitiimi oikeus
yrittää muuttaa toista ("nyt en oo oikeestaan puuttunut, mä yritän vaan
kuunnella hiljakseen"). Tyttären ja isän välisten kiistojen ympärille näyttää
muodostuneen seuraava merkitysrakenne:
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Perheen "kiista
diskurssi"

on olemassa oikeita
ja vääriä kasvatus
menetelmiä
isän ja tytön
väliset kiistat

äiti on
"hyvä" ja
isä "huono"
kasvattaja

Tässä tulkinnassa on olennaista se, että oletetaan perheen diskurssissa
implisiittisesti rakentuvan kontekstin, jossa vanhempien ja lasten väliset
transaktiot arvioidaan siltä kannalta, ovatko ne kasvatuksellisesti oikeita
tai vääriä. Vaikka tämä kontekstimäärittely ei tule keskustelussa suoraan
esille, on se siitä pääteltävissä, kuten edellä todettiin. Tätä kontekstimää
rittelyä ylläpitävä diskurssia voisi nimetä "kiista diskurssiksi". Siinä
edellytetään, että ristiriitatilanne on ratkaistavissa siten, että on oikeita ja
vääriä ratkaisuja.
Perhehaastattelun merkitysmuodostusten erittely näytti siis johtavan
kolmenlaisen, nuoremman lapsen ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen ympäril
le rakentuvan, perheensisäisen diskurssin löytämiseen: 1) Ensimmäisessä ("yh
tenäisyysdiskurssi ") nähdään oireiden olevan lapsen tapa reagoida perheen
ulkopuolisiin paineisiin, lähinnä koulun asettamiin vaatimuksiin. 2) Toisessa
("syyllisyysdiskurssi") ajatellaan oireiden olevan yhteydessä isän ja tyttären
ongelmallisena nähtyyn suhteeseen. Näiden kahden diskurssin välillä tapahtuu
hyödytöntä ja ajattelua jumiuttavaa oskillointia, heilahtelua: ongelmien tulkinta
perheen ulkopuolelta syntyvinä olisi rauhoittavaa, mutta ei vastaa henkilökohtais
ta kokemusta. Ongelmien tulkinta perheensisäisinä on tuskallista, koska se johtaa
kolmanteen diskurssin muotoon. 3) Kolmannessa diskurssissa ("kiistadiskurssi")
joudutaan tilanteeseen, jossa vanhemmat väistämättä joutuvat keskinäiseen
vastakkainasetteluun. Tällä tavalla perheen toimintavaihtoehdot syntyneessä
tilanteessa vähenevät jyrkästi ja tämä epämiellyttävänä koettu tilanne on johtanut
yhteydenottoon perheneuvolaan.
Ensimmäinen istunto: työryhmäkeskustelu
Miten työryhmä omassa keskustelussaan käsittelee tätä tilannetta? Eräs
haastattelijan ensimmäisiä kommentteja on seuraava (työryhmän keskus
telusta otetuissa tekstiotteissa on työryhmän muut jäsenet merkitty
koodeilla Tl - TS):
[1 :696 - 698]

H: Tää oli hyvin helposti kontaktikykyinen perhe, ja siis kastelijaperheeks
minusta niiku yllättävän yhteistyöhalunen, kuitenkin.
Tl: Oli.
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Tässä haastattelija sijoittaa kokemuksensa perheestä yleisempään konteks
tiin: kastelijaperheet. Näin hän tuo työryhmän keskusteluun diagnosoivan
diskurssin. Siinä diskurssissa se, mitä on nähty ja kuultu, suhteutetaan
yleistettyyn kuvaan jostakin perhekategoriasta. Myöhemmin työryhmä
keskustelussa tämä keskustelutapa vielä tarkentuu:
[1:963 - 975]

H: [] usein juuri kasteluperheessä vihaongelma on hyvin vahvasti esillä [
] kastelu on sellasta, ettei voi olla äidille vihanen, ja tässä niiku hirveen
paljon kierretään sitä, että miten voitas olla riitelemättä, eikö? Että ensin
näkin äiti ennen puuttu siihen, mut kun se johti sitten heidänkin (van
hempien) väliseen riitaan, niin hän on lopettanut. Nyt hän yrittää olla
siellä, ihan niiku se kastelijakin, ennemmin kastelee kuin riitelee, siis niiku
pysyä pois [] (Kuitenkin) enemmän äiti siitä ahdistuu kuin tytär. []

Tämä diagnosoiva diskurssi tarjoaa työryhmälle yhden ratkaisun käsitellä
niitä havaintoja, joita on tehty perheen sisäisistä suhteista:
[1:732 - 736]

T2: Jotenkin tarjotaan hyvin vahvana, että tässä on yksi perusongelma, se
on isän ja L2:n välinen suhde.
Tl: Riidat. Joo.
T3: Isä niiku sanoo, että minä olen syyllinen. Lopussa kyllä sitten sano,
että osasyyllinen.
[1:749 - 759]

H: Mutta tää oli musta hämmästyttävää, siis mun kokemuksen mukaan,
isä ei ensimmäisenä näissä perheissä tarjoa (omaa äkkipikaisuuttaan),
koska se on hirveän usein, isän viha on se pelottava asia.
T4: Niin, mutta jos ajattelee sitä, että ennen kun tää tuli, niin ajateltiin, ett
joo, ainakin mulla oli se ajatus ja teillä muillakin, että kuinka poispelattu
se isä on. No se ei kovin poispelattu oo tuon perusteella, mutta myöskin
eihän he määritelleetkään sitä kastelua olennaiseks ongelmaks. Vaan se oli
tää rähjääminen ...
H: Tää rähjääminen, tää riita.
T4: ... niin se riita.
H: Pitäs olla semmonen perhe, ettei riideltäs.

Diagnosoivassa diskurssissa työryhmä rakentaa itselleen tavan keskustella
oireesta ja ymmärtää sitä yleisistä kategorioista käsin. Tälle diskurssille on
ominaista se, että pyritään löytämään yksi konteksti, josta käsin oireelle
voi antaa merkitystä. Tämä merkityksenanto ei kuitenkaan rakennu
välittömästä tulkitsemattomasta havainnoista käsin, vaan siitä, miten
havainnot on suhteutettavissa jo olemassa olevaan ennakkomielikuvaan.
Diagnosoivan diskurssin merkitysrakennetta voidaan kuvata seuraavasti:
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Diagnosoiva diskurssi

kastelijaperhe, vihan
ilmaisun ongelma
lyhytjänteisyys,
kastelu

perhedynaa
minen oire

Tällainen diagnosoiva merkityksenmuodostus on työryhmälle siinä mielessä
helpottavaa, että se sijoittaa havaitun valmiseen tulkintakokonaisuuteen. Se ei
kuitenkaan ole terapeuttisesti riittävä, koska se ei tarjoa mitään vihjeitä siitä,
miten prosessissa päästään eteenpäin. Diagnostinen tieto on knowing-that -

tyyppistä tietoa, josta käsin sosiaalista suhdetta ei voida muovata. Vasta
kun työryhmän jäsenet tarkastelevat miten kerrottu vaikuttaa heihin
itseensä, alkaa ryhmässä elää knowing-from -tyyppinen tieto:
[1 :820 - 827]

H: Mulla oli semmonen tunne, että pyrin, olisin halunnut etsiä keinoja
osottaa, että se isän viha ei oo mitenkään pelottava [
]
T3: Mullekkin tuli joku semmonen, ton tapanen tunne, että
kyllähän maailmaan huutoo mahtuu, entäs sitten ...
H: Niin justiin.
[828 - 855]

T2: Mulle tuli tämmönen ajatus, että [ ] äiti uskoo kyllä, että tämä tyttö
kärsii näistä tappeluista, (mutta) eihän se ollenkaan oo varmaa.
T3: Mistäs [ ] sen voi päätellä, ettei hän siitä kärsi?
T2: Luultavasti herää ...
T4: Ihan sama ajatus tuli mieleen, että se on niiku äidin ongelma, että jos
isä on tämmönen sanotaan taiteilijatemperamenttinen suora ja napakka, ja
tyttö on vähän samantyylinen että kuin hän ...
T2: Ongelma onkin se ...
T4: ... taistelee, äiti ei kestä taistelua, että se on se ongelma.
T3: Joo eikä tää tyttö, kun se haastateltiin, ei tää tyttö näyttänyt mitään
erityistä kaunaa kantavan siitä.
H: Ei.
T2: Se uskals ihan kertoa mitä tapahtu
T3: Juu, näin just.
TS: Ei ollut myöskään levoton.
T3: Ei, ei ollut levoton.
Tl: Ihan isän puolella.
T4: Juujuu.
T2: Sanoi, että hän oli suuttunut.
H: Siihenhän mää niiku tähtäsin just, mä yritin saada esille niiku esille sen,
ettei se ollut siitä moksiskaan, se sanoi, että suutuin, enkä mennyt sitten.
Olihan se (ruoka) syötävä.
T4: Joo ja vähän mä siitä tykkäsinkin
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H: Niiku ku mä sanoin, että oliko se sun mieliruokaas ees vai inhoruokaa,
se sano, että vähän tykkäsin.

' �-..

Tässä melko pitkässä tekstiotteessa voidaan nähdä työryhmän keskustelun
elävöityminen (lyhyet lauseet, päällekkäispuhuminen, kaikkien työryhmän
jäsenten involvoituminen), kun yritetään tavoittaa jotain sellaista, jossa
välitön ja tulkitsematon kokemus on ristiriidassa sanallisesti annetun
selityksen kanssa. Kun lähinnä vanhempien edustama perheen toinen
diskurssimuoto (kts. yllä) pitää sisällään merkityksenannon, joka määritte
lee isän ja tyttären välisen kinastelun oiretta aiheuttavaksi, huomaavat
työryhmän jäsenet yht'äkkiä tämän olevan ristiriidassa heidän havainton
sa kanssa. Heidän välittömän havainnointinsa mukaan (ja kaikilla työryh
män jäsenillä näyttää olevan helppoa jakaa sama havainto) lapsi kokee
nämä ristiriitatilanteet paljon "kevyemmin", kuin mitä vanhemmat ilmei
sesti olettavat.
Tältä pohjalta tulee työryhmälle mahdolliseksi etsiä uudelleenmää
rittelyä, joka ratkaisisi perheessä syntynyttä ja häiritseväksi koettua
merkitysanomaliaa:
[1:985 - 993]

T3: Sit vois ajatella, että antaa palautetta lapsille siitä, että [ ] heidän
perheessä on kaks erilaista tapaa käsitellä tämmöstä, että on isän tapa,
tämmönen suora ja temperamenttinen ja äidin tapa, tämmönen, että äiti
niiku haluais, että ollaan hienotunteisia. Ja sitten on heidän lasten kauheen
vaikee tietää, että... joku tän tyyppinen.
T2: Joku tämmönen aikuisen hassu ajatus [ ] että ei saisi huutaa lapsille.
Näkisittepä tuon työryhmänkin isät.

Työryhmän keskustelussa yritetään tavoittaa uutta määritelmää vanhem
pien erilaisille toimintatavoille: sellaista määritelmää, joka olisi neutraa
limpi ja hyväksyvämpi kuin se, mikä näytti sisältyvän perheen omaan
diskurssiin, ja samalla voisi tarjota ratkaisua perheen sisäistä toimintaa
salpaavalle merkitysanomalialle. Kun työryhmä jättää diagnosoivan
diskurssinsa ja etsii uutta keskustelumuotoa, ruvetaan näkemään useita
haastattelussa esille tulleita seikkoja uudessa kontekstissa:
[1:1000 - 1011]

TS: Onks tässä mukana hei se, vielä vai eikö, tässä on niiku meneillään
muutoksia koko ajan, tää on niiku tavallaan tällätavalla joustava perhe.
T4: Joustavuudesta vois olla merkki se erityinen vaivattomuus, mikä
tuossa oli tuossa haastattelussa.
TS: Sekä siinä haastattelussa että sitten näissä psykologisissa kuvioissa
mitkä tässä syntyy ja lisäksi se, ett eiks tää perhe-elämä jossain määrin ole
joustava, nää muutokset mitkä on tässä tapahtunut, nehän on myönteiseen
suuntaan itseasiassa kaikki nää sosiaaliset muutokset, plus myös koulun
suuntaan, ei näil edes oo tietoo siitä, että onko se varsinaisesti kastelija
jonkun mittarin mukaan.
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Tässä on kysymys koko näkemystavan muuttumisesta. Vanhempien
havaitusta erilaisuudesta tehdään uusi johtopäätös: perhe, jossa tällaista
erilaisuutta esiintyy, ei voi olla jäykkä. Ja tässä uudessa kontekstissa tämä on joustava perhe - nähdään sellaista haastattelussa esille tullutta,
mikä peittyi oirekeskeisen ajattelun alle. Kuva perheestä joustavana
vahvistuu, ja työryhmän keskustelussa se saa myös muotonsa konkreetti
sena analogiana: perhe on ikäänkuin kaksikielinen, siinä puhutaan rinnak
kain isän ja äidin kahta kasvatuskieltä. Nyt uudelleenmäärittely, joka ei
ole mielivaltainen vaan tarkkaan havainnointiin perustuva, saa täsmälli
semmän muodon:
[1:1220 - 1228]

T2: Niin siinä vois just niiku sillon ottaa tää, että tää on paino lapselle
tietysti, niiku aikuisellekkin, mutta me tiedetään, että lapset on itseasiassa
kestävämpiä kuin mitä kuvitellaan, lapset on joustavampia kuin mitä,
sitten niiku tää analogia eri kielistä, sitten niiku se, että samalla tavalla
tässä, lapset ihan hyvin pystyy mukautumaan siihen, että on äkkipikanen
vanhempi, rauhallinen vanhempi, on vaativa opettaja, kunhan nää ei
sotkeudu keskenään.
H: Hyvä, se tuntuu hyvältä.

[1:1232 - 1234]

TS: Se päätäntä on, ihan yllättäen että näiltä osin heidän pitäisi muuttua
vähemmän joustaviksi.
Tl: Niin, että pysyisivät, eivät hukkaisi tyyliään.

Ensimmäinen istunto: palaute
Perheelle lopulta annettu palaute on seuraava:
[1:1281 - 1330]

H: Meillä kesti kauan kun me mietittiin ja kaikkea sitä ja työryhmä kiittää
teitä näistä keskusteluista, jotka autto paljon ymmärtämään teidän perhet
tä. Ensimmäinen ajatus, mitä meille tuli oli siitä, että kun te kerroitte
kaikista niistä muutoksista, miten monenlaisia muutoksia teidän perheen
tilanteessa on tapahtunut ihan viime aikoina, niin työryhmä oli todella sitä
mieltä, että kyllä teillä on ollut paljon joustavuutta teidän perhessä. [
]
No sitten me mietittiin kovasti mitä puhuitte tästä erilaisesta tavasta teidän
perheessä suhtautua jos tulee joku erimielinen tilanne, että ei olla ihan
yhtä mieltä, ja työryhmästä näytti, että ihan kun teidän perheessä ois kaks
sellasta tapaa, erilaista temperamenttia, suhtautua asioihin, että on äidin
temperamentti, joka on sellanen rauhallinen, neuvotteleva ja diplomatiaan
pyrkiminen ja meistä tuli sellanen kuva Ll sinusta, että sä olet vähän
samantyyppinen kuin äiti, oot sellanen rauhallisempi. Sit on toinen tyyppi
teidän perheessä, isä ja L2, ne on semmosia räiskyviä temperamentteja,
joiden tapa suhtautua on toisenlainen. Ja sillon se on ihan niiku puhuttas
teidän perheessä kahta eri kieltä. [
] No meille tuli ihan mieleen, ett

74
näitä kieliasioita kun on tutkittu, niin on huomattu, että lapset oppii
molemmat kielet, mutt siinä on yks edellytys, että kumpikin vanhempi
puhuu (lapselle) vaan sitä omaa kieltään, [ ] sillon lapset oppii molem
mat kielet ja se ei oo niin hämmentävää. No me ajateltiin, että oiskohan
tässä vähän sama asia. Että sulla I on tämmönen temperamentikkaampi
tapa suhtautua siihen, jos syntyy niiku tämmönen kasvatusristiriita. L2 sä
oot vähän samanlainen kuin isä, teillä se luontuu ihan kätevästi, ei se niiku
edes häiritse. Sen sijaan rauhallisemman temperamentin ihmisen niiku sinä
oot Ä, on vähän vaikee seurata, että kuin tuollein voi tehdä. Mutta oisko
sitten niin, että myöskin I sinusta on joskus vähän hankalaa seurata sitä
tapaa jolla Ä tekee, että onpa se nyt ja lässyttääpä se nyt, ja eikö tuota nyt
vois toisella tavalla ja napakammin hoitaa miten sää tekisit.

Tyå·ryhmän keskustelussa syntynyt isän ja tyttären välisiä kiistoja ympäröivä
merkitysrakenne voidaan nyt kuvata. Tämän merkitysrakenteen muodostumista
mahdollistanut diskursiivinen muutos voidaan ilmaista muutoksena diagnosoivas
ta diskurssista kontekstuaaliseen diskurssiin. Tuo muutos on näkyvissä juuri
niissä keskustelun taitekohdissa, joissa työryhmä käy keskinäistä "neuvottelua"
siitä, miten havaittu on ymmärrettävä. Näissä neuvotteluissa joudutaan kyseen
alaistamaan annettuja kontekstimäärityksiä (joko perheen antamia tai ennakkokä
sityksistä johdettuja) ja ikäänkuin kokeilemaan, mitä merkityksiä havaitut seikat
saavat eri kontekstimäärityksissä. Tässä mielessä voidaan puhua kon
tekstuaalisesta diskurssista. Siihen liittyvä merkitysrakenne on kuvattavissa
seuraavasti:

Kontekstuaalinen
diskurssi

joustava perhe
isän ja tytön
kiistat

joustavuuden
merkki, "yksi
monista kie
listä"

Kuten helposti havaitaan, muodostuu tässä merkitysrakenteessa konteks
tin ("joustava perhe") ja tekstin ("isän ja tytön kiistat") välille "lumoutunut"
silmukka. Koska kiistely on merkki siitä, että perheessä voidaan käyttää
useita "kasvatuskieliä", vahvistaa se käsitystä perheen joustavuudesta.
Tällä tavalla poistuu se häiritsevä merkitysanomalia, joka sisältyi perheen
diskurssiin.
Onko tämä johtopäätös validoitavissa? Ensimmäinen osoitus sen
validiteetista tuli isän välittömänä reaktiona annettuun palautteeseen:
[1:1331 - 1374]

I: Kyllä näin muuten on. Ja tosta kun sä äsken sanoit, että samanlaisia, niin
kyllä mä oon seurannu L2a niin paljon, että kyllä mä katon, että se on
osittain kuin minä, ihan kun mä itteeni mietin ja itteeni kahton ja kuvitte
len ja muistelen, niin kyllä se varmasti on samanlainen kun minä hirveesti.
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H: Eli te puhutte niiku vähän samaa kieltä L2n kanssa ja Ä ja L1, onko tää
meidän näkemys, tuntuuko teistäkin siltä, että vähän samanlaista kieltä
P.uhutte te?
A: Kyllä meissäkin sitä temperamenttia on, se ei tuu vaan niin usein ehkä
esille.
H: Just. No sen takia työryhmästä tuntu siltä, kun sää I olit sanomassa,
jotenkin kysymässä, että jos vaan me sulle sanotaan, että luovu nyt ole
masta tämmönen temperamentikas, niin sitten kaikki on kunnossa, niin
työryhmä on nyt ihan päinvastasta mieltä. Työryhmän mielestä sinun
täytyis nyt jatkaa tätä, koska tää on sun tapas, ja sulle luonteenomasta.
I: Mutta onko temperamentti ja itsepäisyys, eikö ne oo omalla tavallaan eri
asioita? Siis mä tarkotin sitä, että mä oon liian itsepäinen, temperamentti
suus ehkä mun mielestä on pikkasen erilaista, siis itsepäinen siinä, että mä
en anna kertakaikkiaan periks.
H: No, meistä näytti kuitenkin, että se on sulle hyvin ominainen tapa,
mutta se ei oo ollenkaan niin hämmentävää L2:lle, meille ei tullut sellanen
tunne, se on ehkä enemmän hämmentävää niille teidän perheessä, joilla on
vähän toisenlainen, jotka ei määrittele itseensä niin itsepäiseksi. Joten me
pyydettäiskin ihan päinvastoin sinua 1, että jatkaisit sitä, mutta myöskin,
että sinä Ä jatkasit sun tapaa, mutta että kummallakin on oma tapa, lapset
oppii sitten kyllä, että ahaa, ett kun kumpikin puhuu sit sitä omaa tempe
ramenttikieltään, niin se ei oo sitten niin hämmentävää, tämmöseltä meistä
näytti.
I: Mutta mitä on se sitten myös tässä, että mitä jäi varmasti sanomatta
noin, mutta monta kertaa myöskin taas L2:n kanssa, jos myös monesti, jos
mä oon lähössä jonnekkin ja pyydän L2:a mukaan, niin kyllä se sitten taas
lähtee, vaikka me ollaan kinattu, niin kyllä se aina lähtee mun mukaan
tonne, me lähetään kahestaan monta kertaa ...
H: Just tätä mä yritin juuri sanoo.
I: ... tai muualle lähetään ajamaan, että käyvään siellä, niin kyllä se lähtee,
toinen ei sit kuitenkaan oo sillä tavalla mukana.
H: Ei, eli siis mulle tuli juuri se vaikutelma, ett ei L2 siitä kärsi, tästä
teidän tavasta olla temperamentikas, ett enemmänkin se on Ä:lle vaikee,
kun se on hänelle niin vieras kieli. Siksi meistä on ihan hyvä, että jatkatte
näin, kummallakin on oma kieli.

Näistä välittömistä reaktioista voidaan nähdä seuraavaa: Ensinnäkin isä
tunnistaa työryhmän näkemän hänen ja L2:n välisen myönteisen siteen, ja
tämä helpottaa hänen kokemaansa isänä olemiseen liittyvää ristiriitaa.
Toiseksi hän kuitenkin hämmentyy palautteeseen sisältyvästä paradoksaa
lisesta määräyksestä olla muuttamatta mitään. Hän jää kovasti pohtimaan
temperamenttisuuden ja itsepäisyyden välisiä eroja eikä tahdo hyväksyä
sitä, että hänen tulisi jatkaa kuten ennenkin. Kolmanneksi äiti haluaa nyt
korostaa jotakin, joka on samanlaista kaikissa perheenjäsenissä. Kaikissa
on temperamenttia, vaikkei se aina tulisi esillekään. Näin hän tulee
korostaneeksi sitä, mikä yhdistää eri perheenjäseniä eikä erota heitä
toisistaan.
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Toinen istunto: haastattelu

Johtopäätösten validointia tukevat myös seuraavat, perheen toisesta, viisi
viikkoa myöhemmin tapahtuneesta käynnistä olevat tekstiotteet:
[1:1398 - 1406]
Ä: Jos ei sitten niitä kiistatilanteita sitten oo ollut niin usein, L2:lla nyt
ainakin koulussa on mennyt vähän paremmin, ihan on laskunkokeetkin
onnistunut.
H: Elä, sehän on kiva kuulla.
Ä: Ihan mukavasti.
H: Mistä sä luulet, että se sitten on, minkä siihen on vaikuttanut?
Ä: Ehkä siitä on puhuttu niin L2 on nyt niiku harjotellut sit vähän ja ehkä
on keskittynyt nyt sitten paremmin, jollakinlailla.
[1:1382 - 1397]
Ä: Ei nyt oo aikeestaan niin paljon ollut sitä kiistaa yleensä niiku, ettei ne
oo niin usein ottanut L2:n kanssa yhteenkään nyt sitten.
H: Että I ei oo niiku päässyt käyttämään tätä kieltään tarpeeks.
Ä: Ehkä se on vähän sitten hillinnyt itteensä jollainlailla.
H: Mut sillanhan se ei oo onnistunut.
Ä: Ei.
H: Ä:n mielestä sä et oo onnistunut pitämään sun kielestä kiinni.
I: No se näkee sen eritavalla kun mää sen. Niin tietysti voi sanoo, että
pystyy hillihtemään, mutta sanotaan ennenkaikkea sillon kun yhteen
otetaan, on se yhtä voimakasta.
H: Ä:n mielestä te ette oo ottanut niin paljon yhteen.
1: Voi olla.
H: Sä et oo tarvinnut sitten.
1: Niin kai. Jos toinen on rauhottunut, toinen ei.
[1:1509 - 1521]
H: Niiku teillä oli siinä asiassa erilaiset tyylit, erilaiset kielet, ja meistä
tuntu, että ne on kumpikin hyviä, kun kumpikin jatkaa sillä omalla
tyylillään.
1: No, jos tietysti asia on näin, että se on hyvä kummallekkin näin, niin
onko sitten mitään muuta mitä vasten meijän pitää käyvä, ei oo tarvetta,
koska sitähän me periaatteessa tultiin minun mielestä tänne ettimään. Siis
siltä myö lähettiin ja just siitä kun se L2:n keskittyminen on sitä ja tätä
välillä, siihen minun mielestä ehtimään jotain keinoo. Mut jos kerta se on
niin, että meidän kummankin tyyli siihen nähden on hyvä, niin onko siinä
sitten, löytyykö mitään muuta keinoo millä sitä voidaan edistää. Koska
emmää nyt nää meidän, niiku muuten suhteessa mitään sellasta minkä
takia, minun mielestä ei mitään niin suurta voi olla.

Perheen käynnit lopetettiin yhteisestä sopimuksesta. Perheelle kuitenkin
todettiin, että he voivat ottaa työryhmään yhteyttä, jos vanhemmilla
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tapahtuu lipsahtamista oman kasvatuskielen käytöstä. Perhe ei ottanut
yhteyttä.
Tarkastelu
Terapeuttisessa keskustelussa lapsen oire (kastelu, lyhytjännitteisyys) tuli
vähitellen liitetyksi vanhempien kesken vallitsevaan kasvatustapoja
koskevaan erimielisyyteen. Tämä erimielisyys aiheutti hankauksia per
heenjäsenten keskinäisissä suhteissa. Isä joutui merkitysanomaliaan, kun
hän tarkasteli omia reaktioitaan samanaikaisesti äidin ja omasta diskurs
sistaan käsin. Äiti koki hankalaksi sen, pitäiskö hänen, vai eikö hänen
pitäisi, puuttua isän ja tyttären väliseen suhteeseen. Tässä asiassa perhe
vaikutti juuttuneelta ja jäykältä. Työryhmä kuitenkin havaitsi, että monilla
muilla elämänalueilla perhe oli läpikäynyt useita muutoksia ja vaikutti
hyvin joustavalta. Näin muodostui eräänlainen "terapeuttinen anomalia". Se
ratkesi kun huomattiin, että myös useiden kasvatustapojen ylläpitäminen
samassa perheessä on joustavuuden merkki. Tästä käytettiin metaforana
kahden kielen puhuminen. Palautteessa todettiin, että juuri tässä suhtees
sa vanhemmat eivät saisi muuttua, ja lisäkonsultaation tarvetta olisi vain
siinä tapauksessa, että jompi kumpi "lipsuisi" omasta tyylistään.
Tässä tapauksessa muutos tapahtui uudelleenmäärittelynä, joka seurasi
kontekstimäärityksen muutoksesta. Kyseessä oli perheen vuorovaikutusjärjestel
män väljentäminen niin, että se itsemäärittelyynsä sisällyttäisi mahdollisuuden
erilaisten diskurssien rinnakkaineloon. Semanttisella tasolla tapahtunut uudel
leenmäärittely vahvistettiin määräämällä eräänlainen rituaali: vanhempien tulee
seurata toisen pysymistä tyylissään ja hakeutua uudelleen konsultaation siinä
tapauksessa, että näin ei kävisi.

8.3

Tapaus 3: Äiti joka löi hanskat tiskiin

Ensimmäinen istunto: haastattelu
Keski-ikäinen rouva, yksinhuoltaja, on ottanut yhteyttä, koska hän on
huolissaan 13-vuotiaasta tyttärestään. Hänellä ja tyttärellä on aikaisemmin
ollut asiakaskontakti perheneuvolaan. Ensimmäisellä käynnillä, johon
rouva tulee yksin tyttären kieltäydyttyä, yksi työryhmän jäsen (H) haas
tattelee häntä, muun työryhmän seuratessa haastattelua yksisuuntaisen
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peilin takaa. Ensihaastattelussa asiakas (A) määrittelee tulosyyn seuraa
vasti:
[3:43 - 50]
A:[ ]Elikkä lähinnä tän tyttären ongelmista on kuitenkin kysymys. Lähinnä
mua huolestuttaa se, että mä ainakin koen, että hän on hirveen sellanen
ahdistunut ja jotenkin ehkä masentunut ja ei halua puhua, tietysti nää kai
liittyy tähän ikään, kuitenkin että mä oon jotenkin menettänyt otteeni
häneen sillein, etten mä niiku tiiä mitä hänessä tapahtuu. Ja sitten, että hän
on niin ehkä aggressiivinen musta enemmän kuin mitä kuuluis asiaan.
Nää niiku mua huolestuttaa.

Haastattelijan kysyessä millainen tilanne oli aikaisemmin, asiakkaan
"rauhallisemmaksi" nimeämän kauden aikana, saadaan seuraava vastaus:
[3:57 - 62]
A: Elikkä, minusta se rauhallinen kausi oli lähinnä sitä, että me ei niin
kauheesti tapeltu, niiku nyt, ja [ ] meillä nyt oli mahdollisuus puhuakkin,
että juteltiin aika paljon [ ]

Ja muutos nykyiseen asiakasta huolestuttavaan tilanteeseen kuvataan taas
näin:
[3:112 - 119]
A: Mun mielestä ei oo niiku ulkonaisesti tapahtunut mitään, mutta nyt hän
on niiku jotenkin muuttunut sellaseks, tosiaan hirveän aggressiivinen ja
niiku itteensä vaipunut ja semmonen olla möllöttää vaan ja tuijottaa
telkkaria, ihan siis aloitekyvytön välillä, ja sitten kaikki semmoset harras
tukset se on jättänyt mitä sillä on ollut, jotenkin.
H: Siis hän, tota... olla möllöttää tai ...
A: Tai rähjää

Kuten näistä tekstiotteista käy ilmi tuo tämä asiakas ongelmamäärittelys
sään esille seuraavat seikat:
a. tytär on ahdistunut ja masentunut,
b. tytär on aggressiivinen,
c. hänen ja tyttären välinen suhde on muuttunut: tytär ei puhu hänelle ja
hän tuntee menettäneensä otteensa tyttäreen.

Kertoessaan tästä kaikesta, mitä hän on kokenut ja mistä hän on huolestu
nut, asiakas luo sen puhumisen tavan, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan
henkilökohtaiseksi retoriikaksi. Siinä asiakas tuo esille kokemansa tosiasi
oina. Koettu esiintyy hänelle faktoina, joista on tehty havaintoja. Asiakkaan

kannalta maailma on kuten se on nähty ja sellaisena hän sen tarjoaa haastatteli
jalle ja havainnoivalle työryhmälle. Hänen pulmansa eivät ole tosiasiat
sinänsä vaan kysymys siitä, mitä päätelmiä niiden pohjalta tulisi tehdä.
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Tämä käy selväksi esimerkiksi seuraavasta otteesta istunnon loppupuolel
ta:
[3:1017 - 1022]

A: Siis mä oon lähinnä tän (tyttären) ihan terveydentilasta ihan todella
huolestunut, ei niinkään fyysisestä vaan kyllä hänellä jotain niiku on joku
asia nyt pielessä. Hän on äärettömän väsynyt, paitsi että hän valvoo, mutta
siis muutenkin. Hirveän haluton ja tuntuu, että kaikki menee päin seiniä,
hän ei jaksa mittään, jatkuva päänsärky.

Asiakkaan henkilökohtainen retoriikka on kuitenkin rakentunut niin, että
se itse asiassa tarjoaa hoitavalle työryhmälle paitsi havaintoja tosiasioista myös
päätelmiä. Näin kerrottuna voidaan tyttären käyttäytymisestä nähdä, että
"joku asia on nyt pielessä", "ei niinkään fyysisesti vaan ...". Terapiakon
tekstissa lausuttuina asiakkaan esille tuoma viittaa selvästi, vaikkakaan ei
suoraan, hänen omaan johtopäätökseensä tai vähintäänkin olettamuk
seensa: tyttärellä on psyykkisiä vaikeuksia, ehkä jokin häiriö, jota mahdol
lisesti tulisi hoitaa.
Diskurssianalyyttisesti ajatellen onkin nähtävä, että tosiasioiden
konstruoiminen on yhtä lailla osa sosiaalista prosessia kuin päätelmien
teko. Asioiden kuvaaminen, havainnoista tehdyn yhteenvedon tarjoami
nen, on monimutkainen diskursiivinen prosessi, jossa pyritään sosiaali
seen vaikuttamiseen. Toisin kuin attribuutioteoria, jossa nähdään yksilön
tekevän kognitiivisia päätelmiä syysuhteista valmiiksi tarjottujen tosiasioi
den pohjalta, katsoo diskurssianalyysi todellisuuskonstruktion ja päättelyn
punoutuvan toisiinsa. Tietyt todellisuusversiot konstruoidaan, vaikkakaan
ei tahallisesti, jotta voitaisiin tehdä tiettyjä päätelmiä (Potter & Edwards,
1990).
Tässä tutkimuksessa sovelletulla merkintätavalla ilmaistuina
voidaan asiakkaan ongelmamäärittelyyn sisältyvät merkityksenannot
esittää seuraavasti:

tytär ei puhu,
on itseensä
vaipunut

tytär heittää
tavaroita,
käy käsiksi

tytär on ahdistunut ja
masentunut

tytär on aggressiivinen
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Tässä on kehikon sisälle merkitty äidin havaitsemaa ja kokemaa tyttären
käyttäytymistä (tyttären tuottamat "merkit" tai "tekstit") ja sivulle äidin
niille haastattelussa antamat merkitykset. Kehikon päälle ei ole merkitty
vielä mitään ja kysymykseksi nouseekin, missä kontekstissa nämä merki
tyksenannot syntyvät. Ennen kuin tähän kysymykseen edetään, on kuiten
kin syytä tarkastella niitä merkityksenantoja, jotka terapiaistunnossa
implisiittisesti tarjoutuvat asiakkaan esille tuomille seikoille. Tässä merki
tysrakenteessa asettuvat asiakkaan tyttären käyttäytymiselle antamat
merkitykset "tekstiksi", jolle terapiaistunnon kontekstissa helposti tarjou
tuisi tietty merkitys:
perheterapeuttinen
ensihaastattelu
tytär on ahdistu
nut, masentunut,
aggressiivinen

kyseessä on
mielenterveyden
häiriö

Arkipäivän logiikan mukaisesti ajatellen on perheterapia sosiaalinen konteksti,
jossa arvioidaan ja hoidetaan mielenterveyden häiriöitä. Kun näin ollen tässä
kontekstissa kerrotaan henkifijn ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta ja
aggressiivisuudesta, nämä ilmiöt tarjoutuvat potentiaalisen mielenterveyden
häiriön oireina. Niinpä voisi ajatella, että haastattelussa pyrittäisiin saamaan
lisää tietoa tyttären (joka poissaolevanakin selvästi tarjoutuu identifioiduksi
potilaaksi) oireista ja niiden ilmenemismuodoista. Kuten jatkossa kuitenkin käy
ilmi, ei työryhmän mielenkiinto suuntaudukaan tyttären käyttäytymiseen sinänsä
vaan tämän käyttäytymisen kontekstiin. Tämä onkin perheterapeuttiselle lähesty
mistavalle tunnusomaista.
Palataan nyt kysymykseen siitä, missä kontekstissa asiakkaan
tyttären käyttäytymistä koskevat merkityksenannot syntyvät. Aivan
ilmeisesti tämä konteksti on äidin ja tyttären välinen suhde. Asiakas on
kuvannut suhteen muuttumista:
[3:136 - 139]
A: Hän on niiku kertakaikkiaan sitä mieltä, että mun kanssa ei voi puhua
eikä hän todella kerro mitään omia asioita nykyisin, että mä en vähän
niiku sen sisäistä elämää tiiä tällä hetkellä, mitä siellä liikkuu.

Asiakasta tuntuu huolestuttavan juuri kaikkein eniten tämä puoli, että
hän on "menettänyt otteen" tyttäreensä, ettei hän tiedä mitä tyttären
mielessä liikkuu. Hän näyttää ajattelevan, että jos hän vain voisi tietää ja
tuntea tyttärensä sisäistä maailmaa, niin hän myös voisi jollakin tavalla
lieventää tyttären (hänen havaintonsa mukaan) tuntemaa psyykkistä
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hätää. Hakiessaan asiantuntija-apua, hän nähtävästi toivoisi apua juuri sen
näkemiseen, minkä tytär häneltä nyt (kuten hän asian kokee) salaa.
Peilin takaa istuntoa seurannut työryhmä näkee, ehkä juuri
etääntyneemmän havainnoitsijapositionsa ansiosta, tämän asetelman hyvin
selvästi ja puuttuu istuntoon kutsumalla haastattelijan lyhyeen neuvotte
luun. Tämän jälkeen käydään seuraava vuoropuhelu:
[3:150 - 166]

H: Peilin takana kiinnostuivat kysymyksestä, joka muakin rupes tässä
kiinnostamaan, eli sä kerroit, että sun käsityksen mukaan (tyttärelläsi) ei
ole sydänystävää, mutta on kyllä kavereita, ja tota sä kerroit, että sua
huolestuttaa se, että sä et tiedä mitä hänen mielessään liikkuu ja että
parhaimmillaan teidän suhde on ollut sun mielestä sillon kun hän kertoo
asioista. [] Se kysymys mikä heräs heillä oli se, että miten sä tiedät tai
mistä sä tiedät, että onko (tyttärelläsi) sydänystävää vai eikö ole, mistä sä
yleensä tiedät mitä hänen mielessään liikkuu, kun sä nyt olet huolissas
siitä, että sä et.
A: Kauheen vaikee kysymys, no jotenkin sen niiku vaistoo, tai tota... mä
vaan jotenkin on tiennyt, tiiän sen, hän on hirveen paljon kotona, eikä hän
liiku sillein ja, mulla on ainakin sellanen käsitys ollut, että kyllä hän on
kertonut, jos hänellä on semmonen, kyllähän sillon, mä tiiän, jos hänellä
oikein sydänystävä olis, niin todennäkösesti hän kävis meillä kotonakin
sitten, jos hänellä joku olis.

Työryhmän välintulo siirtää keskustelun fokusta tyttären käyttäytymisestä
ja sen oletetusta oirearvosta äidin ja tyttären väliseen suhteeseen tai
tarkemmin äidin kokemukseen tästä suhteesta. Näin työryhmä tuo uuden,
asiakkaalle yllättävän ja ehkä hämmentävänkin näkökulman keskusteluun.
Se asettaa hänen itsensäselvyyksinä pitämänsä premissit kyseenalaisiksi.
Haastattelija jatkaa tätä näkökulman muuttamista:
[3:308 - 328]

H: Jos sinä olisit (tyttäresi) ja olisit huolissasi itsestäsi (äidistä) niin mistä
sä olisit huolissas?
A: Ai minä, no ehkä varmaan siitä lähinnä, että mä saatan, ehkä mä oon
liikaa tota...niikuniiku ... miten se nyt sanois, siitä se ainakin moittii mua,
että mä häntä liikaa komennan, tai että liikaa oon kiinnostunut taikka, no
sanotaan kiinnostunut, se on kyllä väärä sana, kiinnostunut hänen asiois
taan sillain, että hän niiku haluais pitää kaikki salassa, että oisko se sitten
tätä?
H: Jos mä kysyisin (tyttäreltäsi), että mitä sä luulet, että miksi sinun äitisi
on kiinnostunut sinun asioista, niin mitä hän siihen vastaisi?
A: Kauheen vaikee toisen puolesta vastata, mutta se vois tässä tilanteessa
ainakin, jos se olis vähän äkänen, niin sanoo, että mä oon vaan utelias.
H: Jos mä kysysin, että mitä sä luulet, että miksi sun äitis on utelias, niin
mitä hän siihen vastais?
A: Kyllähän se sen tietää, että mä olen ilman muuta kiinnostunut sen
takia, että mä välitän hänestä, mutta hän on sitäkin väittänyt, että mä en
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enään välitä hänestä, mä en rakasta häntä, sitä se mulle usein kanssa
väittää. Niin tää vois olla tietenkin yks asia hänen kannaltaan katottuna.
Tässä kysymysten ja vastausten seurannossa valottuu asiakkaan ja tyttä
ren väliseen suhteeseen liittyvä merkitysanomalia. Asiakasta pyydetään
vastaamaan tyttärensä puolesta itseään koskeviin kysymyksiin. Tällä
tavalla ristivalottuu heidän asemansa suhteessa toisiinsa: toisesta kerro
taan niin kuin hän esiintyy toisen itselleen kertomassa, heidän keskinäistä
suhdettaan kuvaavassa, tarinassa. Tämä kuitenkin niin, että tyttären tarina
tulee kerrotuksi siten, kuin äiti ajattelee tyttären sen itselleen rakentaneen.
Kuten jaksossa 4.4 todettiin, pyrkivät ihmiset yleensä tuottamaan
tarinoita, joista käsin käsitys itsestä konstruoituu ristiriidattomana. Toi
saalta kuitenkin on tarpeellista, että ihmisten toimintaan liittyy tietty
epämääräisyys, koska se lisää joustoa ja vähentää merkitysanomalioiden
syntyä. Tässä tapauksessa tulee esille seuraava merkitysanomalia: Äidin tarinassa

itsestään hänen pyrkimyksensä tietää tyttären asioita merkitsee huolestumista ja
huolenpitoa. Tyttären tarinassa äidistä (äidin näkemänä) äidin pyrkimys on "vain
uteliaisuutta", siis epäempaattista tunkeutumista tyttären alueelle. Äidin itseään
koskevan tarinan koherenssia uhkaa ja sitä kautta hänen mieltään häiritsee
syntymässä oleva "outo silmukka" kiinnostumisen ja rakastamisen välillä.
Tilanne on seuraava:
Äidin tarinan
"lumoutunut"
silmukka:

Äiti rakastaa tytärtä

Tyttären tarinan
"outo" silmukka:

Äiti rakastaa tytärtä

Tyttären mahdollinen
uusi "lumoutunut"
silmukka:

Äiti ei rakasta tytärtä

Äiti on kiinnostunut
(=huolenpito) tytön
asioista

Äiti on kiinnostunut
(=tunkeutuva) tytön
asioista

Äiti on kiinnostunut
(=tunkeutuva) tytön
asioista

Merkitysanomalia on siis tämä: Äidin tarinassa (ja sitä ylläpitävässä diskurssissa)
kiinnostuminen saa merkityksen huolenpito, mutta tyttären tarinassa (ja sitä
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ylläpitävässä diskurssissa) sama kiinnostuminen saa merkityksen tunkeutuminen.
Tyttären merkityssisällön implikatiivinen voima (kts. jakso 4.6) on vaarassa
muuttaa tyttären ja äidin toistaiseksi jakamaa suhdemäärittelyä "Äiti rakastaa
tytärtä". Sama suhdemäärittely kuitenkin kontekstuaalisella voimallaan saa äidin
lisäämään kiinnostustaan tyttäreen. Näin on syntynyt juuttunut tilanne, jossa
molemmat kokevat vaikeita "hankauksia" keskinäisessä suhteessa, mutta kummal
lakaan ei ole koettua toimintavapautta tilanteen muuttamiseksi.

Kun asiakas kertoo tyttärensä käyttäytymisestä, miten hän on
ajoittain vetäytyvä, ajoittain uhmakas tai aggressiivinen ja ajoittain puoles
taan läheisyyttä kaipaava, näyttää ilmeiseltä, että t�� käyttäytyminen on
juuri tyttären tarinan "oudon" silmukan ilmaisua. Aidin pyrkimys pitää
omaa elämänkertomustaan mahdollisimman koherenttina, tekee hänelle
vaikeaksi lisätä oman toimintansa epämääräisyyttä niin, että tyttären
kokema ristiriita tulisi väljemmäksi. Äidille "rakastaminen" ja siihen
liittyvä "huolenpito" ovat sillä tavalla kategorisia (joko rakastaa tai ei
rakasta), ettei ole mahdollista ajatella joskus rakastavansa vähän enemmän
ja joskus vähän vähemmän.
Tässä tapauksessa esille tulevat ristiriitaisuudet merkityksenanto
prosessissa voi tarkastella myös hierarkkisesti järjestäytyneiden konteksti
en näkökulmasta. Lähtökohdaksi soveltuu eräs konkreettinen tapahtuma
sarja, joka tuli esille ensihaastattelussa:
[3:394 - 422]

A: Ett siis tällähetkellä, en mä tiiä, no ehkä eniten (olen huolissani) siitä
kans, että hän (tytär) on niiku hirveen aggressiivinen ja muakin kohtaan,
että se käy kiinni, kun se oikein hermostuu, se saattaa ihan jostain aivan
mitättömästä asiasta tulla, että mä oikein hämmästyn, että mitäs tää oikein
on.
H: Tuleeks sulle mieleen joku tilanne? Mistä se on lähtenyt?
A: No esimerkiks semmosia tilanteita on, että hän ei saa niiku tahtoonsa
periks, jotenkin tuntuu, että hän on, ei kestä pettymyksiä ollenkaan.
H: Esimerkiks?
A: No esimerkiks eilen oli hirvee riita siitä, kun olis pitänyt lähtee koulun
jälkeen kaupunkiin ostaan uusia farkkuja, mä en lähtenyt, siitä nousi ihan
mieletön meteli.
H: Hän halus farkkuja ja sä et halunnut lähtee, mikä, millä sä muuten
selitit sen ettet sä halunnu?
A: No mä sanoin, me käytiin niitä nimittäin yhtenä päivänä kattomassa ja
hän olis halunnut hirvittävän kalliit ja mä sanoin, ettei mulla oo kerta
kaikkiaan rahaa ja se jäi sillon, me tapeltiin jo sillon siitä ja hän ei halvem
pii suostunut ja ne jäi ostamatta, nyt sitten hän olis uudelleen halunnut
lähtee kattoon, ja mä sit sanoin, että mä en lähde, kello oli aika paljon,
mulla oli muuta tekemistä ja mä sanoin, että jos sä välttämättä haluat mun
kanssa lähtee niin lähdetään perjantaina, että mä tuun häntä vastaan kun
hän tulee koululta, niin se ei käynyt millään.
H: Mitä sitten tapahtui?
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A: No sitten hän, vähän heitteli tavaroita levälleen ja hän huuti hirveesti
ja särki yhden mukin ja tämmöstä kaikkee, eihän se nyt kiinni käynyt
mutta kuitenkin sitten sano, että meiltä on sitten lopullisesti välit poikki,
ei oo enään mitään yhteistä.

Edellinen tekstiote sisältää kuvauksen Cronen ja Pearcen (1985) konteksti
hierarkian mallin (kts. jakso 4.6 ja luku 7) kolmelta alimmalta tasolta:
suhde, puheakti ja episodi. Nämä voidaan merkitä seuraavasti:
suhde
episodi
puheakti

läheinen/kietoutunut
äiti-tytär -suhde
riitely farkkujen
ostamisesta
"meiltä on sitten
lopullisesti välit
poikki"

B

A

Asiakkaan ja hänen tyttärensä välinen riita siitä, ostetaanko farkut vaiko
eikö, on se episodi, joka muodostaa kontekstin tyttären lausumalle "meiltä
on sitten lopullisesti välit poikki" ja josta käsin tälle lausumalle voidaan
antaa merkitys. Lausumalle annettava merkitys on kuviossa merkitty
kirjaimella A. Kuten myöhemmin käy ilmi voi A saada erilaisia sisältöjä,
riippuen siitä miten kontekstihierarkia kokonaisuudessaan otetaan huomi
oon. Itse asiassa on sisällön antaminen A:lle pelkästään episodikontekstis
sa hyvin vaikeaa, koska episodi itsessään ei anna vihjettä siitä, miksi tytär
sanoo välien olevan lopullisesti poikki. Osana riitelyepisodia saa lausuma
muilta osin, yhdessä siihen liittyvän ekstralingvistisen toiminnan kanssa
(tavaroiden viskely, mukin rikkominen), jotakuinkin seuraavan merkityk
sen: "en suostu määräysvaltaasi, en aio toimia sinun ehdoillasi".
Riitelyepisodille annettava merkitys äidin ja tyttären välisen
suhteen kontekstissa, jota tässä aikaisemmin esille tulleiden seikkojen
perusteella on luonnehdittu läheiseksi ja/ tai kietoutuneeksi, on kuviossa
merkitty kirjaimella B. Myös B voi saada hyvinkin erilaisia sisältöjä,
riippuen havainnoitsijan asemasta systeemissä. Asiakkaalle, suhteen
yhtenä osapuolena, merkitys on mitä ilmeisimmin se, jonka hän on
tuonut esille useaan otteeseen: "en saa enää otetta tyttäreeni, tytär on
jollakin oudolla, huolestuttavalla tavalla tullut vieraaksi".
Perheterapeuttiselle työryhmälle, jolla on äidin ja tyttären väliseen
suhteeseen nähden ulkopuolisen havainnoitsijan asema, B saa eri sisällön.
Episodille annettava merkitys työryhmän näkökulmasta on lähinnä se,
että se indikoi muutosta äidin ja tyttären suhteessa. Riitelyepisodi on
työryhmälle merkki tai oire siitä, että tunnesuhteessa tapahtuu uudelleen-
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jäsentymistä. Tämä työryhmän asenne käy selvästi esille seuraavasta,
ryhmän taukokeskustelusta otetusta otteesta:

Ensimmäinen istunto: työryhmäkeskustelu
[3:769 - 780]

H: Siis mun perusajatus tässä on se, että tämä tyttö tekee juuri sen mitä
hänen pitääkin tehdä.
Tl: Joo, mulle tuli täsmälleen sama ajatus.
T2: Joo, mut se ei riitä.
H: Se ei riitä, tietenkään se ei riitä, ei tietenkään riitä, joo, ett ongelma on
nyt se, että mitä sitten tehdä, jotta hän voisi jatkaa sitä. Mitä me voimme
tässä tehdä, jotta tyttö voisi jatkaa sitä mitä hän tekee.
Tl: Elikkä itse asiassa tulee, ett ongelma on se, miten hän (äiti) vois jatkaa
niin, että tyttö saisi luvan jatkaa kehitystään pitemmälle kuin ainakin
eräiden meidän mielestä äiti näyttää (jatkaneen) ja uskaltaako jatkaa.

Työryhmälle asettuva perheterapeuttinen pulma ei ole, kuten jo aikaisemmin
todettiin, tyttären käyttäytyminen sinänsä. Pulmaksi nousee äidin ja tyttären
välinen suhde ja se puoli siinä, joka koetaan kietoutuneeksi ja tyttären kehityksen
kannalta mahdollisesti haitalliseksi. Eräs työryhmälle avautuva mahdollisuus

tässä tilanteessa olisi siirtyä kontekstihierarkiassa ylöspäin asiakkaan
elämäntarinan ja sen takana mahdollisesti häämöttävän perhemyytin
tasoille. Itse asiassa työryhmän keskustelu hetkeksi suuntautuukin tähän:
[3:585 - 595]

T3: Mulla alkoi elää semmonen, että kun hän (asiakas) kuvas isäänsä ja
äitiään, niin ne oli niiku molemmat (tyttären) puolet, että se semmonen
(että) vetäytyy itteensä ja ei oo missään kontaktissa, ei puhu, oli niiku isän
ominaisuudet, sitten toinen on tää tämmönen hirveen huolestuva äiti.
Toisaalta (tytär) oli niin peloissaan, [] ahdistunut ja masentunut, toisaalta
taas vetäyty eikä puhu, [] (asiakkaan kannalta) molemmat on paha.
T4: (Tytär) on itse asiassa samassa tilanteessa (kuin asiakas omassa lapsuu
dessaan), että on poissaoleva isä, ja huolehtiva äiti.
T3: Niin, ett se toistuu.

[3:601 - 613]

T4: Siis omasta murrosiästään äiti on kertonut, hän taisteli niiku jonkin
verran, aika reippaastikin riiteli äitinsä kanssa omassa murrosiässään. Isän
kanssa ei niiku semmosta taisteluu syntynyt, sit ett siinä tapahtu jotakin,
joku semmonen riita tai joku semmonen vanhempien välinen, josta he,
lapselle ei koskaan tullut selvyyttä, että mikä se on. Ja sen muistaa, että
jotenkin se sitten lutviintu vaan. Mut sit hän alko koulussa jännittään,
jotenkin rupes hirveesti pelkäämään sosiaalisia suhteita tuossa sen murro
siän jälkeen, ja tätä omaa pärjäämistään, niiku näitä suhteita tovereihin,
hän pelkäs, että hän ei pärjää. Tämmöstä mulle on jäänyt mieleen.
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T3: Niiku semmonen huoli tulis jo kaukaa sieltä suvusta, eiks sillä ollut
velikin, joka on jännittäjä?
[3:835 - 840]

T4: Mä tarkotin sitä, että heillä (asiakkaalla ja tyttärellä) on niiku tää sama
tilanne sillä tavalla, että liian huolehtiva äiti jolle ei voi kertoo murheita,
koska äiti huolestuu liikaa, ja sitten tämmönen etäinen isä, jota ei voi
käyttää avuksi, voisko sitä mitenkään käyttää semmosena todennäkösenä,
että olis niiku yhteinen, ettei se oliskaan niin, ett se olis vastakkainen.

Työryhmän keskusteluun tuo T4, joka aikaisemin on työskennellyt saman
asiakkaan kanssa, sellaista tietoa, joka mahdollistaa "ylempien" konteksti
en hahmottamista. Kontekstihierarkia näyttäisi kokonaisuudessaan tällai
selta:
Perhemyytti

Elämäntarina

Naiset ovat haavoittuvia,
miehet ovat tavoittamattornia
Vaikeissa tilanteissa ei
ole ketään, johon turvautua

Suhde

Läheinen/kietoutunut
äiti-tytär -suhde

Episodi

Riitely farkkujen
ostamisesta

Puheakti

"Meiltä on sitten
lopullisesti välit
poikki"

D

C
B
A

Keskustelussaan työryhmä tarkastelemalla esille tulleita tietoja pyrkii
löytämään sisältöä kaavion merkitykselle C. Työryhmä löytää analogian
asiakkaan ja hänen tyttärensä kasvutilanteen välillä. Tältä pohjalta olisi
asiakkaan vahva samaistuminen tyttäreen ymmärettävissä. Asiakkaan
elämäntarinan kontekstissa tulee asiakkaan ja tyttären välinen suhde
työryhmälle ymmärrettäväksi uudella tavalla. Äidin huoli tyttärestä ja
läheisyyden painottaminen jäsentyy seuraavantapaiseksi merkitykseksi:
"minun on huolehdittava tyttäreni hyvinvoinnista, ettei hän jäisi yksin
kuten minä".
Miten työryhmä voi tätä ymmärrystään käyttää hyväksi? Samal
lahan nähdään se, että tilanne on tyttären itsenäistymiskehityksen kannal
ta hankala. Olisi saatava aikaan tilanne, jossa asiakas äitinä· voisi antaa enem-
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män väljyyttä tyttärelle ja samalla pitää kiinni käsityksestään itsestään hyvänä
äitinä.
[3:827 - 834]

Tl: Niin, siis hirveän yksinkertaista mulla on sama ajatus, että tää tyttö

ettii vastarintaa äidistä, jos äiti todella niiku ilmottautus jollain alueella
reteesti ja reilusti omillaan seisovaksi [ ] ylittämällä sen minkä...
H: Mulle tuli mieleen myöskin mahdollisuus, että tehdään
tämmönen liitto äidin kanssa, hän hakee liittolaista, jos hän saiskin.
T3: Mikä ettei.
Työryhmässä alkaa syntyä ajatus sen ja asiakkaan välisen suhteen käytös
tä terapeuttisena välineenä. Ongelman käsitteleminen käsitteellisellä
tasolla ei olisi ratkaisu, koska sellainen knowing-that -tyyppinen tieto ei
muovaa sosiaalisia suhteita. Sensijaan asettumalla osaksi äidin ja tyttären
muodostamaa suhdejärjestelmää työryhmä voi toivoa suhteen uudelleen
jäsentymistä.
[3:851 - 868]

Tl: Miltä se tuntuu, jos ihan yksinkertasesti se, tekis se liitto, tää äitihän

sanoo ihan tuossa lopussa, aika lopussa jotain sellasta, kun hän ei tiedä
varmaan, jos hän tietäisi niin hän sitten kyllä. Niiku vastais ihan suoraan
siihen, että tekis liiton sillätavalla, että ilman mitään sen kummempia
kommervenkkejä, alkas käydä keskustelua hänen kanssaan, kasvatuskes
kustelua siitä, jonka kuluessa vois sitten yllyttää häntä tekemään kaiken
näkösiä asioista.
H: Johon mulle tuli tämmönen vielä lisää, että jos me pyydettäis häntä
tarkoin raportoimaan kaikki mitä tapahtuu, mutta ihan sillä sopimuksella,
että hän ei saa puhua tytölle näistä käynneistä mitään.
Tl: Just, joo.
T2: Raportoimaan mitä?
H: Kaikki mitä se tyttö tekee, ihan mitä nyt, kai se liikkuu, kaikki mitä
häntä huolestuttaa.
T3: Ettei vielä tekis erilailla mitään.
H: Ei erilailla mitään.

Ensimmäinen istunto: interventio
Vähitellen syntyy ajatus interventiosta, jossa on vastaparadoksaalisia
piirteitä. Sensijaan, että yritettäisiin etäännyttää äitiä tyttärestä, pyritäänkin
suhteen tarkentamiseen. Kun asiakas on todennut toisaalta tietävänsä mitä
hänen tyttärensä mielessä liikkuu, mutta toisaalta ei, voisi olla hyödyllistä
tarkentaa miten tämän asian laita todella on. Tältä pohjalta herää ajatus
interventiosta, jossa asiakkaan tulee pyrkiä ennustamaan tyttärensä
käyttäytymistä, kirjata ennustuksiaan ja raportoida niiden osuvuutta
työryhmälle:
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[3:907 - 917]
T2: Että hän itse pääsis paremmin tuntemaan itseään [] Koska hän pystyy
näkemään ja ennustamaan, niin sillon olis tärkeetä se, että hän vois tätä
kykyä yhä enemmän kehittää. Ja sillon, mitä sä tarkotit, tämmösellä
tieteellisellä (menetelmällä), se olis sitä, mutt se pitää sisällään myös sen,
että semmosii äidit ovat ja hän itseasiassa kehittäisi tällä tieteellisellä
menetelmällä äitiyttään. Yhä paremmin ja paremmin ennustamaan, tai
huonommin ja huonommin, tai tietämään ainakin milloin ennustaa oikein,
mitkä asiat, lähtien siitä miltä hänestä itsestään tuntuu [
].

Asiakkaalle annetaan tehtäväksi erityiseen vihkoon kirjata hänen ja
tyttären välillä syntyviä tilanteita, tehdä niiden perusteella ennustuksia
siitä, miten tytär tulee käyttäytymään, ja sen jälkeen vielä raportoida
miten ennustukset ovat toteutuneet.
Toinen istunto: haastattelu
Neljä viikkoa myöhemmin asiakas tulee toiselle käynnille. Keskustellaan
tehtävästä ja miten se on sujunut:
[3:1482 - 1507]
H: No tuota, mä saan tuosta nyt sen kuvan, että lähes joka kerta kun sä
oot ajatellut etukäteen, että tässä näin tulee käymään, niin lähes joka kerta
tämä on myöskin toteutunut.
A: Kyllä näissä asioissa se on sillä tavalla ollut. [
] Jaa, yks täällä on kyllä sellanen, jossa on käynyt niinpäin, että mä
luulin, [
]minä ilman muuta luotin, että
tää pitää, mutta se ei pitänytkään, että se lähti illalla ja hirveän riidan
kanssa ja vei rahat ja takit ja kaikki, ett se on ainoo minkä mä oon kirjan
nut tähän todella mikä kävi päinvastoin.

Toinen istunto: työryhmäkeskustelu
Työryhmä joutuu hämmentyneenä toteamaan, ettei tehtävällä ole ollut
kaan toivottua vastaparadoksaalista vaikutusta, vaan se on pikemminkin
vahvistanut vallitsevaa tilannetta:
[3:1580 - 1597]
H: Mut eiks tää niiku, mä en tiiä miten te ootte ajatelleet tätä, että mitä
tässä tavallaan niiku yritettiin tehdä, niin mun mielestä me tavallaan
yritettiinkin tehdä juuri tämä, elikkä se, että hän yhä enemmän tekisi sitä
mitä hän on aina tehnytkin ja se osoittautui, että se ei johda mihinkään
muuhun kuin että tilanne jatkuu. Tai sitten, että se menis niin paradok
saalisen yli, että siitä tulis niiku muutos.
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Tl: Se pulma on vaan se, että tilanne ei oo jatkunut ihan samanlaisena, se
(tyttären) aggressio on vähentynyt ja se semmonen muu regressiivisempi
käyttäytyminen (lisääntyntyt) ainakin hän kertoi siitä enemmän. Ja se oli
se mun ajatukseni, että kun tää tuli salaiseksi, äidin kirja ja muuta, niin se
ajaa sen tyttären sellaseen tilanteeseen, että vähäkin mahdollisuus mikä
hänellä oli äidin kanssa, niin sekin menee ja sillon hän tulee depressiivi
semmaksi, ja hän on depressiossaan todella keinoton. Ett se ei jatku
samalla tavalla kun ennen, ennen hän oli, siinä oli semmosta taisteluval
mista affektia joukossa, mutta nyt tuli semmonen vaikutelma, että tää
alkaa olla aika luopunut tää tytär. Huolestuttavaa.

Työryhmässä näyttää siltä, että intervention seurauksena äidin ja tyttären
suhdejärjestelmä on entisestään tiivistynyt ja tyttären tilanne huonontu
nut. Ryhmän sisällä syntyy hämmentynyt keskustelu siitä, mikä pyrkimys
intervention takana olikaan:
[6:1659 - 1677]
H: Sit mä ajattelin, että se olis kans yks asia mihin tää olisi voinut vaikut
taa, äidillä olis niiku tämmönen vihko, että sen kautta niiku meidät, jonka
kanssa hän olisi käynyt vuoropuhelua. Ja tämä olisi vähentänyt hänen
tarvettaan, itseasiassa tarkkailla tyttöä, vaikka tehtävänä onkin tarkkailla
tyttöä.
T3: Mutt saanks mä selittää miten mää ymmärsin ton tehtävän, ihan eri
tavalla sitten, ett mä ajattelin, että sillä olis päästy siihen, että hän olis
oivaltanut tän vuorovaikutuksen seurausta miten reagoi. Ja ett nyt hän
yrittää selittää "katsokaa näin, tommonen se on, ja mä tiedän, että se on
aina tommonen, ja nyt te pyydätte mua ennustaan - katsokaa mä osasin,
tiesinhän mää, että näin ja näin aina käy", mut siis se, että se tehtävä, että
siitä ei puhuttu, vaan se, että mistä hän sen ennustuksen tekee? Eli siis
mitä tekemällä voi olla varma, että hän saa (tyttären) raivostumaan, mitä
tekemällä taas käy toisinpäin, ett se ei raivostukkaan, että tällä tehtävällä
olis saatu ...
H: Pitäis olla niiku itsensä tarkkailija.
T3: Niin.
H: Aika vaikeeta.

Samalla käy ilmi, että asiakkaan kirjoittamaan vihkoon sisältyy kuvauksia
tilanteista, jossa tytär selvästi esittää itsemurhauhkauksia. Tästä asiakas ei
kuitenkaan haastattelussa ole maininnut mitään. Tämä herättää reaktiota
työryhmässä:
[3:1764 - 1775]
T4: Mä vielä mietin sitä, että mikä se on se hänen liittoutumisensa meihin.
Mä mietin vielä edelleenkin sitä, mikä se hänen liittoutumisensa ja yritys
liittoutua meihin on, kun hän kertoo kaikkea tätä, eiks se oo tämmönen,
nähkää kuinka hyvä äiti mä oon ja kuinka huolestunut.
T3: Joo, ja miten vaikee laps hänellä on.
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T4: Mikä olis niiku meidän liittoutumista tavallaan kuitenkin jollakin
tavalla siihen.
Tl: Hänen kanssaan.
H: Niin, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi löytää tapa
liittoutua hänen ajatusmaailmaansa, joka kuitenkin muuttaa tätä asetelmaa.
[3:1822 - 1846]
H: Mä mietin, että onks tässä semmonen passiivisaggressiivinen suhde
tällä äidillä niiku meihin. Mun mielestä hän tuli niiku silleen rauhallisesti,
hieman voitonriemuisena sanomaan, [] että tämä todella oli vaikea tässä
tämä juttu, sitten hän jätti sen vihon, hän ei maininnut mulle, että se tyttö
on sanonut, että hän voi vaikka tappaa ittensä.
T3: Ei.
H: Mitä jos mun lapsi sanoo, että hän tappaa ittensä, mä tulisin jonkun
niiku ammattiauttajan (luo), mä tietysti sanoisin, että mä oon kaikkein
eniten huolissani tästä. Sellanen, että siinä on kaikennäköstä, hän jättäis
niiku sinne, että näetteks te vai etteks te näe, huomaatteks te? Ett miten
vaikea tilanne todella on.
T2: Vaikka hän jättää sanomatta ton.
H: Niin, vaikka hän kuitenkin sen ikäänkuin sanoo, meidän pitäis se nyt
niiku huomata.
T3: Meidän pitäis auttaa, mutta me ei saada auttaa.
T2: Tuleeks tässä tähän jähmeyteen, mitä sanoit, niin semmonen, että onko
se sitä? Ett eiks se oo täällä kirjotettuna mut hän ei sano ja, ett hän itseasi
assa sillätavalla havaitsee paljon enemmän asioita kuin mitä hän sanoo. Ja
se käy ilmi nyt, ett se tulee saaliiks tästä vihkosta, ainakin [] semmonen
erikoinen ilmiö, että hän havaitsee vielä paljon enemmän kuin mitä hän
sanoo ja se tuli tässä esille, tän vihkon kautta.

Tässä on syntymässä kilpailuasema työryhmän ja asiakkaan välille. Työryhmässä
koetaan, että asiakas epäsuorasti haluaa sen mukautuvan hänen retoriikkaansa.
Tämän retoriikan mukaista olisi, kuten aikaisemmin todettiin, tulkita tyttären
käyttäytyminen mielenterveyden häiriön oireiksi. Tämä tulkinta oikeuttaisi äidille
sen huolehtivan suhtautumistavan jatkamisen, minkä työryhmä kuitenkin omassa
retoriikassaan tulkitsee tyttären itsenäistymispyrkimysten esteeksi. On vaarassa
syntyä hyödytön asiakkaan ja työryhmien diskurssien yhteentörmäys.

Tämä pulmallinen tilanne voi ratketa vain, jos työryhmä pystyy
muuttamaan omaa ajattelutapaansa. Olennainen muutos on ryhmän
suhtautumistavassa omaan interventioonsa. Ensimmäisessä istunnossa
intervention mieli oli lähinnä strateginen. Pyrkimyksenä oli tehtävän
avulla aikaansaada äidin ja tyttären välisessä suhteessa ryhmän asettami
en tavoitteiden mukaisen muutoksen. Tämän epäonnistuessa ryhmässä
heräsi asiakasta koskevia kielteisiä tunteita. Nyt kuitenkin nousee esille
uusi näkökulma - asiakas on todella erittäin tarkka havaintojen tekijä.
Samalla työryhmä huomaa voivansa luopua omasta retoriikastaan,
johon sisältyy ajatus äidin tungettelevan huomion haitallisuudesta. Itse
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asiassa ryhmä ei voi tietää mikä tyttären tilanne todella on, mutta ryhmä
voi asiakkaan avustamana saada tästä asiasta tietoa. Näin syntyy havain
nointitehtävälle uusi konteksti:
[3:1915 - 1941]

H: Mites ois tämmönen, että me huomattiin, että hän teki
tosiaankin tarkkoja havaintoja, että tossa on ehkä vieläkin huolestuttavam
paa aineistoo kuin mitä hän toi esille.
T3: "Kaikki on lopussa ihan".
H: Ja tämä niiku herätti tällaisen niiku kysymyksen, onko tämä tuota
nuoruusiän ...
T2: Hänen mielestään?
H: Ei ku meidän mielestä, että me ollaan niiku epävarmoja, onko tämä
joku nuoruusiän kriisi johon silloin kuuluisi normaalisti tällaiset riidat ja
tällaiset jopa itsemurhauhkaukset ja murhauhkaukset tai onko tämä
psyykkinen häiriö, johon valitettavasti kuuluu näitä samoja piirteitä.
T3: Niin tollein se olis se tehtävä.
T2: Se jatkuu vielä.
H: Jollon vois sanoa, että seuraavaks, jos tämä on kriisi, niin sillon luulta
vasti käy niin, että jos hän seuraavaksi pyrkii olemaan täysin vaikuttamat
ta, niin se helpottuu. [
] Jos se on sairaus se jokatapauksessa menee
huonompaan suuntaan. Siksi pitäisi pyytää häntä olemaan tekemättä
mitään.
T2: Hänestä riippumatta?
H: Niin, hänestä riippumatta, jollon voisi pyytää häntä olemaan tekemättä
yhtään mitään.
T3: Niin ja lähtemään vaikka pois. Entäs jos siihen riittäis, meneeks se liian
pitkälle, se on liian vaikeeta sitten.
Toinen istunto: interventio

Asiakkaalle todettiin palautteena, että ryhmän käsityksen mukaan tyttären
kohdalla voi olla kyseessä joko nuoruusiän kriisi tai psyykkinen häiriö.
Nyt toivottiin, että asiakas edelleen tekisi tarkkoja havaintoja tyttärestä ja
kirjaisi ne ylös, mutta yrittäisi itse olla puuttumatta asioihin. Ryhmällä
sanottiin olevan omat ajatuksensa siitä, miten tämä vaikuttaisi tyttäreen
siinä tapauksessa että kyseessä on nuoruusiän kriisi tai psyykkinen
sairaus. Näitä ajatuksia ei kuitenkaan tässä vaiheessa voitaisi asiakkaalle
tarkemmin kertoa, jotta ne eivät vaikuttaisi hänen havainnointiinsa.
Kolmas istunto: haastattelu

Seuraavalla käynnillä tiedustellaan tehtävän sujumista:
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[3:2108-2112]
A: No ainakin näitä, no näitä epäonnistumisia on ehkä enemmänkin
sattunut, nimenomaan, että mä en malttanut olla puuttumatta asioihin,
niiku oli tarkotus. Että mä sitten jälkeenpäin muistin, että ainiin ei mun
pitänytkään käestää tähän mitään. Sellasta sattu niiku enemmän.

Asiakas on tullut aikaisempaa tietoisemmaksi omasta taipumuksestaan
puuttua tyttären asioihin. Hänellä on myös oma käsityksensä siitä, miten
tämä liittyy heidän keskinäiseen suhteeseensa:
[3:2155 - 2165]
H: Sä arvelet, että kun sä olet vähemmän puuttunut...
A: Niin
H: ...näihin tilanteisiin, niin se on hänen kohdallaan johtanut siihen, että
hänelle tuli sellanen tunne, että sä et välitä niin paljon.
A: Niin, mulla on vähän tällänen olo, mutta mä en oo täysin varma
johtuuko se siitä. Koska hän aikasemminkin on sitä mieltä aina ollut... ,
sillon tällön tuonut julki, että mää en muka hänestä välitä ja ett mä en
häntä rakasta. Se on tätä puhunut ennenkin. Mutta mä aattelin, että se
saattais olla, koska hän on nyt sitä... Se on melkein nyt taas ollut sillä
tavalla.

Näyttää siltä, että työryhmän interventio asettaa asiakkaan hankalaan
tilanteeseen. Yhtäältä hän pyrkii noudattamaan ryhmän hänelle antamia
ohjeita. Toisaalta hän tuntee tarvetta toimia toisin, koska uusi suhtautu
mistapa järkyttää hänen ja tyttären välisen suhteen perusteita ja aikaansaa
molemmissa vaikeita tunteita. Asiakas kertookin tyttären mielialasta ja
tämä antaa tarkkailuryhmälle aiheen kutsua haastattelija lyhyeen neuvot
teluun. Ryhmällä oli seuraava viesti:
[3:2416 - 2461]
H: Joo se asia, josta he halusivat tuolla puhua oli se, että kun me annettiin
sinulle tämä hyvin vaikea tehtävä, että tekisit havaintoja, mutta olisit
puuttumatta tilanteisiin..., mä käytin sitä mielikuvaa, että sä olisit ikään
kuin tämä kamera tässä, joka vain katsoo ja tekee havaintoja, mutta ei
puutu..., niin tämä oli tehtävänä erityisen vaikea silloin kun se [], josta
tehdään havaintoja sanoo jotain semmosta mikä herättää ahdistusta itsessä,
eikö vaan? Niin ja nyt äsken puhuttiin juuri sellasesta asiasta, että... tai
ainakin he ymmärsivät ja minä ymmärsin sillä tavalla..., että kun (tytär)
puhuu tästä, että millään ei ole mitään väliä, se herättää sinussa ahdistus
ta.
A: No se on selvä. Se kuulostaa hirveän pahalta.
H: Niin miten niissä tilanteissa, miten sä olet onnistunut olla puuttumatta?
A: No joskus...
H: Oletko onnistunut? Ja jos et ole niin miten sä onnistuisit?
A: Juu, välillä mä oon ollut ihan hiljaa enkä oo reagoinut, tai yrittänyt olla
reagoimatta siihen mitenkää. Kyllä minä sitten, riippuen vähän asiasta
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taikka tilanteesta missä se on tullut ilmi, taikka julki, niin kyllä minä oon
sit joskus sanonut kyllä sillä on väliä. Taikka riippuen tietysti siitä asiasta
kin, jotain oon kyllä sit sanonut.
H: Sä oot yrittänyt sen niiku rohkeisevasti sanoo?
A: Niin, sillä tavalla puuttua. Mutta ei kyllä mitenkään suuresti sillä
tavalla. Mä en oo kertakaikkiaan voinut olla sanomatta.
H: Mikä on semmonen tyypillinen asia minkä sä sanoisit?
A: Ai että mitä mää sanoisin?
H: Niin, jos (tytär) sanoisi millään ei oo mitään väliä, mä en kouluun
millään ehdi, mitä sä?
A: No kyllä mä oon sanonut, että asioilla on väliä. Mä en yhtäkkiä osaa
keksiä tässä. Se riippuu ihan siitä tilanteesta. Nytkin ihan viimeks, oliko
han se peräti eilen, oli sellanen tilanne, että se kanssa sano... Toisaalta on
herännyt siihen, koska sillähän on mennyt koulu tosiaan ihan, ettei se oo
ite asiassa käynyt koulua ollenkaan tai siis opiskellut, se on vaan käynyt
siellä istumassa. Elikkä nyt sillä on sitten hirvee huoli siitä, että jos hän
vaikka jää luokalleen. Niin sitten se nyt sitä, että millään ei oo enään
mitään väliä, hän ei mee enään kouluun. Hän korkeintaan vaihtaa toiseen
kouluun tai muuttaa pois täältä. Tällästä kaikkeen hokee vaan. Tai sitten
lopettaa kaikki ja lopettaa ittensä. Mä sanoin sitten vaan, että sä oot nyt
väsynyt ja sulta tällä hetkellä tuntuu siltä, mutta kun kesäloma on niin sä
lepäät ja virkistyt. Se tuntuu ihan toisenlaiselta sen jälkeen... tai jotain
tämmöstä. Tai sitten mä oon sanonut, että hän on mulle tärkee ja että mä
välitän hänestä, että mä rakastan häntä tai jotain tämmöstä. Mut en minä
siihen niiku oikein osaa muuta sanoo.
Tässä asiakas kuvaa sitä toistuvaa käyttäytymisseuraantoa, johon hän on
tyttären kanssa juuttunut. Tyttären vetäytyminen itseensä saa hänet
huolestumaan, mutta tämä hänen huolenpitonsa lisää tyttären vetäytymis
tä. Työryhmän antama tehtävä näyttää kuitenkin myös lisänneen asiak
kaan itsetarkkailua:

[3:2474 - 2490]
H: Mikä vois sua auttaa siinä, että vaikka onkin paha olo niin sä pysyisit
sillein neutraalina ja vähän niiku etäisenä siihen, että hänellä on paha olo,
etkä yrittäiskään niiku vaikuttaa häneen?
A: Niin no mä oon nyt ihan itteeni miettinyt tässä. Mä oon niiku aatellut,
että se mulla vaatii semmosta tiettyä kasvamista. Koska kyllä mä oon niiku
nähnyt tässä tilanteessa senkin, että mun pitäis enemmänkin kasvaa
mukana. Kyllä siihen niiku minun omat tunteeni tietysti vaikuttaa aikapal
jon. Mä oon niiku aatellut, että mun pitää kasvattaa itteeni olemaan
välittämättä tai sillä tavalla... En mä nyt osaa sanoo, mutta kuitenkin sillä
tavalla, että mä oon niiku ajatellut, että mä niiku ajan kanssa opin sen.
Ettei se yhtäkkiä tapahdu, koska...
H: Kun sä oot jonkun kerran onnistunut siinä, niin mikä on auttanut
onnistumaan? Juuriko tämä ajatus, että minun täytyy kasvaa tai...?
A: En mä tiiä, oisko se vaan sattuma, en mä osaa sanoo.
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Asiakas on kokenut, että jokin muutos olisi tapahduttava hänessä itses
sään. Kuitenkin hänen on vaikeaa liittää näitä muutoksia konkreettisesti
mihinkään olosuhteisiin. Istuntotauolla työryhmä on kuitenkin myös
havaitsevinaan muutoksen merkkejä:
Kolmas istunto: työryhmäkeskustelu
[3:2571 - 2578]
T2: Onks siinä semmonen vaikutelma nyt, että hän on todella tarkkaillut
enemmän kuin viime kerralla? Että jos ajattelee tätä tapahtumasarjaa tässä,
niin voiko sanoo sillä tavalla, että hän projisioi tähän tehtävään semmosii
asioita ja semmosia muutoksia jotka viittaa siihen, että hän huomaamat
taan kehittää semmosta kykyä missä hän tekee eroa sen välillä mikä on
ulkokohtaista ja mikä on sisäkohtaista [ ] . Aikasemmin hän ei tehnyt tätä
eroa.
[3:2587 - 2596]
T2: Jos ajatellaan sitä ensimmäistä kertaa... Ja keskeistä oli se, ettei hän
pystynyt erottamaan näitä. Ja onko niin, että tämän näennäisen mekaani
sen tehtävän kautta tommosella analogisella tasolla alkaa erottaa suhteessa
tyttäreensä sen mikä on semmosta, semmosta tunkeutuvaa sisäänmenoa ja
ulkokohtaista tarkkailua. Jos ajattelee sitä alkuperäistä kuvioo mikä oli,
niin tää onkin juuri se keskeinen tavoite mikä on. Ettei hän puuttuis (tyttä
ren) asioihin. Mut jos tämän sanoo hänelle niin sillon sen voima loppuu.

Työryhmän asiakkaalle antama kirjoittamistehtävä tulee välineeksi, joka palvelee
kahta asiaa: 1) se on sidos asiakkaan ja työryhmän välillä, joka toteuttaa ryhmän
metonyymistä osallistumista asiakkaan perheen elämään, ja 2) se asettaa asiak
kaan reflektiiviseen suhteeseen omien ajatustensa ja tunteittensa kanssa:
[3:2817 - 2827]
T2: Kun hän projisioi tohon vihkoon ja tähän ryhmään näitä
asioita, niin samanaikasesti hän muuttuu suhteessa (tyttäreen). Kun sanoo,
että hän muuttuu suhteessa siihen, niin hän lopettaa sen (muuttumisen)
heti, koska se on pelästyttävää.
T3: Joo ja se mikä tässä toimii myöskin..., tietynlainen reflektio. Hän koko
ajan kirjottaa. Sekin on hirveen tärkeetä, reflektioon kasvaminen.
T2: Ja kenen kanssa hän reflektoi, hän reflektoi itsensä kanssa.
T3: Itsensä kanssa. Nimenomaan ja samalla meidän kanssa.
Kolmas istunto: interventio

Koska edessä on kesäloma ja pitempi väliaika seuraavaan istuntoon
päättää ryhmä antaa asiakkaalle tehtäväksi edelleen havaintojen teon ja
kirjaamisen, mutta sillä tavalla että hän kuukausittain lähettää yhden
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vihkon haastattelijalle. Näin olisi mahdollista kerätä lisää tietoa ja samalla
seurata tilannetta. Asiakas lähettää ensimmäisen kuukauden vihkon,
mutta kaksi muuta jäävät tulematta. Hän kuitenkin tulee sovitulle käyn
nille:

Neljäs istunto: haastattelu
[3:2960 - 2978]

H: No kerro vähän mitä kuuluu.
A: No tota, oikeestaan tilanne on kokolailla samanlainen mihkä se jäi sillon
keväällä. Ettei oo mitään semmosta mun mielestäni, mitä mä olisin niiku
muutokseksi (nähnyt) niin ei oo tapahtunut. Että, mä en osaa oikein sanoo.
Mä en oo niitä vihkojakaan sitten kahdelta kuukaudelta saanut kerta
kaikkiaan aikaseks. Mä oon niin jotenkin kyllästynyt ja väsynyt ollut. [
] Ehkä tietysti se loma vaikutti, ettei
hän ollut ihan niin väsynyt sellanen. Että se rauhotti meidän tilannetta,
ettei meillä kauheita riitoja niin paljoo, ett se vaikutti, mutt muuten siis se
asettelu oli ihan sama. Etten mä osaa oikein sanoo mitään muuta. Ja nyt
kun koulu alko niin tää tilanne on se sama kun sillon keväälläkin. Että hän
on väsynyt ja kyllästynyt ja haluton käymään koulua. Vaikka tietää, että
on viimene ja tärkee vuosi.
Asiakas kertoo olevansa väsynyt ja kyllästynyt koko tilanteeseen. Hänen
tekisi mieli "lyödä hanskat tiskiin". Hänestä tuntuu ettei hän voi millään
tavalla vaikuttaa tilanteeseen:
[3:3052 - 3059]

A: Se on sama sitten. Teen mä jotain tai oon tekemättä, niin se on ihan se
ja sama.
H: No mikä on pahinta mikä voi tapahtua?
A: No olettasin kyllä, että se (tytär) niiku jollainlailla sotkee asiansa ihan
perusteellisesti. Kyllä sillä aika ikäviä juttuja oli kesällä. Mm. se jäi var
kaudesta kiinni kaupassa. Tämmöstä kaikkee. Että josta mä olin tosiaan
ihan kauhuissani kanssa. Ett ihan tässä...

Asiakkaan mielessä tapahtunut keskeinen muutos on se, että hän nyt on luopu
massa vaikuttamisen mahdollisuuden ajatuksesta. Toisella tavalla kuin ennen
hahmottuu tytär hänelle henkilönä, jonka tekemiset tai tekemättä jättämiset ovat
täysin hänen vaikutuspiirinsä ulkopuolella:
[3:3100 - 3122]

H: No jos kuvitellaan niin, että (tytön) suhteen ei voisi tehdä mitään, niin
mikä siinä tilanteessa vois olla sinulle eniten avuksi?
A: Kai se, että mä voisin olla yrittämättä tehdä yhdään mitään. Koska kai
siinä mulla turhaa energiaa kuluu sitten vaan siihen. En mä tiedä. Mä oon
kyllä hirveesti miettinyt tätä tilannetta. Ja sit toisaalta mä oon sitäkin
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ajatellut, että tosiaan se on niin läheinen, kun se on siinä kotona jatkuvasti.
Ett mun tavallaan pitäis saada etäisyyttäkin tähän. Mä saisin niiku järjes
tettyä nää asiat niiku mielessäni. Että mä oon sitä kauheesti miettinyt. Siitä
me puhuttiin jo tässä yks päivä, tai useempanakin päivänä, että hän haluis
lähtee niiku kotoo vähäks aikaa pois. Että kumpikin sais rauhottua. Mutta
sitä nyt ei tiiä mihkä se lähtis. Ett sitä se itekkin aina välillä sanoo, että hän
haluu lähtee täältä pois, ettei hän kestä olla täällä. Ja mä sit jo välillä
aattelin, että se vois tehdä tosiaan hyvääkin, että saa kumpikin vähän
sellasta etäisyyttä. Meillä on nyt sellanen tilanne vaan ett ei oo paikkaa
mihinkä se menis.
H: Mitä se sinulle merkitsis?
A: Ehkä mä saisin niiku levättyy vähän ja rauhotuttua, kun mä tietäsin,
että se olis semmosessa paikassa, missä mun ei tarvis huolehtia. Mut en
mä sit tiiä olisko sekään oikein ratkasu, mut tämmösiä myö ollaan mietitty,
ajateltu.

[3:3157 - 3176]
H: Jos ajatellaan vielä sitä..., leikitään sillä ajatuksella, että olisitte enem
män erossa vähän aikaa, niin kummalle se olisi vaikeampaa?
A: Vois olla..en mä tiiä, vois olla vaikka (tytöllekin) toisaalta. Kuitenkin
hän on hirmu vähän ollut pois kotoo. Että se on ollut hirveesti minussa
kiinni tähän asti, mutta ite se kuitenkin on nyt puhunut että hän haluu
lähtee pois. Että mä en tiiä sitten. Mä olisin kyllä ihan valmis, jos olis
semmonen paikka, ihan valmis siihen kokeiluun. Vaikka viikonkin kerral
laan kun olis sillein. Kattos ihan miltä se tuntuu. Mut sen pitäs olla kyll sit
sellanen, josta mun ei tarttis huolehtia, että mitä siellä tapahtuu. Koska mä
oon kuitenkin niin paljon nähnyt sen toilauksia, että en tiiä sitten ...
H: Että tavallaan sinä voisit olla erossa hänestä, mutta sillain, että sä
tietäisit, että jollakin tavalla kuitenkin sinun vaikutuksesi...
A: Ei, ei minun vaik... En mä tarkota, että minun pitää vaikuttaa. Vaan mä
tiiän, että se on kontrollissa se tilanne, sitä mä tarkotin. Elikkä semmonen,
en mä halua... Sit mä haluaisin ihan levätä ja olla rauhassa siitä tilanteesta.

Tässä tekstiotteessa tulee hyvin vaikuttavasti esille asiakkaan tekemä
sisäinen separaatiotyöskentely, joka myös ulkoistetaan mielikuvana
fyysisestä erossa olemisesta. Työryhmän taukokeskustelussa pohdittiin
nähtyä muutosta:

Neljäs istunto: työryhmäkeskustelu
[3:3227 - 3242]
H: Minusta se oli..., jotain jännää uutta oli tapahtunut.
Tl: Hän oli kieltäytynyt tekemästä...
H: Joo.
T4: Hyvin tiukasti sano, että täs on nää vihot.
TS: Tyhjät vihot.
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H: Joo sitten hän sanoi tuossa aika kivasti tuossa alussa, että etteihän tästä
tuu mitään jos kukaan ei ole..., siis jos (tytär) ei ole yhteistyössä. (Minulle
tuli mieleen tarkoittiko hän myös työryhmää) en tiedä teistä.
Tl: Alkaaks tää tutkimustehtävä tästä oisko (kysymys) vakavasta mielen
terveyshäiriöstä vai murrosiän vaikeuksista olla suoritettu jo?
T4: Hän ei kertonut yhtään sellaista asiaa, joka olisi minun mielessäni
ainakaan johtanut sen vakavan häiriön puolelle. Että on hyvin tavallista
ikätasoista käyttäytymistä, myös hyvin tavallista vanhemman reagoimista
siihen. Ottaahan se päähän kun pentu tekee tollain.

Työryhmä näkee sen mitä äidin ja tyttären välillä tapahtuu analogisesti
heijastuvan asiakkaan ja ryhmän väliseen suhteeseen. Asiakas vahvistaa
omaa itsenäisyyttään suhteessa ryhmään samassa suhteessa kuin hän
hyväksyy tyttären itsenäistyvän suhteessa häneen. Näin työryhmän,
antamansa tehtävän kautta, tuleminen vähäksi aikaa osaksi asiakkaan
elämää vaikutta metonyymisesti äidin ja tyttären suhteeseen. Metonyymi
sesti siksi, ettei tämä vaikutus tapahdu minkään selittämisen tai käsitteellisen
pohdinnan kautta.
[3:3292 - 3297]

H: Mulle tuli niiku semmonen tunne tossa nytten, että hän on tavallaan
kysymässä saaks hän ajatella näin.
T4: Joo, ett aikeestaan hän olis valmis lyömään, ei ainoastaan niitä kirjeitä,
niitä vihkoja, vaan hän olis valmis lyömään sen vanhan puolensa romu
koppaan.
TS: Niin justiin. On siinä merkittävä muutos tapahtunut.

Vaikka työryhmä ei keskustelussaan pysty käsitteellisesti analysoimaan
tapahtunutta alkaa siinä vahvasti elää tunne siitä, että käynnit olisi
lopetettava. Tämä on knowing-from -tyyppistä tietoa, jota on vaikeaa
teoreettisesti perustella. Ryhmähän ei voinut itselleen osoittaa mitään
konkreettista näyttöä edistymisestä ja kuitenkin siinä vallitsi merkittävä
yksimielisyys tapahtuneesta muutoksesta. Niinpä päätettiin asiakkaalle
palautteena kertoa ryhmässä syntynyt kuva hänen ja tyttären tilanteesta
ja tiedustella hänen omaa suhtautumista yhteistyön jatkamiseen.
Neljäs istunto: interventio
Palaute ja asiakkaan välitön reaktio siihen olivat seuraavat:
[3:3562 - 3601]

H: Joo, mä keskustelin tässä tän ryhmän kanssa siitä, että mitä mieltä he
olivat tästä tilanteesta tällä hetkellä ja haluttiin ensin kiittää sua siitä, että
sä olet näitä havaintoja tehnyt ja kirjannut ja tässä nyt sitten kirjottanut
niin, että meille on muodostunut nyt semmonen oma käsitys (tytön)
tilanteesta, josta nyt oltiin aikalailla kaikki yhtämieltä. Ja se käsitys on se,
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että (tytön) käyttäytyminen tällä hetkellä on tietyssä mielessä vaikeata,
ongelmallista ja poikkeuksellista, jos ajatellaan kaikkia nuoria. Mutta niiku
siinä valossa, että (hän) on tyttö, jolla on ollut elämässään paljon muutok
sia ja paljon ongelmia, jonka varhaisemmat lapsuusvuodet on ollut aika
lailla hankalia monellalailla, niin se, että hän nyt murrosiässä käyttäytyy
näin on täysin ymmärrettävää, eikä suhteessa (siihen), niin huolestuttavaa.
A: Niin todella voi olla kyllä.
H: Elikkä tää on se meidän... Me ymmärrämme että se on hankalaa ja
vaikeaa, mutta tietäen hänen taustansa ei niin huolestuttavaa. Nää ajatuk
set johti siihen, että [] meillä on suurta myötätuntoa sitä sun tunnelmaa
kohtaan, että sä halusit lyödä hanskat tiskiin.
A: Niin joo.
H: Ett se on jotakin semmosta mitä niiku tajuttiin, että näin sen täytyy
juuri olla, koska hän todella koettelee sinua. Niiku tällänen nuori tekee,
jolla on ollut paljon vaikeuksia varhaisemmassa lapsuudessaan yleensä,
että se on niin paljon rajumpaa se aikuiseksi kasvaminen ja irtaantuminen.
Ja niinpä meidän ensimmäinen ajatus tässä, tai ensimmäinen kysymys on
se, että ... tietyssä mielessä myöskin ehdotus... on se, että yks tapa lyödä
hanskat tiskiin... ihan mikä sinänsä on hyvä asia, nyt ehkä lyödä hanskat
tiskiin tässä vaiheessa, tai ainakin me ymmärrämme, että sinusta tuntuu,
että sä haluaisit tehdä sen... olis lopettaa nää käynnit, sun käynnit täällä.
Ja se on niiku ensimmäinen kysymys nyt sinulle, että tuntusko siltä, että
tästä tilanteesta olis itseasiassa sinulle helpompaa ja parempaa, että sinulla
ei olisi näitä käyntejä? Vai haluaisitko vielä jatkaa tätä yhteistyötä meidän
kanssa? Ja siihen liittyy semmonen toinen kysymys, että haluatko päättää
sen nyt, vai haluatko miettiä?
A: Mä olen sen miettinyt jo valmiiks, ja mä aattelin just, että toisaalta tässä
tilanteessa vois olla parempi, että mä en kävis, koska musta tuntuu, ettei
se tästä muutu mikskään tiettyyn aikaan ainakaan. Ett mä olen tätä jo
vähän ite miettinyt mielessäni.
H: Sä olit tehnyt sen päätöksen. Hyvä.

Tarkastelu

Keskeinen sosiaalisen matriisin "hankaus" ja siihen liittyvä merkitysano
malia tässä tapauksessa oli "outo silmukka", joka oli muodostunut äidin
ja tyttären välisen suhteen määrittelyn ja siinä koetun välillä. Suhde määri
teltiin läheiseksi ja kuitenkin siinä oli vaikeaa olla. Tilanne oli siis seuraa
va:
läheinen suhde
j vaikeaa olla 1

Miten voi olla niin, että läheisessä suhteessa on niin vaikeaa olla? Toisin
kuin edellisessä tapauksessa syntyi merkitysanomalia tässä siitä, että perheen
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sisällä käyttäytymistä saatettiin tulkita vain yhdestä diskurssista käsin. Tässä
diskurssissa suhde täytyy määritellä läheiseksi, koska, kuten kontekstihierarkian
tarkastelu osoitti, muuten seuraa yksin jäämisen uhka. Väljyys suhdemäärittelys
sä puuttui ja tässä asetelmassa osapuolten eriytyminen toisistaan tuli hyvin
hankalaksi.
Tässä tapauksessa työryhmä määräsi asiakkaalle tehtävän, jossa
hänen on tarkkailtava tyttärensä käyttäytymistä ja tehtävä siitä ennustuk
sia. Tehtävä voidaan ymmärtää rituaalina, jossa asiakas työryhmän kanssa
jakaa tapaansa suhtautua tyttäreensä. Työryhmä tuli metonyymisellä
tavalla osaksi äidin ja tyttären suhdejärjestelmää. Kun asiakas sitten,
omasta aloitteestaan, lopetti yhteistyön työryhmän kanssa hän samalla
muutti suhdettaan tyttäreen. Sanomalla "ei" työryhmälle hän myös väljen
si tuota suhdetta. Tässä tapauksessa merkityksen muutokseen tultiin
suoraan tekstin tasolta. Antamalla asiakkaalle tehtäväksi ("rituaalina") tark
kailla ja tehdä havaintoja ja ennustuksia tyttären käyttäytymisestä, työryhmä
vahvisti sitä, mitä äidin ja tyttären välillä jo tapahtui. Kun tämä käyttäytyminen
("teksti") nyt kuitenkin tuli osaksi terapeuttista systeemiä, muuttui sen asema
koko suhdejärjestelmässä (johon tytär kiinteästi kuului, vaikkei hän osallistu
nutkaan istuntoihin). Niinpä asiakkaan luopuessa työryhmän hänelle antamasta
tehtävästä tuli hänen ja tyttären väliseen suhteeseen sitä lisäväljyyttä, joka oli
suhteen merkitysanomalian ratkeamisen ehtona.

8.4

Tapaus 4: Tyttö joka laski

Ensimmäinen istunto: haastattelu
Kaksitoistavuotias tyttö on koulun terveydenhoitajan ja terveys
keskuspsykologin aloitteesta ohjattu perheneuvolaan, josta on annettu
:n:1;ahdollisuus käyttää koulutusryhmän palveluja. Paikalle saapuvat äiti
(A) ja tytär (T). Alkukeskustelussa käy ilmi, että perheeseen heidän
lisäkseen kuuluvat isä sekä vanhempi tytär ja poika. Tytär on jo naimisis
sa ja poika, joka asuu kotona, opiskelemassa. Keskustelussa haastattelija
(H) siirtyy puhumaan nuoremman tyttären koulunkäynnistä:
[4:184 - 196]
H: Ett sä käyt koulua ja oot nyt ala-asteen viimesellä luokalla? Mitäs sä
siitä koulusta tykkäät tai et?
T: En yhtään tykkää.
H: Joo, mikäs sen tekee, ootsä huono koulussa vai et sä viihdy vai?
T: Ei kun sen tekee tasan meidän opettaja.
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H: Tasan teidän opettaja?
T: Just.
Ä: Niin kyllä ei hänellä mitenkään loistavasti mene koulussa, kyllä se on
ihan, mutta se, että ehkä joku semmonen kauhee kireys lähtenyt alusta asti
siihen kouluun. Ois ehkä kannattanut vaikka vuodella siirtää, mutta sitä ei
kukaan ottanut niin vakavasti sillon kun olis pitänyt ottaa.
Tässä tulee esille ensimmäinen perheen sisäiselle diskurssille ominainen
kontekstinmäärittely. Sen mukaan koulu on taho, joka ei ymmärrä tai
suhtaudu myönteisesti heidän perheensä pyrkimyksiin. Tyttärellä on välit
poikki opettajan kanssa ja äidistä tuntuu, että tyttären koulunkäynnin
alkaessa hänen huoltansa ei otettu vakavasti.
[4:198 - 209]
Ä: Niiku mä puhuin siitä, että voisko sitä (koulunkäynnin aloittamista)
siirtää, mut sano et ei, kyll se on niiku ihan kehittynyt henkisesti. Mutta T
on ollu hirveen vilkas aina. Erittäin menevä ihminen, hyvin nopee joka
asiassa, ett se niiku, ei oikein sopeutunut tietenkään heti alkuun.
H: Se on niiku taiteilijasielu.
Ä: No ilmeisesti aika paljon hyvin, on räjähtävä ja semmonen, mä yritän
ens syksynä saada sen näyttämölle, [
] Musta
tuntuu, että on paljon varmaan semmosta, ettei (T) pysty toteuttaan
itteensä tarpeeksi.
Äidin henkilökohtaisessa retoriikassa, hänen muotoilessaan kertomusta
tyttären ja koulun välisestä suhteesta, saa tytär aseman vilkkaana, herkkä
nä ja luovana lapsena, jolla on vaikeuksia sopeutua koulun asettamiin
(yhdenmukaistaviin?) vaatimuksiin. Haastattelija myötäilee äidin retoriik
kaa tokaisullaan "taiteilijasielu". Äidin näkemyksen mukaan tyttären ja
koulun yhteensopimattomuus on viime aikoina tullut yhä vahvemmaksi:
[4:221 - 223]
Ä: Se on hirveen jännittynyt ollut koko viime syksyn, kertakaikkiaan
oikein kiree. Se tilanne siellä, melkein aina tuli koulusta niin hirveen
pahalla päällä pois.
Vähitellen keskustelu siirtyy koskettamaan tulosyytä:
[4:230 - 254]
Ä: Muistatsä minkä takia sä menit sen (terveyskeskuspsykologin) vastaan
otolle sillon? Kun sä ite sanoit, että sä haluat sinne.
T: No niin, mä lasken, mä lasken sillein kymmeneen aina mielessäni,
sormiani lasken, ja mun sillein, niiku mun omatunto sano, että nyt niiku,
että jos mä lasken yksi, kaksi, kolme ja sit mun mielestä tää kolme tulee
liian hiljaa, niin mun täytyy uusia se kolme sillein mielessäni.
H: Entäs jos se kolme ei tule oikein, että ei tuu tarpeeks kovalla äänellä tai
sillain niin sit sun pitää alottaa alusta, onks se niin?
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T: No, ei kun mä jatkan siitä kolmesta, (epäselvää) sitten tulee vähän
liikaa, ja sit pitää ne kaikki muut yhdeksän vielä taas uusia.
H: Joo.
Ä: Ja T kertoo, että usein on tullu ... niiku pitäis ääneen lukee, esimerkiks
koulussa se lukeminen just menee pieleen sen takia kun... Ja kotonakin
mitä usein kun jotain juttua rupee lukeen niiku meillekkin niin se on
hirveen nopeeta se lukeminen. Mä sit sanon, että lue hitaammin, niin T
sanoo, että kun ei voi, kun täytyy aina laskee ja lukea. Että kerkeis määrät
tyyn pisteeseen lukee.
H: Ja siinä pitää laskea, että onks se, millon sun pitää laskea?
T: No, mun pitää, no melkein aina. Se tapahtuu, se tulee vaan yhtäkkiä, en
mä sitä ite niiku joskus tunne, sitten yhtäkkiä mä huomaan, että ahaa.
H: Lasketsä ääneen vai mielessäs?
T: Eiku mielessäni. Sit mä joskus lasken sataankin.
Tytär on siis omaksunut itselleen tavan laskea mielessään. Hän saattaa
laskea kymmeneen tai sataan. Hän laskee sormia tai kirjaimia tai esim.
lautasia:

[4:271 - 277]
T: Eiku mää lasken niiku kovat p-kirjaimet, niiku sillein erikseen, ja
k-kirjaimet ja pehmoset ännät ja m-kirjaimet ja tämmöset.
Ä: Niin sit niiku tiskikoneen tyhjennys niiku T:lle kuuluu, ja tota niin, se
sano, että hänen täytyy aina laskee. Sitten mä rupesin siitä puhumaan sille,
että ooppas laskematta. Hän sano, ettei hän voi olla laskematta. Sitten se
tuli se homma siitä, että (terveyskeskuspsykologille) piti sit soittaa.
Laskeminen oli yksi syy ottaa yhteyttä terveyskeskuspsykologiin. Toinen
oli jatkuvat hankaukset koulussa opettajan kanssa:

[4:279 - 301]
Ä: Tai mä niiku puhuin T:lle, että oisko aihetta ottaa (yhteyttä). Se oli...
koulussa oli, siellä tapahtunut kaikkea, mitä siellä nyt viime syksynä
tapahtu. Sit tapahtu sillain, että T kieltäyty lähtemästä yhtenä aamuna
kouluun, ja sitten mä rupesin kysyyn, että mikä sille on sattunut, sitten T
näytti, että hänellä on kirjelappu. [] Opettajalta tuli kirjelappu ja T oli
kahtonut opettajan salkkuun [
]. Rupes
tuntuu sillain, että nyt sen opettajan kanssa kaikki menee, että sano
opettaja mitä tahansa niin T on sitä mieltä että se on väärin. [
]. Sit meillä meni niin ristiin nää ajatukset, että
sitten mä sanoin, että jos susta tuntuu, että sä haluat lähtee (terveyskeskus
psykologin) luo, niin T sano, että hän vois ihan lähtee sinne. Siitä sitten
lähti purkautuun tää.
Seuraavaksi haastattelija lähtee selvittämään miten perheessä on ymmär
retty mistä tässä asiassa on kysymys. Miten äiti on itselleen selittänyt
tyttären laskemistavan?
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[4:305 - 321]

Ä: No mä oon miettinyt, että onks se kuitenkin semmonen jännitystilanne,
joka on yksinkertasesti syntynyt. Mä en tiedä mistä se sitten... Ehkä tääkin
meni siihen, että tää uskonnonopetus meni alkuun pieleen kun mä pyysin
[], että (T) olis päässyt siihen [] et-opetukseen. [] Sitten opettaja määräs,
että se on mentävä uskontotunnin ajaks tonne sen kanttorin [] tunnille ja
oikeestaan [] ihan alko sitten tää homma. Siitä kun T on... tietenkin kun
me ite lauletaan iskelmiä ja me lauletaan kaikkee tämmöstä, niin se niiku
suhtautu niin, että hän ei halua laulaa pelkkää uskovaisten lauluja, että
hän haluaa laulaa jotain iloista ja ihan tämmöstä muutakin. Ja sit kun se
olis joutunut tänne (kanttorin) luokalle, joka oli täällä musiikinopettaja,
niin se oli sitten jo niiku jo vähän liikaa. Että nyt kun niillä on parempi
tilanne kun niille tuli musiikinopettaja, joka yksinkertasesti laulattaa lapsia
ja on ihan varmaan tommonen, hyvin tuntuu, että rento ihminen, sit nyt
ei oo ollut semmosta ongelmaa sen takia, että.
Tässä diskurssissa laskeminen oireena liitetään jännitystilaan, joka syntyy
siitä ettei tyttöä koulussa ymmärretä. Nähdään ristiriita koulun ja perheen
arvomaailmojen välillä ja katsotaan tämän aiheuttavan tytölle paineita.
Ilmeisesti äiti tässä puhuu perheessä muodostuneen puhekäytännön
kautta. Tätä diskurssia voisi kutsua "ulkoistavaksi", koska se sijoittaa
tytön ongelmien juuret kodin ulkopuolelle. "Ulkoistavasta" diskurssista
käsin syntyvää oirekäyttäytymisen merkityksenantoa voi kuvata seuraa
vasti:

Villi, herkkä, koulussa
ei ymmärretty tyttö

Perheen "ulkoistava
diskurssi

1 laskeminen

ahdistuksen,
jännittämisen
merkki

Lähtökohtana on äidin esille tuoma näkemys T:stä kylläkin villinä, mutta
myöskin herkkänä tyttönä, jota ei koulussa ymmärretä oikein. Tämä on se

konteksti, joka ulkoistavan diskurssin mukaisissa keskusteluissa syntyy ja josta
käsin laskeminen yritetään ymmärtää. Tytön olemuksen ja koulun suhtautu
mistavan välisestä ristiriidassa syntyy tytölle ahdistusta ja jännittämistä ja
laskeminen voidaan nähdä näiden psyykkisten tilojen merkkinä. Tämä on ulkois
tavasta diskurssista käsin syntyvä selitys tai merkityksenanto tytön käyttäyty
miselle.
11

II

11

II

Terveyskeskuspsykologin perheneuvolaan lähettämässä lähetteessä
puhutaan tytöstä, "jolla on vahvoja pakkoneuroottisia oireita ja jännittä
mistä sekä positiivisissa että negatiivisissa tilanteissa". Hän on lähestynyt
tilannetta diagnosoivasta diskurssista käsin. Tässä diskurssissa tytön käyttäy
tymiselle annettava merkitys on se, että kyseessä on pakkoneuroottinen
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oire. Diagnosoivan diskurssin merkityksenantoprosessia voidaan kuvata
seuraavasti:

Diagnosoiva diskurssi

pakkoneuroot
tinen oire

Tässä lähdetään siitä, että laskemisen merkitys pakkoneuroottisena
oireena on annettu. Ongelmana diagnosoivassa diskurssissa on löytää se
konteksti, joka tekee tämän oireen esiintymisen ymmärrettäväksi. Tapauksen
lähettäminen edelleen tutkittavaksi voidaan ymmärtää johdonmukaisena
askeleena yrityksessä sijoittaa kysymysmerkin kohdalle konkreettinen
kontekstikuvaus.
Haastattelussa käy ilmi, että diagnosoiva diskurssi on myös läsnä
perheen sisäisessä keskustelussa:
[ 4:484 - 491]
Ä: T on erittäin semmonen sosiaalinen. (Hänen veljensä) just sano sitä, että
hänellä taitaa olla joku pakkoneuroosi tai joku semmonen.
H: Siis kenellä?
Ä: T:llä.
H: T:llä, joo. Ett (veli) ajattelee, että sulla on joku pakkoneuroosi. Mitä se
sellanen tarkottaa? Mikä käsitys sulla on?
T: Sillein, että mä teen pakosti, lasken. Se on kyllä totta, että mä lasken
pakosta.
Tässä otteessa voi erityisesti panna merkille haastattelijan osuuden. Kysy
mällä kenellä veli ajattelee olevan pakkoneuroosi ja kysymällä tytöltä mitä
tämä mahtaisia tarkoittaa, hän viestittää metatasolla omaa neutraalia
suhtautumistaan kaikkiin mahdollisiin selitysmalleihin. Toisessa yhteydes
sä haastattelija kuitenkin epäsuorasti toimii diagnosoivan diskurssin
puitteissa. Tämä tapahtuu kun hän yrittää selvittää mitä on laskemisen
"takana" eli yrittää itselleen tehdä ymmärrettäväksi oireen asiayhteys. Hän
pyrkii siis ratkaisemaan edellisessä kaavassa ollutta kysymysmerkkiä.
Haastattelija kysyy T:ltä mitä tapahtuisi, jos tämä ei laskisi:
[ 4:327 - 342]
T: Nyt tulee semmonen, en mä osaa sanoa ollenkaan... Kun mulle tulee
semmonen tuskallinen olo, ei sitä niiku voi olla ollenkaan laskematta.
H: Missä se tuska tuntuu tai? Mimmosia juttuja sä rupeet ajattelemaan?
Millä sä saat sen tuskasen olon ittelles?
T: Minä en tiedä yhtään.
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H: Miten sä sitten käyttäydyt jos sulle tulee semmonen tuskanen olo tai
mitä sun mieli tekis tehdä? Mieti ihan rauhassa, mua kiinnostaa kovasti,
mitä sä tekisit jos se tuskanen olo tulis, mitä sä luulet, että sä tekisit?
T: Mä saattaisin raivostua.
H: Voisit raivostua, joo, mitä sä voisit tehdä sitten? Sitä on vaikee tietää,
mutta kuvitellaan ihan, että mitä sä tekisit jos oikein raivostuisit?
H: Huutaisin ja karjuisin.
Ä: Ja arvaa mitä vielä, kiroilisit. Valtava kiroilu oli ...

Käy ilmi, että tytön oman mielikuvan mukaan laskemisen vaihtoehtona
olisi raivoaminen. Kun asiaa vielä tutkitaan selviää, että laskeminen estää
häntä tuntemasta eräänlaista tukehtumisen tunnetta. Tämä tunne on
seurasta siitä, että joutuu pidettelemään sitä mitä mielessä on:
[4:771 - 783]

H: Jos sä et laskis, tekis näitä juttuja, niin mitä sä luulet, että se vaikuttais?
Jos lopetat tän laskemisen kokonaan, esimerkiks tän suuttumisen suhteen,
lisäiskö se sitä, että sä suuttuisit useimmin ja huutaisit ja kiroisit useemmin
vai vähentäiskö se sitä sitten? Sä et oo koskaan ajatellut...
T: No en mä tiedä, mutta mulle saattais tulla semmonen sama, että tuntuu
siltä, että pidättäis henkeensä, niiku että tuntuis, että pidättää jotain asiaa.
H: Nii, että sä niiku pidättäisit jotain asiaa mielessäs tai sisälläs tai, joo. No
mitäs jos sä lakkaisit pidättämästä ja sanoisit kaikki ne asiat mitä sulle
tulee mieleen, niin mitäs siitä seurais?
T: Noh...en tiiä.

Erityisen hankalaksi tilanne saattaisi käydä koulussa:
[4:829 - 835]

T: No koulussa ainakin mä kiukkuaisin varmasti enemmän opettajalle.
H: Koulussa kiukkuaisit opettajalle paljon jollei sulla olis tämmöstä keinoa
että voi laskee ja sillain tuskasuutta vähentää.
T: Ja sitten mua ottaa päähän kun tekis hirveesti mieli kertoo minkälainen
se on, kun mulla ainakin on semmonen tunne, että ei siitä kukaan tykkää
meidän luokalla.

Tässä otteessa haastattelija tavoittaa neutraalin asemansa suhteessa
oireeseen antamalla sille määreen "keino". Hän irtaantuu siitä diagnosoi
vasta diskurssista, jossa oire nähdään ongelmana. Seuraavassa hän näyttää
taas siirtyvän sen puitteisiin, kun hän pyrkii selvittämään oireen asemaa
perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa:
[4:862 - 868]

H: Joo, mitä ihan ajattelet, että kenelle se olis kaikista hankalinta kestää
teidän perheessä tämmönen, että jos hän olis vielä hankalampi ja kiukku
sempi ja temperamenttisempi?
Ä: En mää tiiä. Kai me ollaan suunnilleen samanlaiset kaikki, kyllä me
tietysti se kestettäis, eihän siinä mitään, mutta mää kai siinä eniten sitten
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raivostuisin siitä, että kun ei pysty itteensä hillitseen. En tiiä, mä kyllä
aattelin ...

Äidin käsityksen mukaan hänellä itsellään olisi suurimmat vaikeudet
kestää tytön raivoamista. Haastattelussa asiakkaat kuvaavat perhettään
sanomalla, että äiti ja nuorempi tytär molemmat suuttuvat helposti kun
taas isä ja veli ovat rauhallisia ja sanovat sanottavansa painokkaasti.
Veljeä kuvataan myös sovittelijana perheessä. Erityisesti tuodaan esille,
että muut perheessä nauravat, kun äiti suuttuu ja korottaa ääntään.
Haastattelijan kysymykseen mitä asiakkaat odottavat työryhmältä äiti
vastaa toivovansa ettei "tytön ihmissuhteet kärsisi" ja hän voisi edelleen
olla "avoin ihminen". Tytön odotukset ovat varsin neutraalit:
[4:925 - 933]

H: Mitäs sä pelkäät eniten, tai mikä olis mitä itse toivot meiltä, tai toivotko
meiltä jotakin?
T: No, en mä tiedä... no kai nää laskemiset pitäis saada lähinnä loppu
maan.
H: Huolestuttaaks ne sua ittees? Tai pelottaako se ittee, että mitä ne oikein
on?
T: En mä yhtään niiku oo koskaan ajatellutkaan että mitä ne on.
H: Joo.
T: Ne vaan on semmosia, että ne tulee ja...

Ensimmäinen istunto: työryhmäkeskustelu

Istunnossa pidetään tauko ja työryhmä, haastattelija mukaanlukien,
aloittaa taukokeskustelunsa. Ensimmäisiä vaikutelmia jaetaan:
[4:970 - 976]

H: Semmonen getto-perhe selvästi joka niiku, vois ajatella, että tää olis
niiku, tosiaan koulufoobikko tää tyttö.
Tl: Niin sitä se äiti pelkäskin.
T2: Niin getto-perhe.
T3: Niin jotakin semmosta mullakin tuli mieleen, että heillä on niiku
tällaiset arvot, että saa laulaa iloisempiakin lauluja ja niin poispäin.

Työryhmä suuntautuu välittömästi diagnosoivaan diskurssiin yrittäessään
löytää yleiskäsitteitä (getto-perhe, koulufoobikko) vaikutelmiensa kehyk
seksi. Tälläinen puhekäytäntö voidaan nähdä työryhmän (tai tarkemmin: työryh
män jäsenten) yrityksenä omilla käsitteillään ymmärtää istunnossa esille tuotua.
Pyritään omista lähtökohdista pääsemään kiinni jonkun tarinan avaamiseen.
Vähitellen keskustelu havainnoista ja vaikutelmista tarkentuu, pysyen
kuitenkin saman diskurssin puitteissa:
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[4:996 - 1018]

T2: Ja sit se, että se päätös, että miksi (perhe) tuli tällä tavalla (äiti ja tytär
] Se toi mulle kyllä mieleen sen kysymyksen, että
kahdestaan) [
heidän elämä oli ennen sitä, että isä oli matkatöissä, että aika paljon poissa.
Ja sitten isä putos...
H: Se on nyt poissaoleva.
T2: ...tellingeiltä putos ja jäi perheeseen. Eli tota noi...edelleenkin kun mä
aattelen vaan, että millälailla he käsittelee sitä isän poissaoloa. Se semmo
nen absence, on niiku jollainlailla olemassa edelleen. Äiti joka tottu siinä
ennen oleen se napa on edelleen niiku napa. Hänhän..., ettei se ollut yksin
mun virhe, kun mä sanoin, mä en huomannut korostaa, että he tulis
kaikki..., niin hänhän on aina tottunut, että hän vaan vie ja hänelle vaan
raivotaan.
H: Se mitä se halus sanoa oli että he on hyvä perhe. Niin se oli ainakin
niiku musta semmonen, että ei nyt niinkään heidän perheessään ole tämä
homma, mutta koulussa on hankalaa ja koulua jännittää ja tyttökin tarjos
sitä hyvin topakasti kun sitä yritti vääntää sinne, että koulua hän jännittää.
Vaikka se tuskasuus kuitenkin oli jotakin semmosta, että hän räjähtäis.
T3: Mulle tuli jotenkin semmonen kuva, että tässä on semmonen perhe,
jossa pelätään, että jos vihamieliset asiat tulee pinnalle, niin tapahtuu jotain
pahaa, ja sitten tää uhka sijotetaan ulos, että siihen tarvitaan kauheesti
kontrollia.

Diagnosoivaan diskurssiin tuodaan yhä enemmän perhedynaamisia
käsitteitä. Nähdään perhe ulkomaailmalta eristäytyvänä (getto-perhe),
sisäisesti rakenteeltaan vinona (isän "absence", äiti napana), ulkoistavana
(ongelmat viedään kouluun) ja aggressioita projisoivana (uhka sijoitetaan
ulos). Näin on työryhmä' keskustelussaan luomassa melko ehyttä' kehyskertomus
ta, jonka puitteissa tytön laskemistapa on ymmå'rrettå'visså' pakkoneuroottisena
oireena.
Syntymässä olevaa merkitysrakennetta voidaan kuvata seuraavas
ti:

Diagnosoiva diskurssi

Ulkoistava, rakenteeltaan
vino, aggressioita proji
soiva perhe
1 laskeminen

= perhedynaamisesti
ymmärrettävä
pakkoneuroottinen
oire

Työryhmässä herää kuitenkin sisäinen kiista tämän merkitysrakenteen
pätevyydestä yhden jäsenen kyseenalaistaessa havaintojen luotettavuutta:
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[4:1024 - 1036]
T4: Mutta mistä tietää, että tässä perheessä tapahtuu niin?
T2: No siitä tavasta millä he verbalisoi tän raivon, että se mieluummin
sijotetaan..., että se aina selitetään ulos. Eiks se oo yks?
T4: Mutta mistä tietää sen, että... mä tarkotin tällä kysymyksellä sitä, että
[ ] mitä kartotettiin? Miten sä (H) kartotit? Jos mä käsitin oikein, niin sä
kartotit kysymystä siitä mitkä olisivat pelottavat fantasiat, tai mitä pelotta
vaa he fantasisoivat tai tietävät tapahtuvan, ennen kaikkee fantasisoivat,
jos ei toimis tietyt tommoset joko neuroottiset, lähinnä neuroottiset tässä
tapauksessa, puolustusmekanismit. Mutta onks muuta kartotettu? Tää oli
se mun kysymykseni. Että onko niin, että löytää lammikosta niitä kaloja,
joita on sinne heittänyt?

T4 asettaa tässä koko diagnosoivan diskurssin premissit kyseenalaisiksi.
Muut työryhmän jäsenet joutuvat tarkemmin perustelemaan käsityksiään:
[4:1049 - 1085]
T3: Niin ja miksi se (aggressioiden osoittaminen) on vaarallista. Mä kuvit
telen, että se on jollekulle vaarallista.
T2: Niin just, siihen ei muuten tarvittais tommosta suojaa jollei se olis
vaarallista. Tää on näin hyvin lineaarinen. Kuitenkin sen tutkiminen...
T3: Se antaa semmosia merkityksiä, että se niiku tossa perheessä saa
uhkailun merkityksiä, tai jotain merkityksiä.
T2: Ja kun niitä vaaroja tutkittiin, niin saatiin sellanen kuva, että mielellään
näki vaarat ulkopuolella. He siirsi sen kysymyksen pois. Heidän tapa
suhtautua tähän... Siitäks se johtuu, että tulee tämmönen, tämmönen kala?
H: Lähinnä mua kiinnosti se, että mikä tää ilmiön vaikutus heidän poruk
kaansa oli. Ja jossei sitä olis niin mitäs sitten teet. Ja just tämä, että mikä
tämän oireen hyöty on. Sitä mä yritin siinä varovasti kalastella.
] käyks siinä
T4: Tässä on jollakin tavalla... Mun pointtini on se, että [
sillä tavalla että siinä käy hiukan, en tiiä millä tavalla sen sanois..., me
neeks se vinoon tuo yritys. Nimittäin sillä tavalla, että ensin yrittää saada
tietoo sellaisesta mistä ei saa tietoo, mutta sivuuttaa sen mistä saa tietoa.
Se mistä kai tietoo sais olis tää mitä he... Että eiks ne tarjoo ensimmäiseks
sitä, että itseasiassa..., että on olemassa tapa millä tavalla hallita jotain
asiaa. Eiks se olis kiva saada tietää enemmän siitä minkälainen se tapa on
ja onko muita tapoja. Tätä mä tarkotan tällä kartottamisella. Että yks tapa,
joka on löytynyt on se, että kun laskee yhdestä kymmeneen niin [ ] sillon
tapahtuu jotain myönteistä. Että tuliks se riittävästi jotenkin, miten mä
sanosin, positiivisen huomion kohteeksi, että tää onnistuminen... Tää oli se
sellanen mitä mä ajoin mielessäni. Pro, että alkaa tutkii, mitä on ne pelotta
vat fantasiat siellä takana jonka jälkeen mä pelkään, että on vaikeempi
saada tuntumaa siihen, että millä tavalla tää onnistuminen toimii. Kun ei
uskalla enään sen jälkeen tarkastella sitä onnistumista, kun on tullut esille
ne pelot sieltä takaa. Että onks muita tapoja myös? Mitä kaikkia tapoja?
Mitä tapoja tytöllä on ja mitä näillä muilla on? Tää oli semmonen, semmo
nen kartotuskysymys.

108
T4 tarjoaa uuden näkökulman esille tulevaan ongelmaan. Miten asiat
muuttuvat, jos tytön laskemistapa nähdäänkin onnistumisena eikä oiree
na? Vähitellen muutkin työryhmän jäsenet alkavat pohtia uutta näkökul
maa:
[4:1111 - 1121]

H: Ja että onnistuu estään, että jotakin tapahtuis. Ja niin, jos sen jättäis
sitten siihen, että eihän koulussa voi lähteä soittamaan suuta opettajalle
joka asiasta. Ei siitä mitään tuu, vaikka ois kuin nulju opettaja. Kotonakaan
äiti ja perhe ei välttämättä sitä kiroomista ja renttumista aina kestä. [ ] Ja
hän on löytänyt tämmösen hyvän keinon. Toisaalta sitten sen tietää
myöskin, että tämä on semmonen kuvitelma, että jos tekee jotain tämmöstä
vähän omituisen sorttista, niiku laskemista, lukemista, jonka vielä isoveli
tietää, että se on pakkoneuroottista, niin sitä alkaa olla huolissaan siitä
keinostaan. Se keino alkaa pelottaa, jotenkin se on niiku, myös se puoli
musta.

Tässä H muotoilee työryhmän keskeisen pulman. Tulisiko tytön laskemis
tapa määritellä hyödylliseksi ja toivottavaksi sopeutumiskeinoksi vai
pitäisikö pyrkiä siihen, ettei tätä säätelykeinoa enää olisi tarpeen käyttää?
Työryhmän sisällä syntyy erimielisyys siitä, pitäisikö asiakkaiden kanssa
ottaa käsiteltäväksi aggressiivisten tunteiden ilmaiseminen perheessä:
[4:1149 - 1161]

T4: Niin sitä mä tarkotan. Että eiks se oo juuri sitä. Siinä on jotain jopa
pelottavaa, ja...
T3: Ei mun mielestä ollenkaan...
H: Mä kysyn... Mä en kato pelkästään, että mitä siitä seurais,
vaan mä kysyn, että mitä hankalaa siitä olisi teidän perheelle.
T4: Tätä sävyä. Että mitä hankalaa siitä olis. Pro, mitä kaikkee voittaa.
T3: Niin sehän... Ainakin minun visio on, että se vie kohti sitä uudelleen
määrittelyä että eihän siinä ole mitään hankalaa että joku suuttuu.
T4: Jaa, jaa.
T2: Niin, että nostetaan kissa pöydälle.

Keskustelussa tuodaan esille niitä havaintoja, joilla työryhmän jäsenet
itselleen validoivat käsityksensä aggression uhkaavuudesta asiakasper
heelle:
[4:1186 - 1195]

H: Kaikki voivat suuttua nimittäin siinä perheessä. Isä sanomalla napakasti
ja äiti olemalla temperamenttinen. Mutta he vaan niiku naureskelevat
toisellensa.
Tl: Että sen äidin suuttumus on jotain hirveen kauheeta tälle tytölle, sehän
puri kynsiänsä...
T3: Se oli ainut kerta kun hän oli ahdistuneen näkönen kun äiti puhui
suuttumisesta.
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T4: Ja äidin ainoa kerta kun hänellä oli tikkiä, huomasitteko. Hän oli
jossain semmosessa millon hän..., kun hän alko puhuu tytölle pakko-oi
reista, niin sillon hänellä oli ohimennen silmissä tikki.
[4:1199 - 1210]
Tl: Ja sit tää äidin... Äiti tavallaan niiku myöntää... Että me ollaan saman
laisia [] minä ja tyttö. Että me osaamme suuttua. Mutta sit tavallaan hän
kieltää. Että suu pitäis pestä saippualla ja sekin... Hirveän pelottavaa on ja
tyttö on karannut kotoa ja...
H: Jollakin tavalla tässä on niiku se sama sävy kun näissä monessa, että
tää on äidin diplomityötä tää tyttö, että isä on semmonen vinjetti tässä.
Tl: Isä on ollut eläkkeellä ja...
T2: Tää on musta tää isän absence. Hän on ollut ennen työnpuolesta, nyt
hän on muulla tavalla. Miten käytetään sitä isän poissaoloa tässä. Että
ainakin näin, että isä jätettiin täältä pois, vaikka he olis voineet tulla
yhdessä.

Työryhmän palaa takaisin diagnosoivaan diskurssiin ja siihen liittyneisiin
teemoihin. Terapeuttisia toimenpiteitä ajatellen siitä ei kuitenkaan seuraa
mitään ratkaisua. Joudutaan uudelleen palaamaan keskusteluun oireelle
annettavasta merkityksestä:
[4:1235 - 1249]
T4: ... (tytöllä on) päinvastoin toisenlaisia kokemuksia raivostumisesta.
Sillon kun hän raivostuu niin siitä seuraa jotain pelottavaa tai pahaa.
Pahaa sosiaaliselta suunnalta. Opettajan kanssa tulee vaikeuksia ja kotona
tulee vaikeuksia.
T2: Se pelkäs, että ne muut raivostuis hänelle takas.
T4: On hyvä, että hän laskee.
H: Just se että...
T3: Mutta nyt hän haluaa, ettei laskekkaan.
H: ...hänellä on kosketus kuitenkin siihen omaan kiukkuun. Koska hän
tietää, että se hänen ahdistuksensa on sitä, että hän...
T2: Pidättää
H: ...hän pidättää niiku jotain mitä hän sanois. Tai että hän varmaan
opettajan haukkuis lyttyyn. Tai että hän räjähtäis kotona useemmin. Kyllä
musta sillä on niiku touchi siihen. Sehän tässä just on.

Vähitellen keskustelussa alkaa konkretisoitua, miten tytön laskemistapa
voidaan nähdä hyödyllisenä keinona hänen eri elämänalueillaan. Sen
avulla hän pystyy säätelemään tunnepurkauksiaan ja näin hän välttää
hankalia yhteentörmäyksiä koulussa ja kotona. Syntyy kuva siitä, että tätä
keinoa tulisi mieluumminkin jalostaa kuin poistaa:
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[4:1374 - 1400]
T4: Kannattais alkaa laskee monimutkasia jako- ja yhteenlaskuja, kertolas
kuja. Siitä on hyötyä myös koulussa, jos pystyy potensseja laskemaan sitä
parempi.
H: Tähän tulee helposti semmonen ironinen sävy.
T4: Kuule ei oo ironinen sävy tässä kun mä sanon...
Tl: (epäselvää)
T4: ...vaan mä tarkotan hei... Mä tarkotan sitä, että jos ajattelee tätä defens
siä että laskee ja defenssinä tommosta raivoa vastaan ja kaikkea semmosta,
niin sen sisältö..., sen sijaan, että hän esimerkiks alkas (epäselvää) paikal
laan, että hänen täytyis aina mennä pesemään käsiään, tai hänen täytys
nyppiä tukkaansa tai mitä nyt kukakin keksii, tai ajatella Jeesusta ristillä.
Tää on aika mukavan tuntunen siinä mielessä. Varsinkin jos se on alkanut
viisvuotiaana. Se merkitsee sitä, että hän on oppinut laskemaan aikasin.
H: Sitä me ei tiedetä kyllä. Siis... voisko sanoo sillä tavalla, että me kaikki
ihmiset tiedetään sellanen asia, että esimerkiks just koulussa kun ihminen
on niin, ei voi sanoo kaikkea ääneen mitä ajattelee, mitä tulee mieleen.
Samalla tavalla perhe-elämässä myöskin joutuu sillain miettimään mitä
sanoo ja mitä ei, mikä mihinkin tilanteeseen sopii ja mikä ei. Vaikka joskus
tuntuukin keljulta, niin aina ei passaa, aina ei ole soveliasta tai sopivaa
tuoda kaikkia julki mitä mielessä liikkuu. Sen vuoks meistä tämmönen,
että tää on ihan perinteinen keino tavallaan tämmönen laskea kymmeneen
ennen kuin sanoo mitä ajattelee, että...
T4: Ihan totta joo.
H: Se kuulostaa ihan hyvältä keinolta.

Keskustelussaan työryhmä on löytänyt uuden merkityksen tytön laskemistavalle.
Tämä uusi merkitys on löytynyt tarkastelemalla tämän käyttäytymistavan asemaa
ja seuraamuksia useilla eri hänen elämänalueillaan, sekä niihin liittyvien mahdol
lisuuksien että paineiden kannalta. Uuden merkityksen liiytäminen edellytti diag
nosoivan diskurssin rajojen ylittämistä. Koska se keskustelutapa, johon uusi
merkitysrakenne sisältyy, oli tytön oireen tarkastelua useista eri konteksteista
käsin voidaan sitä kutsua kontekstuaaliseksi diskurssiksi. Tässä diskurssissa
muotoutunut merkitysrakenne on seuraava:

Työryhmän konteks
tuaalinen diskurssi

tytön eri elämänaluei
den mahdollisuudet ja
paineet
1 laskeminen

keino säädellä
paineita ja
sosiaalisia
tilanteita
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Ensimmäinen istunto: interventio
Perheelle annettu palaute, johon lopulta päädyttiin, ja siihen tulleet
välittömät reaktiot olivat seuraavat:

[4:1693 - 1737]
H: Tosiaan me käytiin hyvin pitkä ja mielenkiintoinen keskustelu siitä, että
millä tavalla tätä teidän pulmaa vois ymmärtää. Ja loppujen lopuks me
päädyttiin sit sellaseen, että yks oletus mikä meille synty, että mistä voisi
olla kyse... Että oikeestaan tässä T tässä sun laskemistaipumuksessa..., niin
me aateltiin, että ei se ehkä oo semmosta niinkään semmosta ahdistunei
suutta tai semmosta puolta, vaan me ajateltiin, että se jotankin liittyy tään
suuttumisen kanssa yhteen. Meille tuli semmonen ajatus ja oletus. Meistä
se on sillain hyvin järkevä siinä mielessä, että me aikuiset ainakin tiede
tään se, ja sinun ikänenkin jo tietää sen, että sen enempää koulussa kuin
kotona kuin muuallakaan kun ihmisten kanssa on tekemisissä, niin ei voi
kaikkee sitä, kaikkia niitä asioita mitkä tulee mieleen, ja kaikkia niitä
tunteita mitä tulee, niitä ei voi sanoo ääneen. Ja joutuu niiku pitämään
sisällään vähän niiku pidättämään henkeään niikuin sä sanoit. Että toinen
vaihtoehto, joutuu kontrolloimaan vähän omia tunteitaan, omia ajatuksi
aan, sitä mitä sanoo ulospäin. Itseasiassa tää vanha perinne..., niiku
tiedätte varmaan monessa perheessä on semmonen perinne, että lasketaan
kymmeneen ennen kuin sanotaan, ettei sanota liian äkkiä, ...tuntuu taval
laan, että tää on vähän niiku samantyyppinen ilmiö sulla. Että sä käytät...,
sä lasket tavallaan sillain niiku rauhottaaksesi itteesi. Ja miettiäksesi miten
kannattaa toimia tässä tilanteessa. Ja että se tuntuu, että se on paljon
parempi keino kuin esimerkiksi hyödyttömästi jatkuvasti riidellä opettajan
kanssa, hommata ittelleen koulussa hirveesti vaikeuksia tai sitten, että se
on huomattavasti miellyttävämpi kuin esimerkiks sitten saada suunsa
pestyksi kotona tai..., tai se on huomattavasti parempi keino kuin pidättää
henkeään viisi minuuttia, kymmenen minuuttia tai puoltuntia. Sekin on
rasittava asia. Mutta sitä me jäätiin niiku sillain miettimään, että arvioitko
sä aina oikein ne tilanteet, että missä sun sit tarvii, on pakko pidättää tai
tarvii pidättää. Ajatteletko sä, pidätkö sä joskus turhan takia sitten, että sen
takia joutuu niin usein laskemaan tai tekeen?
T: Noh...
H: Että oisko sittenkin, että joidenkin ihmisten kanssa joissakin tilanteissa
vois enempi sanoo sitä mitä ajattelee. Ja äiti sanoi, että perhe kyllä kestää
jos vaikka onkin huonollakin tuulella ja haluu jotain semmosta sanoo tai
tehdä. Että sitä me ei tiedetä yhtään mutta ruvettiin miettiin sitä, että
voisko sitten joissakin tilanteissa kuitenkin myös enempi purkaa semmosia
asioita mitä mielessä pyörii niiku ettei tarviis laskea. Mutta se laskeminen
sinänsä on kauheen hyvä keino.
Ä: Joo kyll se on aika, mutta se mua harmittaa kun se vaikuttaa tohon
keskittymiseen niin vaikeesti.
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[4:1756 - 1765]
Ä: Mä just mietin, että oisko tässä yhtään apua, kun me ollaan T:n kanssa
ruvettu lenkkeileen yhdessä, ja tollain juokseen. Että se ois yks purkautu
mismuoto. Musta tuntuu, että hän on hirveen..., niiku just tuolla kun
ootettiin, niin se ainakin sen sata kertaa seiso käsillään ja teki kärrynpyö
riä. Siinä on joku semmonen, että tuntuu, että niiku se ois vaan (epäselvää)
yksinkertasesti.
H: Musta kannattaa kokeilla kaikkia tämmösiä keinoja mitä teille tulee
mieleen. Ja mekin mietittiin monennäkösiä, mut me ei sitten oikein keksit
ty, että mitä ois ehdotettu. Yks mitä mietittiin oli semmonen että vois, sä
voisit joskus leikillään kokeilla...

Perhe ei käyttänyt hyväkseen sille tarjottua toista käyntikertaa.
Tarkastelu

Näyttää siltä, että tämän tytön elämässä oli syntynyt "hankauksia" eri
elämänalueiden välillä. Perheen ja koulun välillä oli erimielisyyksiä
liittyen arvomaailmaan ja suhtautumistapoihin. Perheen sisällä oli erilaisia
elämäntyylejä ja jossain määrin ristiriitaista suhtautumista vihamielisten
tunteiden ilmaisuun. Todennäköisesti tytöllä oli myös tiettyjä vaikeuksia
samaistumisessa ikätovereihin ja aseman saavuttamisessa kaveripiirissä.
Näiden "hankauksien" käsittelyssä hän oli omaksunut erityisen
käyttäytymistavan, laskemisen. Tämä oli sinänsä menestyksellinen tapa,
mutta sen haittapuolena oli sille annettu merkitys tyttöä ympäröivässä
keskusteluyhteisössä. Terveyskeskuspsykologi (sinänsä hyvin perustein)
nimesi käyttäytymistavan vaikeaksi pakkoneuroottiseksi oireeksi ja myös
perheen sisällä oli tällaista huolta.
Nyt koulutustyöryhmä, varsin korkeata sosiaalista arvostusta
omaavana, antoi tytön käyttäytymiselle myönteisen merkityssisällön.
Tämä näytti palautetilanteessa välittömästi vapauttavan äitiä ajattelemaan
erilaisia "terveen järjen" keinoja, jolla hän voisi olla tytölle avuksi. Lenk
keilyn lisäksi hänellä oli myös mielessä eräitä harrastusmahdollisuuksia.
Työryhmän interventio näytti näin ollen vaikuttaneen normalisoivasti
tytön tilanteen ympärille käytyyn keskusteluun.
Tässä tapauksessa merkityksen muuttuminen tapahtui semanttisella
tasolla uudelleenmäärittelynä. Tapaus oli sillä tavalla erityisen mielenkiintoinen,
että vaikeus terapeuttisesti hyödyllisen uudelleenmäärittelyn aikaansaamisessa
liittyi enemmän työryhmän kuin perheen sisäiseen keskusteluun. Olennainen
muutos tapahtui, kun työryhmä omassa keskustelussaan irtaantui oireen tarkaste
lusta "oireena" ja ryhtyi pohtimaan sitä "ratkaisuna". Tämä mahdollisti perheen
omien keinojen käyttöönoton esille tulleen ongelman käsittelyssä.
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8.5

Tapaus 6: Nuori mies tienhaarassa

Ensimmäinen istunto: haastattelu
Työryhmälle on tullut lähete koskien 18-vuotiasta nuorukaista. Lähetteen
on kirjoittanut psykiatri, jonka yksilöterapiassa nuorukainen on. Hänestä
tuntuu, että hoito ei edisty ja arvelee perheen sisäisten suhteiden vaikeut
tavan yksilöterapian etenemistä. Niinpä hän toivoo työryhmän selvittävän
"juuttuneita kuvioita". Perheestä �aapuu ensimmäiseen istuntoon nuoru
kaisen (N) lisäksi hänen äitinsä (A) ja isänsä (I). Perheen vanhempi lapsi
opiskelee toisella paikkakunnalla.
Nuorukaisen ongelmat, joiden takia on hakeuduttu hoitoon puoli
toista vuotta sitten, liittyvät vaikeuksiin todellisten tapahtumien ja mieli
kuvien erillään pitämisessä. Hoitoon tullessa hänen tilansa on arvioitu
psykoottiseksi. Itse hän ensimmäisessä perhehaastattelussa kuvaa vai
keuksiaan seuraavasti:
[6:177 - 196]

N: []Yks esimerkki, tää ei nyt oo ensimmäinen kerta, mutta mää otin nyt
tän esimerkiks, niin semmonen tilanne, että mä siellä (matkalla) viikon
käytin aika runsaasti alkoholia [] ja en nukkunu koko öitä. Niin mä tulin
sieltä lomalta pois niin sitten ne asiat jäi pyörimään mielessä. [] Siellä
lomalla koko aika niiku peilasin ja kattelin naisia ja ryyppäsin ja koko aika
oli naiset mielessä siellä ja kaikki tommonen. Se oli ihan kiva loma siellä,
mutt sitt mä tulin kotia niin olin [] sillälailla väsynyt. [
] Siinä matkan lopussakin jututettiin yhtä [] tyttöö []. Ne jää sitten pyöri
mään mieleen, sitten ei saanu yölläkään unta ja sitten tuli niin huonoon
kuntoo, että sitten tota, rupes ottaa kuittia ja kaikkee tolleen. [] Mä olin
tosissani ihastunu yhteen tyttöön niin, mä kuvittelin, että mä olisin joskus
sen kanssa ollut, vaikka mä en ollu ollukkaan ja sit [] mielikuvitus rupes,
mä rupesin kuvittelemaan, että isä tota ois (ison tehtaan) omistaja ja sillä
ois joku autoliike ja ...
Pojan mielessä näyttävät siis liikkuvan seurusteluun ja seksuaalisuuteen
liittyvät asiat, mutta samalla myös isää ja oletettavasti samaistumissuhdet
ta koskevat kysymykset. Tätä oletusta tukee episodi haastattelun alkuvai
heista. Haastattelijan (H) kysyessä isältä tämän työstä, tapahtuu seuraava
sananvaihdos:
[6:66 - 78]

H: [] Kuuluuks siihen (työhön) matkustamista tai ...?
N: Se saa auton.
I: No on siihen välillä kuulunut.
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H: On välillä kuulunut, mutta ei nyt tällä hetkellä sitten?
I: No nyt viime aikoina mä oon matkustellu vähän vähemmän.
H: Mitä sää sitten, onks se kauheen työllistävä tämmönen [] virka, vai
kerkiikö siinä vapaa-aikana harrastella?
N: Mun mielestä ei kyllä kerkii.
H: Sää heti osaat vastata isän puolesta. N oli sitä mieltä, että isä ei kerkiä
edes harrastamaan mitään. Oliks N oikeessa?
N: No ei.
I: No kyllä se tietää sen. Kyllä joo.
Kuten tekstiotteesta huomaa puuttuu N jatkuvasti haastattelijan ja isän
väliseen keskusteluun. Hänen ensimmäinen repliikkinsä "Se saa auton" on
ilmeisen tärkeä. N palaa usein haastattelussa myöhemminkin siihen, miten
hän on suunnitellut auton ostamista, mutta vanhemmat eivät vielä ole
siihen suostuneet. Auto on siten pojan ja isän välistä eroa ilmaiseva
merkki, joka muistuttaa nuorukaista hänen vielä vaillinaisesta miehisyy
destään. Tämän lisäksi otteessa tulee esille N:n käsitys siitä, ettei isällä ole
riittävästi aikaa harrastuksille eikä, kuten haastattelija myöhemmin
täsmentää, myöskään hänelle.
Tekstiotteessa ilmenee N:n toive läheisemmästä suhteesta isänsä
kanssa kolmella tasolla: 1) toiminnallisesti tapana puhua isän puolesta, 2)
symbolisesti haluna omistaa auto kuten isäkin ja 3) sanallisesti arviona isän
sitoutumisesta työkiireisiinsä. Tämä pojan toive isän suhteen on ensim
mäinen perheistunnossa esille tuleva fragmentti perheen tarinasta. Isän, äidin ja
N:n muodostaman kolmion sisäisistä suhteista antaa lisävalaistusta
seuraavat otteet23:
[6:89 - 94]
H: Kenes kanssa sä nyt enemmän juttelet sitten, kun isällä on vähemmän
aikaa?
N: Äidin kanssa.
H: Äidin kanssa.
N: Mutt mä oon tykänny äidinkin kanssa jutella, ei siinä mitään.
[6:146 - 150]
N: Mä saan tänään tilin taas tuolta töistä.
Ä: Sanoitko sää, että sä kävit hakemassa päänsärkylääkettä?
N: Joo kävin.
Ä: Onko sulla migreeni?
].
N: Ei ku mulla oli vähän väsymys, pääkipua [
Pojan ja isän etäisyyden vastapainona on läheisyys pojan ja äidin välillä.
Tämäkin tulee esille sekä sanallisella että toiminnallisella tasolla. Ensinnä-

23

Haastattelusta käy selvästi ilmi, että vanhempi lapsi on jätetty tai jättäytynyt tämän
kuvion ulkopuolelle. Hänellä ei ole tietoa veljensä vaikeuksista.
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kin N kertoo, että hän keskustelee paljon äitinsä kanssa ja että hän myös
pitää siitä. Toiseksi äiti suoraan osoittaa huolenpitoaan pojan hyvinvoin
nista kysymällä hänen migreenistään. Tässä on toinen esille tuleva frag
mentti perheen tarinasta.
Edellä tekstiotteessa esille tullut nuorukaisen tapa keskustelussa
puhua toisten puolesta ja päälle toistuu jatkuvasti. Työryhmä puuttuukin
hieman myöhemmin haastattelun edettyä tilanteeseen kutsumalla haas
tattelija lyhyeen neuvotteluun. Haastattelija kertoo tämän jälkeen perheelle
työryhmän havainnoista:
[6:457 - 480]
H: Työryhmä halus [] tuoda esille, että tässä keskustelussakin N aika
paljon puhuu ja jää vähemmän teille tilaa. Sä äsken sanoit Ä, että noin
kotona teillä on viimesen vuoden ajan pyörinyt elämä kovasti N:n ympä
rillä.[] Työryhmä huomas, että tämä keskustelukin alkaa tehdä sitä samaa.
Mitä sää I siitä sanot, ootko sä samaa mieltä kuin mitä Ä arvioi?
1: Kyllä mä olen. [] Tahtoo olla näin, että N:llä on ne asiansa, joista hän
tahtoo puhua ja vaikka siihen sitten joku pyytäiskin suunvuoroo johonkin
muuhun niin eipä sitä tule.
H: Niin,[] että me saatiin tästä hyvä kuva äsken, että millä tavalla se käy.
I: Näinhän se käy, joo. Ja sitten se on minusta monta kertaa hyvin perin
pohjasta miettimistä.[] Saman asian vatkaamista uudelleen ja uudelleen[].
H: Se on myös yks tyypillinen piirre, että hän käyttää niin paljon alaa siinä
teijän yhteisessä olemisessa []?
Ä: Mutt se on oikeestaan niiku meidänkin syy, taikka en tiedä onks se syy,
mutta me on ihan tietosesti [] viimeisen vuoden aikana [] päätetty [], että
me kuunnellaan häntä, koska se on muuttunut. N on ennen murrosiän
alkua, taikka murrosikään hän oli hyvin hiljanen ja minä oikein kauhistuin
sitä, että nyt vasta mä esimerkiks kuulin miten vaikeeta hänelle oli koko
yläasteen käyminen.
Näin hahmottuu kolmas fragmentti perheen tarinasta. N on aikaisemmin
ollut hiljainen ja sosiaalisesta seurasta vetäytyvä poika, joka nyt nuoruusi
ässä on muuttunut puheliaaksi ja haluaa perheen piirissä olla kaiken
keskipisteenä.
Aaltonen ym. (1992) ovat todenneet akuuteille psykoottisille tiloille
olevan ominaista perheen kertomuksen tai tarinan pirstaleisuus. Tässä
tapauksessa näytti N:n käyttäytyminen istunnossa suoraan estävän tai
ainakin vaikeuttavan koherentin tarinan luomista. Työryhmän työ muis
tuttaa arkeologiaa. Erilliset havainnot viittaavat tarinan fragmentteihin,
joista voi toivoa vähitellen syntyvän kokonaiskertomusta. Nämä havainnot
ovat suureksi osaksi toiminnan tason merkkejä, joille etsitään merkityksiä.
Tässä vaiheessa näin syntyneet tarinan fragmentit voidaan esittää seuraa
vasti:
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Perheterapiahaastattelu
Perheen kanssakäymisen
havaittavat piirteet

N pyrkii olemaan kaiken
keskipisteenä
N:llä on etäinen suhde
isään
N:llä on läheinen suhde
äitiin

Pyytämällä haastattelijaa välittämään havaintojaan perheellä työryhmä
pyrkii niiden mahdolliseen validointiin saattamalla ne osaksi haastattelijan
ja perheen keskinäistä keskustelua. Työryhmästä tulee yleisö, jolle tarina
kerrotaan. Asettumalla vuorovaikutukseen perheen ja haastattelijan kanssa
työryhmä yleisönä ikäänkuin kysyy tarinan koherenssin perään. Samaan kohe
renssin puutteeseen näyttäisi perheen äiti viittaavan hänen tuodessaan
haastattelun alkupuolella esille, että perheen kotona tapahtuva keskustelu
ja kanssakäyminen on jollakin tavalla urautunutta. Hän haluaisi tähän
"uutta näkökulmaa". Kun haastattelija tähän myöhemmin palaa kysyen,
mitä tällä urautumisella tarkoitetaan, vastaa äiti:
[6:592 - 603]

Ä: No ehkä se on tää asetelma sillä tavalla, että mä hyssyttelen, että älkää
nyt raivostuttako N:ää. Ja kaikki menee sitten tasasesti ja varmaasti ja
sillälailla, että N:llä on hyvä olo, ett se on lähinnä ...
H: Kuinka sun täytyy hyssytellä?
Ä: No millon potkasen vähän isäänsä []. Mä niiku nopeemmin nään sen,
ett millonka N hermostuu.
H: Mitä tapahtuis jos sä et hyssyttelis l:ää?
Ä: Nähtävästi ei pahempia, välttämättä, ainakaan jos mä en olis paikalla,
nää väittää, että kun mä olen poissa höösäämästä niin ne tulee mainiosti
juttuun keskenänsä.

Kuvaa tarkennetaan selvittämällä isän näkökulmaa:
[6:623-630]

H: Mitä sinä teet, että saat Ä:n hyssyttelemään?
I: No se nyt on, Ä pelkää sitä jos mä joskus sanon mielipiteeni asiasta.
Sillon kun ollaan N:n kanssa kahden, niin ei se johda oikeestaan mihin
kään siinä mielessä erikoisempaan. Mä oon kokenut sen sillä tavalla, että
sillon kun sinä oot paikalla, sillon poika hyvin usein ottaa asiakseen
tulistua siitä, jos se sattuu olemaan joku poikkitilanne. Mutta ei meillä
kahden kesken koskaan oo ollu.

Nämä otteet antavat lisää fragmentteja, joiden varaan rakentaa kokonais
kuvaa. Edellä esitettyihin merkitysfragmentteihin on lisättävissä kaksi,
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joissa isän, äidin ja N:n muodostaman kolmion sisäiset suhteet tulevat
aikasempaa dynaamisemmin kuvatuiksi.
Äiti asettautuu isän ja
pojan väliin
Isällä ja äidillä on eri
suhtautumistavat poikaan

Tähän mennessä istunnossa tapahtunutta voi luonnehtia niin, että perhe
on näyttänyt ja kertonut jotain itsestään. Tästä työryhmä yleisönä voi
tehdä joitakin havaintoja ja liittää niihin joitakin merkityksiä. Merkitysten
integroiminen kokonaistarinaksi jää kuitenkin vaikeaksi, koska paljon on
myös jäänyt näyttämättä ja kertomatta. Tätä vaikeutta lisää aspekti, joka
tähän mennessä on sivuutettu. Se on kysymys perheen ja työryhmän
keskinäisestä suhteesta. Tämä suhde on istunnossa toistaiseksi ollut
määrittelemätön ja haastattelija ottaakin sen käsittelyyn ennen taukokes
kustelua hänen kysyessään perheen odotuksia:
[6:828 - 845]

H: Mitä sä aattelisit Ä, mitä pitäis tapahtua, että susta tuntuis, että tästä on
hyötyä?
Ä: Ei oikeestaan mitään, mä aattelen sillä tavalla, että välttämättä se ei oo
meidän ohjattavissa, jos N tulee huonompaan kuntoon, koska me ollaan
vaan yks yksikkö siinä, perhe, ja N ainakin kertoo, että ne tilanteet mistä
hän on aina saanut sen pohtimisen aiheen ja mitkä on ruvennu päässä
pyörimään, ja ne on ollut sellasia mitkä on tapahtunut muualla. Ja jota hän
ei oo halunnut sitten meille kertoo ja josta me ei olla tiedetty mitään. Ja mä
oon aatellut, että sairastuminen nyt ei oo ihmisen vallassa. Mutta minusta
yleensä keskustelusta ja ylipäätänsä kaikesta on aina joku hyöty.
N: Oishan niitä voinu välttää tietyllä tavalla, mutta se, esimerkiks, että
minulla on semmonen muistikuva, mä oon niiku hyvin varma siitä, että
mut on niiku joskus sillon tällön väkisin juotettu humalaan, siitä on
semmosia jälkiseurauksia, että on tullut huonoonkin kuntoon ja sillein.
Ä: Ihankun se tulis jostakin sun ulkopuolelta.

Vastaukset haastattelijan kysymyksiin jättävät työryhmän ja perheen
välisen suhteen edelleen määrittelemättömäksi. Sekä äiti että poika
kuvaavat esille tulleet ongelmat sellaisiksi, joihin ei oikeastaan voi vaikut
taa. Ne eivät ole ohjattavissa, ihmisen vallassa tai tulevat ulkopuolelta.
Tilanne on hoitavan työryhmän kannalta paradoksaalinen. Perhe on tullut
perheterapeuttiseen istuntoon, mutta ei odota että tällä olisi mitään
vaikutuksia lähettämisen syynä olevaan ongelmaan.
Tämän tutkimuksen käsitteellistä lähestymistapaa käyttäen voidaan
tällainen paradoksi kuvata kahden keskenään ristiriidassa olevan diskurssin
yhteentörmäyksenä. Tässä tapauksessa törmäävät yhteen työryhmän perhetera-
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peuttinen diskurssi ja perheen oma oireita selittävä diskurssi. Tilanne on kuvatta
vissa seuraavasti:

Perheterapeuttinen
diskurssi

Perheen diskurssi

Istunnossa tehdyt havainnot
Nuorukaisen oireet
(vaikeus erottaa mieli
kuvat todesta)

Koetut tapahtumat
Nuorukaisen oireet

Ilmaus ristirii
taisesta ase
masta isä-äiti
poika -kolmiossa

Ulkopuolelta
aiheutuva, ei
ohjattavissa
oleva, ilmiö

Omista lähtökohdistaan käsin, siis oman diskurssinsa puitteissa, työryhmä
pyrkii antamaan oireille merkityksen istunnossa tehtyjen havaintojen
muodostamassa kontekstissa. Luontevin perheterapeuttinen johtopäätös
on nähdä ne ilmauksena pojan ristiriitaisesta asemasta hänen ja vanhem
pien muodostamassa kolmiossa. Perhe puolestaan, omien kokemustensa
kontekstissa, näkee oireet heidän vaikutusvaltansa ulkopuolella olevana
ilmiönä.
Ensimmäinen istunto: työryhmäkeskustelu
Työryhmän välitön reaktio tähän paradoksiin on sisäinen hämmennys.
Työryhmän sisällä syntyy tilanne, jossa mielipiteet siitä miten pitäisi
jatkaa työskentelyä jakautuvat. Toiset kannattavat ns. reflektiivisen tiimin
käyttöä, jossa perhe seuraisi työryhmän taukokeskustelua yksisuuntaisen
peilin takaa, toisten vastustaessa:
[6:883 - 892]

Tl: Mites tämä, että he olis seurannu tätä työryhmän keskustelua?
T2: Reflektiivisen tiimin käyttöö, käviks sulla mielessä?
H: Ei mulla ei käyny kuulkaa mitään mielessä.
T3: Ei mulla kyllä oikein se reflektiivinen tiimi tässä vaiheessa tuntunut
hyvältä.
Tl: Mulla siinä mielessä kun nää ei kuitenkaan ollu mitään täältä osta
massa, jotenkin siitä tulee sellanen.
H: Tässä oli aika paljon sellasta, että ne on tullut vaan, onhan se keskuste1u aina hyvä.
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Kun tytiryhmän itsemäärittely - "me olemme perheterapeuttinen tiimi ja tämä on
perheterapiaa" - on perheen puolelta tullut mitätb'idyksi on tytiryhmällä vaikeuk
sia määritellä uudelleen asemansa suhteessa perheeseen. Tässä tilanteessa voisi
ehdotusta reflektiivisen tiimin käytb'stä nähdä tytiryhmän pyrkimyksenä vahvistaa
omaa itsemäärittelyä suhteessa perheeseen. Tytiryhmä voisi "esiintyä" perheelle ja
toivoa tulevansa taas noteeratuksi. Mitätb'imisen kohteena oleminen näyttää
johtavan tytiryhmän sisäisen tilanteen vaikeutumiseen.
[6:955 - 969]
T4: Joku semmonen niiku erittäin kuuma keskustelu (käytiin) tuossa (peilin
takana), kukaan ei kuunnellu, että mitä ne vastas, voitsä kertoo uudelleen.
T2: Mä sitä, ennen kun vastaat, niin kiinnitän huomiota sellaseen nimen
omaiseen asiaan, että he (työryhmän toiset jäsenet) kauheen pontevasti
kiertävät tätä meidän ehdotustamme, että sovittaisko nyt käytetäänkö
reflektiivistä tiimiä vai ei?
T4: Minusta sovitaan että ei käytetä.
H: Siis, että ei synny mitään ideaa, tosta on niiku vaikee reflektoida, tai
ehkä se olis just se reflektio.
T4: Et kai sä nyt tarkota semmosta..
T2: Mistä sä tiedät ettei synny ideaa?
T4: Jostain syystä me ollaan taas paljon kiinnostuneempia meijän työryh
mästä kuin tästä perheestä. Siks musta olis kiva kuulla mitä ne sanoo, että
mikä olis heille merkki siitä, että tästä olis jotain hyötyä.

Työryhmän puolelta koettu ristiriita suhteessa perheeseen pyritään
selvittämään sijoittamalla sen alkuperä "peilin toiselle puolelle", haastatte
lijan ja perheen väliseen kanssakäymiseen. Työryhmä näyttää omassa
keskustelussaan toistavan perheessä havaitsemaansa ulkoistavaa suhtau
tumista:
[6:992 - 1005]
T2: Niin keskusteluttaa he haluaisivat muita ja he saivat, siitä ilmeni jo yks
puoli, että, minun havaintoni ja ilmeisesti monen muunkin havainto oli se,
että sä tavattomasti aloit selittää heidän puolestaan, he pääsivät ...
H: Liian vähällä.
T2: ... he pääsivät alkuun selittämisessä niin sä aloit selittää sitä mitä he
kohta ajattelevat.
H: Mutta ett niitä oli vaikee saada vuorovaikutuskysymyksiin vastaamaan,
he lähti aina siitä, että...
T2: Onks se juuri sitä, että he teettävät kaiken ulkopuolisilla?
Että sä olit siinä jo, se, että sä sitten aloit, se oli niin mukana siinä, että kun
sä kysyit jotain he alottivat, mutta hetken kuluttua sä jatkoit sitä, aloit
kertoa mitä he näyttävät ajattelevan.

Oman jäsentymättömyyden sijoittamisesta perheen ja haastattelijan
väliseen kanssakäymiseen on kuitenkin työryhmän kannalta seurauksena,
että se pääsee jäsentämään itseään havaintoja tekevänä ryhmänä. Ristiriita
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työryhmän itsemäärityksessä näyttää saavan ratkaisunsa siitä, että ryh
mässä ruvetaan keskustelemaan tehdyistä havainnoista ja niihin liitettä
vistä merkityksistä:
[6:1008 - 1011]

T4: Mutta eiks siinä ollut semmonen yksinkertainen erimielisyys vanhem
milla. Äiti oli sitä mieltä, että tärkeintä mitä voi tehdä nyt on se, että
kuunnella poikaa, keskustella hänen kanssaan ja isä sanoi, että se puhuu
ihan turhan paljon.
[6:1033 - 1038]

H: Mutta sitten musta tää merkittävä piirre, että äiti hyssyttää poikaa, että
äiti toimii niiku isän ja pojan välissä ja sillon kun isä ja poika saa olla
kahdestaan menee ihan hyvin, mutta kun äiti ilmestyy...
T4: Kolmistaan siis eivät voi olla.
H: Eivät voi olla. Että se oli nyt yks selkee asia.
Tässä työryhmän keskustelussa todetaan kaksi käyttäymisen tasolla
olevaa, hyvin konkreettista havaintoa. Vaikuttaa siltä kuin työryhmä
paradoksaalisen tilanteensa aikaansaamassa hämmennyksen tilassa yrittää
ankkuroida työskentelynsä johonkin, josta ainakin voi pitää kiinni. Toinen
tie ulos hämmennyksestä näyttää olevan psykiatrisen diagnostisen dis
kurssin tuominen keskusteluun ja soveltaminen tähän tapaukseen:
[6:1049 - 1057]

T2: Pojan kasvuun liittyvä keskeinen ongelma on seuratakko tämmöstä
regressiivistä psykoottista puolta vai seuratakko tämmöstä progressiivistä
kasvuun kutsuvaa puolta ja sillä tavalla tuli uus ajatus, kun alku oli se,
että se on maanikko se poika, niin tuli uus ajatus, että entäs jos se ei, jos se
on ollut oikeassa sitten kuitenkin, että se ei oo psykoottinen, vaan siinä
mielessä, että tuossa ristivedossa, niin se poika on eräänlaisessa semmo
sessa maksimaalisessa moratoorisessa valintahalvauksessa, että se ei
todellakaan...
Nämä muutokset työryhmän keskustelussa, siirtyminen pois oman
toimintastrategian pohtimisesta perhettä koskevien havaintojen tekoon ja
tilanteen diagnosoivaan erittelyyn, jäsentävät sen asemaa sille itselleen,
mutta eivät vielä ratkaise työryhmän suhdetta perheeseen ja tehtäväänsä.

Ratkaisu tähän on uuden kontekstin luominen työryhmän toiminnalle. Tämä
tapahtuu määrittelemällä työryhmän asema suhteessa perhettä lähettäneeseen yk
silöterapeuttiin. Työryhmän ja perheen välinen suhde tulee selvemmäksi,
kun työryhmä asettaa omaksi tehtäväkseen olla yksilöterapeuttia konsul
toiva taho, koska silloin ryhmällä ei ole hoitosuhdetta perheeseen:
[6:1062 - 1065]

H: Meillä on pulma, kun ne ei haluu yhtään mitään, että musta niiku
ensimmäinen tää meidän ja heidän välinen suhde on se suuri nolla.
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TS: Pitäiskö heidän haluta jotain sitten?
[6:1070 - 1077]
T4: Pitäiskö yrittää sanoa jotakin siitä mitä me aiomme sanoa (lähettävälle
terapeutille)?
TS: Mulla on semmonen kysymys, ehdotus myös, että jos kerran (lähettävä
terapeutti) on lähettänyt (perheen) tänne konsultaatioon, niin miksei vastaa
]. Eikö voi tehdä heidän kanssaan yhdessä (lähettävän
(hänelle) [
terapeutin) konsultaatiovastausta?
[6:1103 - 1115]
TS: Lisäks mulla heräs semmonen pikkanen ristiriita siitä, että sä (H)
sanoit, ett sä et mitään saanu siitä irti. Ja sit sä kuvasit mun ymmärtääkse
ni hyvin tarkoin ja laajoin psykologisin sanankääntein, että sulla tuli
semmonen käsitys, että keskeinen piirre täll perheell on se, että se koko
naisuutena on hyvin ulkoistava perhe, eiks se oo aikamoinen havainto?
H: Nii, että jos, kun sä kysyit että mitä (lähettävälle terapeutille) sanois,
niin sitä mää sanosin.
TS: Niin että se oli sun havaintos mitä sä tossa kuvasit, että se oli semmo
nen keskeinen yhteinen ominaisuus. Toinen mitä sä sanoit oli sun havain
tos, että äiti toimii isän ja N:n välissä. En mä tiedä minkälaisii havaintoja
te odotatte sitten, tai mitä sä odotat [], onhan nää aika komeita havaintoja.

Tässä työryhmä vahvistaa uutta itsemääritystään. Ryhmä ei olekaan ensi
sijassa perheterapeuttinen hoitava työryhmä, vaan havaintoja tekevä ja
niiden pohjalta konsultaatiovastausta laativa ryhmä. Näin ryhmä onnistuu
löytämään itselleen position, josta käsin se voi taas tulla toimivaksi.
Tämän position omaksuminen näyttää kuitenkin olevan haastattelijalle,
joka on ollut välittömässä kontaktissa perheeseen, vaikeampaa kuin muille
työryhmän jäsenille:
[6:1230 - 1234]
H: Enhän mä voi sanoo niille, että te ootte semmonen, joka ... näätte aina
ongelmat ulkopuolelta.
T4: Miksei?
T2: Siltä näyttää, se on sun keskeinen havaintos. Seiso sanojes takana.

Ensimmäinen istunto: interventio
Havainnot, jotka työryhmä konsultaatiovastauksena palautteessaan antoi
sekä suullisesti että kirjallisesti perheelle ja kirjallisesti lähettävälle tera
peutille, olivat seuraavat: 1) perhe näkee ongelmat itsensä ulkopuolella, 2)
äiti on N:n ja isän välissä ja 3) äiti ja isä näkee eri tavoin miten N:ään
tulisi suhtautua ja syystä tai toisesta äidin näkemys hallitsee perheessä.
Tämän tapauksen kulun analysoinnin kannalta on keskeistä havaita, että
nämä havainnot tarjottiin juuri niin fragmentaarisina kuin niihin liittyvä
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merkityksenmuodostus työryhmässä oli. Työryhmä ei siis palautteessa pyrkinyt
luomaan mistään omasta diskurssistaan käsin tarinaa yli sen mitä oli välittömästi
havaittavissa. Tällaisen tarinan luomiseen olisi saattanut antaa aineksia esim. se
psykiatrinen diagnostinen diskurssi, joka välähti esillä työryhmän keskustelussa.
Tästä mahdollisuudesta työryhmä kuitenkin pidättäytyi.
Perheen välittömät reaktiot suullisen palautteen jälkeen olivat
varsin kielteiset:
[6:1330-1340]

Ä: Mä en usko ihan kyllä siihen, että ne ongelmat mitä N käy nyt läpi niin
on sellasia meidän ulkopuolelta vaan tuota kyllä siinä on paljon ...
N: Ne on sellasia mitä mä niiku just...niiku mun sisäistä.
Ä: ... semmostakin mikä on johtanut siihen, että ihan meidän...
H: Eli susta tuntuu, että tässä on sellasta jota sä haluaisit korjata, tarkentaa,
olitko sitä mieltä, että itse olisit valmis siihen, että varattais joku lisäaika
sitten teille?
Ä: Mä en osaa siihen sanoo, että mitenkä sen ...
I: Vois kai sitä kerran, kyllähän se nyt on aika vähän mitä sitä ...

[6:1351 - 1352]

I: Joo kyllä ne nyt oli vähän hätäsiä nuo johtopäätökset minusta [].

Koska työryhmän havainnot olivat perheen näkemyksen mukaan puut
teelliset päätettiin kokoontua uudelleen noin kolme kuukautta myöhem
min. Perheelle lähetettäisiin kopio kirjallisesta konsultaatiovastauksesta.
Toinen istunto: haastattelu

Toisen tapaamisen aluksi haastattelija pyrkii selvittämään minkälaisiksi
perheen reaktiot edelliseen istuntoon ja annettuun palautteeseen ovat
muuttuneet pitkän väliajan aikana:
[6:1562 - 1565]

H: [] Sillon kun me lopetimme tämän keskustelun niin oli se tunne, että
haluatte jatkaa ja että se oli, oli asioita joista olitte erimieltä.
Ä: Mies ainakin sanoi, että hän haluaa jatkaa.

[6:1567 - 1569]

H: Kuka I sun mielestä oli eniten eri mieltä niistä asioista mitä siihen
olimme koonneet, niitä havaintoja teidän perheestä?
1: Tais muuten Ä olla eniten.

Suhtautuminen palautteeseen ja käynteihin on muuttunut perheen sisällä
kaksijakoisemmaksi. Äidin kanta on edelleen kielteinen, mutta isän
suhtautuminen myönteisempi.

123
[6:1595 - 1596]
H: Teillä ei ollut niistä kotona enempää keskustelua sitten?
Ä: Ei siitä kirjeestä, mutta kyllä tästä tilanteesta.
[6:1600 - 1603]
I: No en, mutta kyllä siinä niiku semmonen ajatus oli, että sä (Ä) niiku
dominoit tätä hommaa.
Ä: N:ään suhtautumisessa.
1: Tätä kolmenkeskistä rulettia, sehän siinä oli sanottu.

Isän myönteisempi suhtautuminen näyttää perustuvan siihen, että palaute
on sisältänyt tukea hänen tilannetta koskevaan näkemykseensä. Haastatte
lija lähtee tutkimaan, mitä seuraamuksia vanhempien erimielisyyksillä
saattaa olla N:n kannalta:
[6:1652 - 1662]
H: Jos isä ja äiti miettii, että mitähän nyt N:n ois hyvä tehdä, saako N
tehdä näin vai noin, heidän pitäis päättää joku sun asia, niin kumpi silloin,
kumman kanta sun mielestä voittaa?
N: Tai..nii kumpi niiku isän ajatus vai äitin ajatus?
H: Niin.
N: Kyllä se melkein on äitin.
H: Että siinä mielessä sä oot samaa mieltä kuin työryhmäkin.
Ä: Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että jos N:llä on ongelmia niin niissä
me ollaan kyllä aika yhtä mieltä oltu.
N: Me ollaan äitin kanssa samaa mieltä yleensä asioista oltu.
[6:1671 - 1678]
H: Sä olet kans samaa mieltä siitä, että työryhmän havainto oli oikea.
N: Tai mä en tota varmaks sano, mä en oo perillä tosta asiasta oikein.
Ä: Se on vaan sinun tunne, tuntemus, miltä sinusta tuntuu.
I: Jos on kysymys siitä, että saaks se tikkarin vai, mä sanon, että ei, niin
äiti sanoo, että saa, niin kyllä se sen tikkarin saa, näin se on.

Pojan aseman hankaluus kolmiossa tulee konkreettisesti esille. Hän yrittää
mahdollisimman pitkälle olla ottamatta kantaa tilanteeseen, joka on
työryhmän palautteen seurauksena päässyt polarisoitumaan. Haastattelija
tutkii edelleen suhtautumista palautteeseen:
[6:1701 - 1707]
H: Sitten oli tämä kohta, että Ä on niiku sun ja N:n välissä.
1: Se on ihan konkreettinen tosiasia.
H: Siinä olet samaa mieltä, no sitten oli tämä kysymys, että näyttää siltä,
että teidän perhe on nähnyt enemmän näiden ongelmien syntyvän itsensä
ulkopuolella kuin keskinäisissä suhteissa.
1: No mä epäilen kyllä tuota.
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Kuva siitä, että työryhmä on nähnyt perheen sisäiset suhteet kuten isäkin
näkee ne, vahvistuu. Tästä seuraa johdonmukaisesti myös se, että hän
suhtautuu myönteisemmin ongelmien palauttamiseen perheen kes
kinäiseen kanssakäymiseen. Tällä tavalla edellisessä istunnossa vain fragment
teina esille tulleet merkitysyhteydet alkavat vähitellen saada tarinan muotoa.
Haastattelija tiedustelee isän käsitystä siitä, mitä äiti voisi pitää sellaisena
keskinäisenä ongelmana, joka vaikuttaa N:n pulmiin:
[6:1747 - 1756]

I: No se, mä luulen, että hän näkee sen, ja se ehkä onkin sillä tavalla, no
mä en niiku samalla asteella sisäistä niitä asioita ja ongelmia, mä enemmän
ehkä niiku kattelen niitä asioita siitä vinkkelistä, että miltä ne ulkopuolelta
näyttää. Ja kyllä siinä niiku Ä:n elämisen tässä asenteessa niiku heijastuu
semmonen ehken äidin rooli, että jollainlailla meikäläinen niiku vaatis ja
edellyttäis tämmöstä aikuisempaa otetta joihinkin hommiin.
H: N:ltä? Vaatis enemmän N:ltä?
I: Niin, että enemmän tämmöstä tukee sitten tulee äidiltä sen tyyppistä
tukee niiku lapselle voi antaa.
[6:1762 - 1772]

H: Niin, arvasko I oikein sen mitä sä näkisit juuri teidän keskinäisen
perheen sisäisen vaikutuksen näihin ongelmiin?
A: No ehkä ihan hipas, mutta katson sitä kyllä ihan koko tätä tilannetta
niin kaukaa, että jos ajattelee, että minkälainen N:n elämä on ollut, niin isä
on ehkä nyt viimeisen kahden vuoden aikana, viimeisen vuoden aikana,
ensimmäisen kerran oikein niiku täyspainosesti elänyt näitä perheen
ongelmia, nyt ehkä herännyt siihen nyt ja nyt mä oon oikein iloinnut siitä,
että mitenkä nää miehet on alkanut lähestyä toinen toisiansa, mutta
käytännössä on ollut koko ajan, sen ajan kun meillä on ollut lapsia niin
mähän oon pyörittänyt koko käytännön ruletin ittekseni [].

On merkillepantavaa miten tarkasti näissä kahdessa vanhempien puheen
vuoroissa heijastuu sama ajatuksenkulku, joka oli ollut esillä työryhmän
taukokeskustelussa ensimmäisellä istunnolla. Silloin, psykiatrisen diagnos
tisen diskurssin puitteissa, puhuttiin ristiriidasta regressiivisten ja progres
siivisten tendenssien välillä pojan kehityksessä ja hänen joutumisesta
"maksimaaliseen moratooriseen valintahalvaukseen". Nyt tämä ristiriita
tulee esille konkreettisesti kuvattuna perheen oman arkikokemuksen
diskurssin kielellä. Tämä mahdollistaa myös sen, että perheen suhdekuvi
oon liittyvät perheenjäsenten henkilökohtaiset merkitysyhteydet pääsevät
esille terapeuttisessa keskustelussa:
[6:1810 - 1819]

H: Onko se sua häirinnyt koskaan?
N: Tota...
H: Että sä oot ollu niin riippuvainen äidistä?
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N: Ei, mut mä oon niiku tottunut siihen, että äiti on vähän niiku jonkun
asteen verran läheisempi kuin isä. Ett mä niiku oon äitin kanssa yleensä
asioista neuvotellut yleensä, ja äiti se mitä mä jokapäiväsessä elämässä,
jonka kans enemmän neuvottelen, ett isä niiku nytten tietysti kun tässä
niiku on saanu isänkin kanssa jutella välillä kun on ollut sopiva hetki,
mutta isä on semmonen vähän niiku, äidillä on aikaa jutella enemmän
kuin isällä.
[6:1831 - 1834]
H: Onks se huolestuttanut isää?
N: En mä tiiä, tuskin se on sitä miettinyt. Tai voi sanoo, että se on mietti
nyt, mutta mun on vaikee sitä sanoo. Ehkä se on mua välillä pitäny äitin
lellipentuna.

Tässä päästään lähelle nuorukaisen kehitystilanteen kokemuksellisesta
ristiriitaa. Olisi hyvä olla lähellä äitiä, mutta silloin voi joutua aliarvioi
duksi isän silmissä. Mutta tilanne on ristiriitainen myös isän kannalta:
[6:1856 - 1870]
1: Niin no sitten mitä tulee tähän väliin ja vaikutuksiin niin kyllä se minua
on keljuttanut, että mä en oo likikään kaikkia semmosia sanotaanko
käyttäytymismalleja tai mikskä niitä sanoo, niin saanut läpi mitä minä nyt,
mitä minä koen niiku nuoren miehen elämäks.
H: Mikä sua on estänyt saamasta?
1: No Ä:han sen on estänyt, jos meillä tulee niiku joku tämmönen vähää
kään, pientäkään erimielisyyttä tään tyyppisissä asioissa niin Ä:han rientää
väliin siihen heti.
Ä: Joissakin musta ois sillä tavalla ollut ihan katastrofaalisia ehkä N:n
kohdalta. Sää aina lähdet siitä, kun minä lapsena, kun minä 12-vuotiaana,
kun minä 14-vuotiaana, niin se ainut malli on sinä siinä iässä, N on
luonteeltaan ihan erilainen.
1: On luonteeltaan, mutta minusta tuntuu, että siitä on kyllä tehtykkin.

Vähitellen hahmottuu yhä selvemmin se perheen kokonaistarina, johon
N:n vaikeudet kehityksellisen tilanteen ratkaisemisessa luontevasti liitty
vät. Isän ja äidin henkilökohtaisissa tarinoissa on poika saanut hyvin
erilaiset ja ristiriitaiset merkitykset, äidin nähdessä hänet herkkänä ja
helposti haavoittuvana lapsena ja isän puolestaan liian pehmeänä:
[6:1894 - 1905]
H: Joo, mutt sä et osais kuvitella mitä Ä sillä tarkottais sillä katastrofilla?
Mitä hän pelkäis, että tapahtuis katastrofia N:lle?
1: No kyll se voi olla, että se pelko mikä siinä nyt on, on ehkä toi henkinen
rasitus mitä hän nyt siinä pelkää ja sen seuraamuksia.
H: Henkinen rasitus, mikä se seuraamus vois olla?
1: Se että ihminen ei kestä sitä.
H: Ei kestä.
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1: Joo. Niiku meijän jos tätä ajatuskulkua jatkaa, niin meijän käsitys siitä
minkälaisia vastuita ja kuormia ihminen sietää, meidän käsitykset näyttää
tässä kohdin olevan erilaista.
[6:1963 - 1979]

Ä: Niin no ehkä tuo katastrofi oli vähän vahva sana, mutta siinä tulee
hirvee riita ja huuto ja mekastus sitten, ja meillä N on sellanen, jos joku
rupee hänelle huutamaan, niin hän ei kestä sitä ollenkaan.
H: Millä tavalla se näkyy käytännössä kun N ei kestä huutamista?
Ä: Hän rupee itse huutamaan ja tulee kauheen aggressiiviseks, pelästyy
hirveesti.
H: Tulee aggressiiviseks, mitä N voi tehdä sillon kun hän on aggressiivi
nen?
Ä: No en tiiä, viime aikoina nää pahimmillaan ottivat ihan kunnolla
yhteen, ihan fyysisestikin.
N: On siitä jo yli vuos.
Ä: Niin siitä on on aikaa, ja se on vaan aikuistumisen tilanne, mutta ei se
nyt ollu pientä lastakaan kiva nähä kun se pelästy kun joku huus hänelle,
että menee ihan valkoseks ja tuota ahdistuu siitä kauheesti.

Terapeuttisessa haastattelussa avautuisi useita mahdollisuuksia edetä tästä
tilanteesta. Yksi mahdollisuus olisi tutkia vanhempien ristiriidassa olevien
näkemysten taustoja, miten ne liittyvät heidän henkilökohtaisiin elämänta
rinoihin. Työryhmä valitsee kuitenkin toisen, tulevaisuuteen suuntautuvan
tien:
[6:2088 - 2101]

T4: Meillä olis yks kysymys N:lle, se on semmonen kysymys, että minkä
ikäisenä sä N luulet, että sä voisit riidellä isäsi kanssa ilman että sä tarvit
set äidin apua siinä?
N: Ai minkäkö ikäsenä?
T4: Niin.
N: Ehkä sitten kun isä alkaa olla semmonen vanha pappa, ettei se, että jos
se menettää malttinsa niin mä voin niiku sitten, ehkä tässä sitten kun isä
on vähän vanhempi, varmaan tota, sitten kun mä oon lopullisesti kasvanut
aikuiseks, tai en mä tiiä, kyllä musta tuntuu, ett se äitin apu on siinä aika
oleellinen, ainakin vielä, ettei nyt ainakaan vähään aikaan.
H: Kuin monta vuotta?
N: Siihen vois mennä? Tota sitten kun isä on aika huonossa kunnossa.

Tällainen tulevaisuuteen suuntautuva kysymys antaa kuvan siitä, mikä on
muutosalttius perheessä. Tässä tapauksessa nähdään, että se ei ole järin
suuri. Nuorukaisen on vaikea kuvitella sitä tilannetta, jossa hän olisi
yhteismitallinen isän kanssa.
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Toinen istunto: työryhmäkeskustelu

Toinen istunto on mahdollistanut ensimmäisessä istunnossa fragmentaa
risina tehtyjen havaintojen liittämistä toisiinsa koherentin kertomuksen
kehyksissä. Vaikka siihen olisi vielä paljon liitettävissä yli sen, mitä
keskustelussa on tullut esille, on esille tullut nyt mielekkäästi yhdis
tettävissä kertomuksen puitteissa. Asetelmassa on kuitenkin tiettyjä
vaikeuksia, joita työryhmä joutuu käsittelemään taukokeskustelussaan.
Vaikeudet liittyvät työryhmän suhtautumiseen esille tulleeseen perheen
sisäiseen ristiriitaan:
[6:2295 - 2308]
H: Sitten yks havainto nous, siis omassa transferenssitunteessa, että musta
tulee, mä alan asettua isän puolelle ja mua rupee ärsyttään se äiti, ett se
aina niiku on siinä välissä.
T4: Se musta tuntuu, että on ihan oikea tunne, sillein elikkä jos sä tunnet
niin sitä pitää miettiä tässä. Tässä kaivattais posiitivista uudelleenmäärit
telyä tästä äidistä. Kyllä mä luulen, että tää homma on hänelle aika kova.
H:On.
T6: Hänestä nyt helposti tulee...
T2: Hän on syntipukki. Hän on tehnyt kaikki.
T3: Niin mut eiks se ihan normaalia ole, että ensin on äitiin kiintynyt ja on
pieni poika, ja sitten kehittyy tää isäsuhde.
T4: Toiset aikasemmin toiset myöhemmin.
[6:2333 - 2336]
T2: Siinä vaanii todella se vaara, että toisaalta siitä äidistä tulee niiku
syyllinen ja sitten toinen, että siitä empatiat menee kokonaan sen isän
puolelle ja kolmas sitten, että siinä päästää sen pojan liian helpolla.

Työryhmän ensimmäinen pulma on, miten se voisi säilyttää neutrali
teettinsa suhteessa molempiin vanhempiin. Koska isän asenne poikaan
enemmän kannustaa progressiota ja äidin regressiota on hoitavalle työryh
mälle houkuttelevaa asettautua isän kannalle. Tämä ei kuitenkaan olisi
mikään ratkaisu perheen tilanteeseen. On etsittävä tilanteelle uudelleen
määrittely, joka mahdollistaa eteenpäinpääsy.
[6:2347 - 2359]
Tl: Minulle tuli mieleen semmonen, että onko, että konsultaatio lausun
nossa sanotaan, että meidän käsitys on että N on aika hankalassa tilan
teessa, että hänellä on hyvä huolehtiva äiti...
T3: Ja hän tykkää niin kovasti siitä huolehtivasta äidistä, hän
tykkää olla välillä tikkukaramelli-iässä.
Tl: ...ja sit hänellä on tämmönen valtavan topakka isä. Hän haluais olla
kummallekkin solidaarinen. Hän pitäis saada olla, hän on toisaalta toista
vastaan ja sillain...
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T2: Ihan totta.
T4: Hassu ajatus, että mitä hän tekee, tai sitten vois olla se hassu ajatus,
että hänen pitäisi ratkaista nää suhteensa vanhempiin. Nyt. Tai jotenkin.
Ett eihän niitä yleensä ratkasta vasta..joskus.

Työryhmän keskustelussa etsitään ensin neutraalia suhtautumista van
hempiin. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä. On astuttava yksi askel pidem
mälle ja löydettävä neutraali suhtautuminen pulmatilanteeseen kokonai
suutena. Tähän tarvitaan koko tilanteen uudelleenmäärittelyä. Sen mu
kaan ongelma ei ole vanhempien erilaiset suhtautumistavat sinänsä.
Erilaisuus päinvastoin on potentiaalista rikkautta. Ongelmaksi muodostuu
nuorukaisen paradoksaalinen pyrkimys samanaikaisesti olla regressiivisessä
suhteessa äitiin ja progressiivisessa suhteessa isään. Tämä pyrkimys on
hänelle "hassu ajatus", väärinkäsitys sen suhteen, mitä häneltä odotetaan.
[6:2385 - 2401]
T3: Miten se sitten jos se menis sen lapsen hassun ajatuksen mukaan, ettei
se puhuiskaan isästä ja äidistä, vaan, että N ajattelee isästä ja äidistä näin,
ja häntä tyydyttää joskus kun äiti on näin äidillinen ja huolehtiva ja pitää
häntä hiukan pienempänäkin kuin mitä hän on. Ja sit hän miettii sitä, että
isässä on sitä vahvuutta ja se on oikea mies, siis semmonen, että vasta
sitten kun se on oikein vanha ja raihnainen niin sitten se lakkaa olemasta
oikea mies, että se on myöskin semmonen ihanne hänelle, jonka kaltaseks
hän haluais tulla, mutta hän ei oikein itsekkään tiedä koska hän päättää
tulla sen ikäseksi.
T6: Tää poika on todella nalkissa, se niiku, hän ajattelee äitiään ...
T3: Mutta hän voi huomata, vaikka huomenna, että hän on
yhtä hyvä kuin isä.
T6: Hän ei uskalla tehdä sitä mitä...
T4: Hän on nalkissa niin kauan kun hän kuvittelee, että hänen
pitäisi tehdä jotakin sen asian suhteen.
T2: Just.

Edellisestä ja seuraavasta tekstiotteesta saa hyvän käsityksen siitä, miten
työläästi terapeuttinen työryhmä keskustelussaan löytää tilanteen konteks
tuaalisen uudelleenmäärittelyn. Uudelleenmäärittely voidaan kutsua
kontekstuaaliseksi siksi, että siinä rikotaan äidin ja isän keskinään ristirii
dassa olevien diskurssien rajat ja sillä tavalla luodaan mahdollisuudet
perhetilanteen muuttumiseen pojan kehityksen kontekstina:
[6:2481 - 2500]
H: Joista aiomme nyt sitten lähettää kirjeen (lähettävälle terapeutille), että
N on hankalassa tilanteessa, että hänellä on huolehtiva äiti ja topakka isä.
T4: Ei kun hänellä on...
T2: Hyvät vanhemmat, hänellä on toisaalta niin hyvä tilanne, että hänellä
huolehtiva äiti ja...
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T3: Niin hän voi vaihdella, ett hän voi joskus olla sitten lapsi,
joka saa käyttää hyväkseen tätä äidin hoivaa ja...
H: Siis ei hankalassa tilanteessa.
T3: Ei, minä ainakin...
H: N:llä on hyvä tilanne.
T3: ... päinvastoin, että se on hyvä tilanne, hän voi valita, ja hän voi todella
valita ett millon hän on pieni laps, joka todella tarvitsee sen äidin ja millon
hän on taas aikuinen joka tarvitsee isää.
T4: Aivan oikein
H: Joo
T4: Ongelma näyttää olevan se, että pitäis olla yhtäaikaa molemmilla
puolilla.

Työryhmän uudelleenmäärittely pyrkii siis ratkaisemaan sitä perheessä syntynyttä
tilannetta, jossa N:stä on samanaikaisesti voimassa kaksi toisilleen vastakkaista
määritelmää. Nämä kaksi ristiriidassa olevaa määritelmää syntyvät siitä, kun äiti
omasta diskurssistaan käsin tarkastelee poikaa isän suhtautumistavan muodosta
massa kontekstissa (jolloin poika on "uhattuna") ja isä puolestaan omasta
puhekäytännöstään käsin äidin huolenpidon yhteydessä (jolloin poika taas on
"lellipentu"). Ratkaisu on sellaisen kontekstuaalisen diskurssin tarjoaminen, jossa
on mahdollista nähdä merkityksenantojen suhteellisuus ja näkökulmasidonnai
suus. Tilanne on esitettävissä seuraavasti:

Äidin diskurssi

Isän diskurssi

Kontekstuaalinen
diskurssi

□

sän suhta tumistapa
�

1

äidin suhtautumistapa
N

isän suhtautumistapa

1

N

1

haavoittuva, uhan
alainen poika

pehmeä, lellitty
poika

mahdollisuus valintaan
ja vertailuun

äidin suhtautumistapa
Toinen istunto: interventio

Työryhmän keskustelun pohjalta syntynyt palaute ja perheen välittömät
reaktiot siihen olivat kokonaisuudessaan seuraavat:
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[6:2604 - 2673]
H: No niin, työryhmä kiittää tästä keskustelusta. Tuli paljon enemmän
tietoo meille nyt teidän perheestä kuin sen ensimmäisen keskustelun
jälkeen. Ja me ollaan ajateltu nyt sitten lisätä tätä konsultaatiotietoo (lähet
tävälle terapeutille), kertoo hänelle näitä seuraavia asioita mitä tän keskus
telun aikana opimme tuntemaan teidän perheestä. Meistä näyttää siltä, että
sulla (N) on hyvä tilanne siellä kotona, koska sulla on sekä hyvin huolehti
va ja hellä ja ymmärtävä äiti, että myöskin isä, joka on vahva ja tarvittaes
sa vaativa. Ja tämmönen tilanne suo sulle mahdollisuuden olla välillä pieni
poika joka tarvitseekin sellasta hellää ja ymmärtävää äitiä, niiku pienet
lapset aina tarvitsee. Mutta välillä myöskin olla iso, nuori mies, jolle on
tärkeetä, että sillä on vahva isä, jonka kanssa ottaa mittaa. Mutta ett
ongelmaks tulee se, että sulla on semmonen mahdollisesti semmonen
kummallinen luulo, että sun pitäis olla yhtäaikaa molempia, sekä pieni,
että nuori mies, sillon siitä tulee pulma. Että miten sää sen ratkaset, se on
ehkä se pulma, voiko olla yhtäaikaa pieni ja iso. Sitten toinen ajatus, mistä
ajattelimme (lähettävälle terapeutille) kertoo, näitten havaintojen perus
teella, että jäimme pohtimaan sellasta ajatusta, että oiskohan nyt niin (N),
että sä näet kummankin vanhemman hyvin yksipuolisesti, että sä näet
isässä vaan vahvan, lujan, vaativan, etkä ollenkaan näe että isä mahdolli
sesti on myös hyvin huolehtiva ja hellä, ja samoin, että sä näät äidin vaan
ymmärtäväisenä ja hellänä, etkä ollenkaan näe, että äitikin osaa olla
vaativa ja luja. Tämmönen kysymys meille jäi mieleen. Miten on nyt
riittäiskö teidän mielestä tämä konsultaatiotieto (lähettävälle terapeutille),
vai haluaisitteko, että meidän tietomme vielä lisääntyis, että keskusteltais
vielä lisää?
1: Kyllä minusta tuntuu, niiku se jäynä mitä tässä jos nyt jotakin on ollut
niin se olennaisin kuitenkin tuli. Tämähän on oikeestaan ollut asetelma
melkein niin kauan kun N on ollut olemassa.
H: Varmasti siellä yksilöterapiassa joudutaan tätä pulmaa käsittelemään.
Tätä että meistä näyttää että se ongelma on siinä N, että sä yrität sen
ratkasta niin olemalla yhtäaikaa iso ja pieni. Niin, että tarkoitatko, että
tässä on tullut tietoo nyt tarpeeks, että ei, ett mielestäs omalta kohdalta et
enään näkis tarvetta näitten tutkimusten jatkamiseen?
I: Sitä nyt on vaikee sanoo tietysti, mutta mitä mä nyt oon kokenut tästä
meidän elämästä niin, kyllä se nyt ainakin olennaisin tuli, voihan sitä olla
semmosia asioita mitä ei tiedosta...
H: Mitä mieltä sinä Ä oot?
Ä: Mä oikeestaan ajattelen sillälailla, että alunperinkin me lähdettiin ihan
siltä pohjalta, että mä kysyin (lähettävältä terapeutilta), että luuletko sää ett
siitä on sinulle hyötyä ja N:lle hyötyä, ja näitten parin kerran aikana nyt
on varmasti jotakin semmosta tullut esille, joka on ihan hyväkin. [] Mä
jättäsin se kyllä ihan sillä tavalla, että jos tuo (lähettävä terapeutti) vielä
soittaa mulle ja sanoo, että hänen työnsä kannalta ja N:n ja hänen keskus
telujen pohjalta niin vielä voitais tulla, koska se oletuskin oli niin, että hän,
vaikka mä nyt luotin siihen kun hän sanoi, että siitä olisi ehkä hänelle
hyötyä, me voidaan sitten tulla, jos hän sanoo niin, että hän tarvitsis lisää.
H: Just, sulla oli semmonen näkemys.
Ä: Niin.
H: Mitä mieltä sinä N oot?
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N: No tota, kyllä näistä niiku hyötyä on ollu näistä keskusteluista, mutta
aika paljon tietysti niiku auttaa asiaa se (lähettävä terapeutti), että se on
ollu mulle paljon, jos se niiku, voisin sanoo saman kun äiti, että...
H: Että jos (hän) tarttis?
N: Niin.
H: Okei.
I: No eiks se oo hyvä ratkasu minusta se on niin.
H: Selvä, että tässä vaiheessa teidän mielestä nyt on tullut sellaset tiedot
mitä te katsotte riittävän ja (lähettävä terapeutti) sitten pyytää meidän
tutkimuksia lisää, jos hän katsoo, että me ollaan kaikki oltu häntä nyt
auttamassa
1: Niin, jos niiku tuntuu siltä, että kaikki asiat ei selity näillä eväillä, niin sit
täytyy ettiä lisää.
H: Okei, hyvä.

Perheestä ei tullut uutta yhteydenottoa.
Tarkastelu

Tässä tapauksessa psykoottisesti oirehtivan nuorukaisen joutuminen
"hankaukseen" sosiaalisessa ma��iisissaan perustui vanhempien häntä
koskevien tarinoiden ristiriitaan. Aidin diskurssissa poika oli uhanalainen
suhteessa isään ja isän diskurssissa puolestaan poispilattu suhteessa äitiin.
Työryhmän työskentely liittyi näiden ristiriitaisten diskurssien ylittämiseen ja
yhdistämiseen. Tuloksena oli semanttinen uudelleenmäärittely, jossa se mitä oli
nähty hämennystä ja ristiriitaa herättävänä nyt nähtiin valintoja ja vertailua
mahdollistavana.
Työryhmän suorittama uudelleenmäärittely liittyi olennaisella
tavalla perheen sisäisten suhteiden määrittelyyn, koska se piti sisällään
myös kummankin vanhemman aseman tärkeyden korostamisen pojan
elämässä. Tuotiin esille, että molempien vanhempien suhtautumistavan
läsnäolo on tärkeä. Tämän perheensisäisten suhteiden määrittelyn edelly
tyksenä oli työryhmän ja perheen suhteen määrittely. Vasta kun tuo
suhde oli ratkaistu siten, että työryhmä ja perhe yhdessä laativat konsul
taatiovastausta nuorukaisen yksilöterapeutille, tuli työryhmälle mahdolli
seksi toimia terapeuttisesta positiosta käsin.
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8.6

Tapaus 10: Hiljainen poika

Ensimmäinen ja toinen istunto: haastattelu

Perhe, johon vanhempien lisäksi kuuluu 16-vuotias tytär ja 12-vuotias
poika, on koulun erityisopettajan kehoituksesta ottanut yhteyttä perhe
neuvolaan. Sieltä on perhe ohjattu koulutusryhmälle. Hakeutumisen syynä
on pojan käyttäytyminen. Koulussa hän yleensä ei puhu opettajille eikä
luokkatilanteissa. Muissa tilanteissa hän kyllä puhuu luokkatovereille ja
muille lapsille. Kotona hän puhuu vanhemmille ja valikoidusti muille
aikuisille.
Työryhmän vastaanotolle tulevat vanhemmat (I ja Ä) ja poika (P).
Haastattelutilanteessa, jota muu työryhmä seuraa yksisuuntaisen peilin
takaa, vanhemmat kuvaavat ongelmaa seuraavasti:
[10:194 - 205]

I: Ja sillon kun pitää tulla, tuoda omaa itseä esille toisten, suuremman
joukon kuullen. Ja se siinä niiku tulee tämmönen, vois kyllä sanoo erään
lainen lukkiutumistilanne, joka on tietysti toisaalta hyvin ymmärrettävää
kin. Ja P:lla on tää ärrävika ollut, että se on ehkä yhdeltä osaltaan vaikutta
nut tähän tilanteeseen mahdollisesti.
H: Oliks se teille yllätys, että koulu otti yhteyttä.
I: Oli se minulle.
Ä: Ei. Se on ollut kautta kouluajan sillä tavalla, täähän on ollut
ihan ensimmäisestä luokasta alkaen. Tai ennen kouluahan tää on niiku
alkanut. Että ei tää sillä tavalla mikään uus juttu oo. Ei.
Käy ilmi, että valikoivaa puhumattomuutta on esiintynyt koko kouluajan
ja itse asiassa jo ennen sitäkin. Vanhemmat ovat keskustelleet asiasta
lähinnä edellä mainitun erityisopettajan kanssa. Hänellä onkin ollut hyvä
kontakti poikaan ja ollut avuksi kouluasioiden hoidossa. Mihinkään
hoitotoimenpiteisiin ei aikaisemmin ole ryhdytty.
Ongelman taustaa selvitettäessä tulee esille seuraavaa:
[10:215 - 221]

Ä: Oli, joo ... Sehän, sen on ollut, miten mä sen sanosin, minkä ikänen sä
olisit ollut, joku varmaan joku kaks, varmasti joku kaks ja puol, sillankin
sillein tuli tää ...
1: ...ja meillä on hyvä kuva siitä asiasta jo vaimon kanssa, että
mistä se saattais johtua, yks tekijä, mutta sitä ei voi mennä sanomaan
varmaks.[
].
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Vanhemmat kertovat tarinaa siitä, kun lapset olivat pieninä olleet muuta
man tunnin päivässä perhepäivähoidossa. Siellä oli poika erityisesti
kiintynyt perhepäivähoitajan mieheen. Yht'äkkiä oli kuitenkin tapahtunut
täydellinen muutos tässä suhtautumisessa:
[10:262 - 271]

I: Tuli semmosta sulkeutuneisuutta (pojalle) ja...tuota, ei sitten tosiaan...
Ä: Hän (poika) ei suostunut tulemaan, ei siihen huoneeseen (jossa mies
oli), siis ei kertakaikkiaan, vaikka kuinka mä yritin suostutella, että tuu
tänne. Siitä mä niiku päättelin, että oiskohan hänelle sitten, että hänellä
(miehellä) oli tosiaan juomaputki, että oiskohan hän juovuksissa jotakin,
joko sanonut tai..
I: Se on vaikee tämmöseltä tutulta henkilöltä lähtee kysymään...
Ä: Ja tuskin hän olis siitä tiennytkään mittään, eikä (tyttö), ei
se osannut sanoa.

Asiaa ei oltu selvitetty sen enempää, mutta lapset otettiin pois päivähoi
dosta. Äiti oli sitten ollut kotona siihen asti, kun poika meni kouluun.
Lasten hoitaminen kotona onkin arvo, joka on molemmille vanhemmille
tärkeä. Se liittyy keskeisesti heidän arvomaailmaansa:
[10:339 - 350]

I: Ehkä meillä yhteistä on vähän tämmönen tietty avoimuus, puhutaan.
Ä: Että mä jäin kotiin just ihan kun (tyttö) synty, niin sit sen jälkeen... Että
sillanhan äitiyslomat ei ollut ku kolme kuukautta, se on ihan mahotto
muus viedä sellasta (lasta) hoitoon.
I: Tietoisesti me on nyt pyritty siihen, että lapsia kasvatettais kotona, ettei
tarviis lähtee tonne aamusin viemään lapsia talvipakkasessa tai muuten
hoitoon, niiku nykypäivänä hyvin paljon tehdään. Että se on tää materi
alistinen maailmankatsomus monella ihmisellä. Niin tahtoo olla, että
ensimmäisenä on tämä tämmönen aineellinen hyvinvointi ja sitten nämä
nuoret on sitten toisarvosta, vähemmän tärkeet.

Henkisten arvojen korostaminen elämässä ja kasvatuksessa tulee esille
tavassa, jolla lapsista kerrotaan:
[10:442 - 449]

I: Että ei oo ainakaan me koitettu vanhempana niiku jarruja pistää päälle,
sen enempää (tytölle) kuin ei myöskään (pojalle). Luovia persoonia ovat.
Molemmat.
H: Mitä (poika) tekee noin muuta kuin koulussa?
Ä: Mitä sä teet muuta ku koulussa? Piirtämään sä oot ainakin mahtavan
taitava. Hän on kynämies ollut ikänsä, hän piirtää todella hyvin.
I: Luova persoona. Todella.

Myöhemmin keskustelussa, kun tarkennetaan milloin pojan valikoiva
puhumattomuus esiintyy, käydään seuraava vuoropuhelu:
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[10:596 - 612]
H: Sä oot havainnut, että...
1: No tämmöstä on, että se tulee tämmönen niiku pistävä kysymys, jos
häneltä jotain kysytään.
Ä: Niin se riippuu siitä miten se aikuinen sen asian tuo esille.
1: Siis siinä tarvitaan toisen ihmisen tämmöstä psykologista tietoa, että
pyrkii, pystyy huomioimaan hänen tilanteen sillon. Ymmärtämystä tosiaan,
että ei heti niiku...
Ä: Ettei luo semmosta, että minä tässä kysyn, ja sinä nyt
vastaat.
I: Ettei tule ahdistava tilanne.
Ä: Ett se on se pahin tilanne.
1: Ja ketä ihmistä hyvänsä alistetaan niin jos ei sen itsetunnolle käy oikees
taan huonosti, niin mitäs sitten muuta. Kyllä se pitää olla erittäin voimakas
itsetunto, jos tommoseen kovan, tämmösen hyökkäävän tyylin eessä
pystyy puolustautumaan, tai olemaan noin, ei tarvii välttämättä puolustau
tua, vaan olemaan, että ei minuuteen vaikuta negatiivisesti.

Vanhemmat näkevät tilanteen niin, että poika joutuu jollakin tavalla
suojautumaan ymmärtämättömien aikuisten edessä. Tämä ajatus tulee
uudelleen esille toisessa perheistunnossa:
[10:1642 - 1650]
Ä: Ja joskus melkein oon aatellut, että kun mä saisin 50 tai vähän enempi
kin semmosta, sellasta ihmistä ketkä, sanotaan, että tietäs jotakin psykolo
giasta, ripoteltua (pojan) päivien varrelle sinne näin[] niin mä luulen, että
se auttais kaikist eniten. Että kun tulis ihan se tavallinen päivätilanne, siinä
olis semmonen ihminen, joka niiku tietäs, että osais sen asian kerran
alottaa oikeesta päästä.
1: Tämä on meillä ollut monta kertaa vaimon kanssa keskuste
lunaihe.

Vanhempien ajatus näyttäisi olevan, että poikaa tulisi kohdella erityisellä
ymmärtämyksellä tai taidolla. Haastattelija yrittää vielä konkretisoida tätä
mielikuvaa:
[10:1705 - 1714]
H: Elikkä vähän niiku, jos on vihanen koira, niin kirjotetaan, että varokaa
vihainen koira, niin mitä siinä (pojan) lapussa voisi lukea?
1: Mitenkähän sen sanos, että oisko sanottu, että lähde nyt inhimilliseltä
näkökannalta katsoen, älä hyökkäävästi.
Ä: Ystävällisesti.
H: Ottakaa huomioon herkkä lapsi.
Ä: Niin.
1: Jotain tämmöstä näin, että täällä sisällä on luova persoona.
Ä: On todella semmonen. Taiteilija.
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Näiden tekstiotteiden perusteella on mahdollista konstruoida kaksi
perheen sisäisessä diskurssissa esillä olevaa merkitysrakennetta. Nämä
muodostavat kaksi toisiinsa kytkeytyvää selitysmallia pojan oireelle.

Ensimmäinen on historiallinen selitysmalli, jossa lähtökohdaksi otetaan päivähoi
totilanteeseen liittynyt traumaattinen kokemus. Pojan valikoiva puhumattomuus
saa tässä kontekstissa tarkasteltuna merkityksen oireena arkuudesta tai pelokkuu
desta. Poika on pahasti säikähtänyt pienenä ja saanut psyykkisen vamman.

Puhekäytäntöä, joka konstruoi traumaattisen lapsuudenkokemuksen
oiretta ymmärrettäväksi tekeväksi kontekstiksi, voisi kutsua "haavoittunei
suusdiskurssiksi".
Kaaviona tähän diskurssiin liittyvä merkitysrakenne näyttää
seuraavalta:

11

Perheen haavoittunei
suusdiskurssi
11

traumaattinen
lapsuudenkokemus
valikoiva
puhumatto
muus

merkki säikähdyk
sestä, arkuudesta,
pelokkuudesta

Toinen merkitysrakenne liittyy oiretta koskevaan vuorovaikutukselliseen
selitysmalliin. Siinä nähdään puhumattomuus lapsen persoonallisuuden tai

luonteen muodostamassa kontekstissa. Poika on vanhempien silmissä erityisen
luova ja herkkä lapsi ja hänen valikoiva suhtautumisensa aikuisiin on osoitus
näistä yksilöllisitä piirteistä. Tässä on mukana tietynlainen sankaritarina.

Poika tavallaan ymmärtää oikein, ettei hänessä olevia erityisiä piirteitä saa
alistaa.
Perheen toista diskurssia, jossa oiretta ymmärrettäväksi tekevä
konteksti on poika itse erityisenä lapsena nähtynä ja jota sen takia voisi
nimetä "erityisyysdiskurssiksi", ja siitä syntyvää merkitysrakenneta voi
kuvata seuraavasti:

1
1

Perheen erityi
syysdiskurssi
11

luova, herkkä lapsi
valikoiva
puhumatto
muus

osoitus yksilöl
lisyydestä, jota
ei saa alistaa

Nämä kaksi diskurssia ja niihin liittyvät merkitysrakenteen ovat mielenkiintoisella
tavalla toisiaan täydentäviä. Ensimmäinen kertoo tarinaa haavoittuvuudesta ja
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ympäristön vaarallisuudesta. Toinen kääntää tämän tarinan myönteiseksi. Erot
tautuminen ympäristöstä onkin jotain erityisen arvokasta.

Ensimmäinen ja toinen istunto: työryhmäkeskustelu
Työryhmä omassa keskustelussaan löytää tilanteelle toisenlaiset merkitys
rakenteet. Vanhempien kertomusta traumaattisesta lapsuudenkokemuk
sesta luetaan toisin. Työryhmälle siitä tulee merkki vanhempien pyrki
myksestä suojella lasta vaaralliselta ympäristöltä. Ongelmaksi työryhmälle
tulee tämän lukutavan ja vanhempien kokemuksen yhteensovittaminen.
Yhtenä mahdollisuutena harkitaan suojelupyrkimyksen uudelleenmäärit
telyä auttamiseksi, mutta tästä kuitenkin luovutaan:
[10:826 - 836]

Tl: Kyllä T2 se tavallaan se sun ideas, että tavallaan todeta se, että heillä
on tämmönen ... että heidän perheen tyyli on tämmönen auttamaan pyrki
vä, ystävällinen. Myös niiku tämmönen lapsen oman tahdon ja (epäselvää)
on hyvä. Ne niiku tulee tämmösen vaikenemisen kautta eikä niinkään
semmosen avoimen uhman kautta, koska se ois varmaan vaikea sietää. Tai
jotain tän tyyppistäkö sä ajattelit?
T3: Se ei sovi ollenkaan heidän selitykseen se.
Tl: Ei.
T4: Ei.
T3: Selityshän on se, että se on säikähtänyt ja pelkää.

Työryhmän keskustelussa pojan vaikeneminen tulkitaan uhmaksi tai
oman tahdon ilmaukseksi, joka ei perheen ilmapiirissä voi saada toista
muotoa. Työryhmässä ei nähdä ongelmana lapsen traumaattista kokemus
ta sinänsä vaan sen käsittelytapaa:
[10:861 - 869]

TS: Pulmaks jää se, että he pyrkivät... pyrkimys on kokoajan, että ympä
ristö yhä herkemmin ja herkemmin tajuaa, että tää poika on (haavoittuva).
Niin sillon tästä pojasta pitää huolestua enemmän ja enemmän, koska hän
ei koskaan saa semmosta elämään liittyvää adekvaattia frustroiduksi
tulemisen kokemista. Eikä sitä kokemusta, että siitä huolimatta voi tulla
toimeen, ja selvitä. Nyt se on jäänyt todella se kauhea humalainen ja tuo
noin... hän ei oo missään harjaantunut niiku selviämään semmosesta.
T2: Niin hän ei koskaan pääse siitä säikähdyksestä.

Työryhmä käy tässä keskustelua kehityspsykologisesta diskurssista käsin. Tämän
diskurssin lähtökohtana on tietty käsitys lapsen kehityksestä. Se pitää sisällään
ajatuksen, että lapsen tulee saada kokea riittävästi turhaumia ja vastoinkäymisiä
ja että hänen tulisi voida perheessä riittävästi ilmaista uhmaa ja aggressiota.
Tästä kehityspsykologisesta diskurssista käsin nähdään pojan valikoiva puhumat-

137

tomuus ilmauksena puutteista tässä kehityksessä. Puhumattomuus asetetaan
silloin kontekstiin, jossa perhe nähdään ylisuojelevana.

Työryhmän keskustelussa syntynyt merkitysrakenne voidaan
kuvata seuraavasti:

Työryhmän kehitys
psykologinen diskurssi

ylisuojeleva perhe
valikoiva
puhumatto
muus

oire puutteel
lisesta kyvystä
käsitellä uhmaa

Työryhmä tiedostaa diskrepanssin, joka vallitsee sen oman ja perheen
diskurssien välillä. Terapeuttinen ratkaisu ei voi olla yksinkertaisesti
työryhmän lukemistavan tarjoaminen perheelle. Ennenkuin tarkastellaan
lähemmin työryhmän toimenpiteitä seurataan kuitenkin toista työryhmän
keskustelussa syntynyttä diskurssia.
Työryhmässä, joka seuraa haastattelua yksipuolisen peilin kautta,
koetaan jatkuvasti, että haastattelijan ja perheen välinen keskustelu on
jäsentymätöntä ja epäselvää. Erityisesti koetaan perheen isän myötäilevän
niitä odotuksia, jotka hän olettaa haastattelijalla olevan. Tämä herättää
tarkkailijoissa kiukkuisia tunteita:
[10:1910 - 1916]

Tl: Äiti puhuu konkreetisti ja isä puhuu sillein, siis mun mielikuva on se,
että se on semmosta, kun ajattelee... Jotenkin alkaa tulla vanhemmille
kiukkuseks kun miettii, että se lapsi istuu tässä näin. Sitten tota keskuste
lua käydään, joka on täyttä puuroa, niin mitä muuta tekis mieli kuin olla
hiljaa ja rajata ittensä johonkin ulos siitä mössöstä.
T2: Just.

Tämä tekstiote viittaa toiseen työryhmän keskustelussa muotoutuneeseen diskurs
siin. Sitä voisi kutsua perhedynaamiseksi diskurssiksi. Siinä pyritään antamaan
pojan puhumattomuudelle merkitystä perheen sisäisiä suhteita koskevista havain
noista käsin. Perhe nähdään sellaisena pseudomutuaalisena yhteisönä, jossa
yksilöityminen on vaikeaa. Tästä näkökulmasta katsoen olisi puhumattomuus tapa
tehdä rajaa itsen ja muiden välillä.
Sama perhedynaaminen diskurssi tuottaa myös muita käsitteitä:
[10:2005 - 2011]

Tl: Siinä on kuitenkin se puoli, että ei oteta ulkopuolisena vanhemmuutta
enempää kuin...
T6: Hyvä. Tämä oli ratkasu siihen, joo joo... Mä oon tuon saman merkinnyt
muistiin. Tämmösen delegaatiokysyrnyksen. Että tolla vältettäis se, ettei
tarjota (pojalle) sitä roolia missä hän on joutunut siinä perheessä olemaan,
tämmösen isän delegaattina... luovana.
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Tekstiote liittyy toisen perheistunnon interventiota koskevaan keskuste
luun. Interventioon sinänsä palataan tuonnempana. Sekä interventio että
sen perustelut liittyvät kuitenkin samaan merkityksenantoon kuin edelli
nen ote. Tässä nähdään perheen isän ylittävän yksilöllisyyden rajaa
sijoittamalla poikaan omaan ihanneminäänsä liittyviä ominaisuuksia kuten
luovuus. Sijoitettuna tähän kontekstiin saa pojan valikoiva puhumatto
muus edelleen yksilöitymiseen ja itsensä rajaamiseen liittyvän merkityk
sen. Se voidaan nähdä tapana yksilöityä tilanteessa, jossa yksilöitymiselle
on vähän mahdollisuuksia.
Työryhmän perhedynaamiseen diskurssiin liittyvä merkitys
rakenne voidaan kaavamaisesti kuvata seuraavasti:

Työryhmän perhe
dynaaminen diskurssi

pseudomutuaalinen
perhe, poika isän
delegaattina
valikoiva
puhumatto
muus

yritys yksilöi
tyä tässä ympä
ristössä

Nyt voidaan tarkastella rinnakkain perheen ja työryhmän eri diskursseissa
esille tulleet pojan oireelle annetut merkitykset. Tarkastelun tulos on
seuraava:
Perheen diskurssit:

Työryhmän diskurssit:

merkki säikähdyksestä,
arkuudesta, pelokkuu
desta

oire puutteellisesta
kyvystä käsitellä
uhmaa

osoitus yksilöllisyy
destä, jota ei saa
alistaa

yritys yksilöityä
pseudomutuaalisessa
perheessä

Kuten helposti havaitsee ovat nämä merkityksenannot keskenään ristirii
taiset, osittain toisilleen jopa vastakohtaiset. Tässä on muodostunut tilanne,
jossa vallitsee huomattavaa diskrepanssia perheen ja työryhmän todellisuuskon
struktioiden välillä. Työryhmän merkityksenannot ovat sisäisesti kohtalaisen
koherentit. Perheen oireelle antamat merkitykset sensijaan ovat sisäisesti
kin ristiriitaiset. Onkin syytä tarkastella, mitä seuraamuksia näillä diskre
pansseilla on itse toiminnan tasolla.
Ensimmäinen havainto liittyy vanhempien ambivalenttiin suh
tautumiseen esille tulevaan ongelmaan, joka ilmenee jo varhain ensimmäi
sessä istunnossa:
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[10:531 - 547]
H: Mites me nyt tää asia... tai että te ootte tänne tullut ja tällein... ja
tavallaan kun te sanoitte, että jo silloin siitä kun (poika) oli 2-vuotias, niin
on ollut vähän tää asia esillä ja huolissaan ja noin, niin minkälaisia odotuk
sia teillä nyt on, ihan tän tapaamisen ja mahdollisesti jatkotapaamisten
suhteen? Miten... pitäskö tässä tapahtua jotakin vai eikö?
Ä: Toivotaan! Viisastenkivi se, heität, se on tietysti kaikista paras joo!
I: Tässä on (epäselvää) ite asiaan, että voi kattoo, että onko meillä mah
dollisuuksia tän asian ratkasemiseen, mitä on tehtävissä. Mutta näin ollen
ei ole ollut, koska...
Ä: Mutta asia on tietysti mennyt koko aika parempaan päin ja
eteenpäin. Että kyllä se täytyy, ja sitähän on tietysti ootettu, ja monessa
asiassa tietysti on... on tästä joskus ollut neuvolassakin (puhetta). Ne
sanoo, no kyllä se, koulutarkastuslääkäri, no kyllä se siitä. On tää sillä
tavalla...

Tästä otteesta on luettavissa useita ristiriitaisia suhtautumistapoja ongel
maan: 1) ensiksikin on asiaan oltu tarttumatta lähes kymmenen vuotta; 2)
toiseksi toivotaan siihen kertakaikkista ratkaisua, "viisastenkiveä"; 3)
kolmanneksi haluttaisiin itse ilman ulkopuolisten apua ratkaista esille
tullut pulma ja 4) neljänneksi katsotaan, että tämäntyyppinen asia toden
näköisesti ratkeaa itsestään ajan myötä.
Perheen antama ristiriitainen viesti työryhmälle koskien perhekäynneille
asetettuja odotuksia tulee ymmärretyksi edellä suoritetun merkitysanalyysin
valossa. Koska oiretta "pahana" pitävää merkityksenantoa tasapainottaa sitä
"hyvänä" pitävä, merkitsisi hoidon tarpeen yksiselitteinen ilmaiseminen tämän
tasapainon järkkymistä.
Oireen aseman monimutkaisuutta perheen sisäisessä asetelmassa
kuvaa vielä seuraava tekstiote. Haastattelija on kysynyt, mitä perheessä
tähän mennessä on tehty pojan valikoivan puhumattomuuden suhteen:
[10:627 - 651]
I: Voisko sanoo näin, että jos tämä asia tulis selväksi, niin asiat ehkä
saattasivat olla liian hyvin. Että ei mitenkään näin...
H: Mitä sä ajattelit, mitä sä tarkotat?
Ä: ...että onko se sitten tää ainoo murhe mikä nyt sillein olis,
jos nyt murheeks voi sannoo.
I: Jos tämä ratkastais, tämä ongelma, niin se olis melkeen voi sanoa, että
kaikki. Siis ne menee sitten jo omalla painollaan jos aatellaan eteenpäin.
H: Mietitäänpäs toista ajatuskoetta sitten, että jos kuitenkin pitäis olla joku
ongelma, ettei asiat ois liian hyvin, muttei olis tämä ongelma, niin mikä se
vois olla sit se ongelma?
1: Mikähän se saattais olla sitten? Mulla oli aikanaan, nuorempana 15-vuo
] (Lääkäri) anto []
tiaana vatsavaivoja... [
ymmärtää, ettei oo mitään tehtävissä. No minä sitten sanoin, että asia ei jää
tähän, että minä ponnistelen. Minä hain tietoo ja minä oon nyt tiedon
myötä saanut vatsani niin hyvään kuntoon, että mulla ei ole ongelmia. []
Kun mä kävin työterveyslääkärin luona, mä hänelle sanoin, että jos mä
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saan tän vatsan kuntoon, niin mulla on asiat niin hyvin, että ei mitään
hätää.

Tässä otteessa tulee vahvana esille isän elämäntarinaa heijastava henkilö
kohtainen retoriikka. Hänelle on tärkeää kertoa muille omasta itseparanta
misestaan. Haastattelun yhteydessä hän on myös kertonut pitkäaikaisesta
psykologian ja filosofian kirjallisuuden lukemisen harrastuksestaan. Hän
pyrkii löytämään uutta tietoa ja kehittämään itseään.

Ensimmäinen istunto: interventio
Työryhmän kannalta isän viestit ovat hankalia. Ne koetaan pyrkimyksenä
asettautua symmetriseen suhteeseen ryhmän kanssa. Sellaiseen suhtee
seen, jossa ei ole eroa hoitajan ja hoidettavan välillä. Ensimmäisen istun
non palautteessa ryhmä pyrkii tämän tilanteen välttämiseen ottamalla
position, joka on alempi kuin vanhempien. Ryhmä tietyssä mielessä
diskvalifikoi oman asiantuntija-asemansa kertomalla, ettei sillä ole kantaa
siihen, miten tässä tilanteessa tulisi menetellä. Samalla ryhmä myös pyrkii
vastaarnaan vanhempien ambivalenssiin kertomalla, että sen sisällä ovat
mielipiteet hoidon tarpeellisuuden suhteen jakaantuneet. Tässä palauttees
sa ryhmä sovelsi systeemisen perheterapian tunnettuja interventioteknii
koita.
Työryhmän palaute ensimmäisen istunnon jälkeen ja välittömät
reaktiot siihen olivat kokonaisuudessaan seuraavat:
[10:1192 - 1258]

H: Meillä oli keskustelu täällä missä nää työtoverini olivat paikalla ja
mietittiin niitä asioita mitä tässä tuli esille. Ja nyt mulla on, miten mä
sanoisin, pää vähän sekaisin, koska siinä tuli niin monenlaisia asioita siinä
keskustelussa esille. Ensinnäkin tämmönen pulma tuli esille, että tässä
ryhmässä ei päästy yksimielisyyteen siitä miten huolestuttavaa yleensä tätä
asiaa tulis pitää. Että toiset oli sitä mieltä, puolet ryhmästä oli sitä mieltä,
että tässä niiku tekin olette tuoneet esille, että tässä kuitenkin mennään
koko ajan parempaan suuntaan, ja että sen takia ei olisi hyvä itseasiassa
kiinnittää koko asiaan liian paljon huomiota, että se saattais siitä vaan
muuttua hankalammaksi.
Ä: Juu, joo.
H: Mutta sitten toisaalta, toinen puoli ryhmästä oli sitä mieltä, että tämä on
kuitenkin jo aika kauan kestänyt ja (pojan) tullessa murrosikään ja tuu
mimme kaikkea tälläistä asiaa, ja sen takia tulisi nimenomaan juuri nyt
tehdä jotakin. Olisi syytä kiinnittää vähän vakavammin kuin juuri tällä
hetkellä...
I: Näin
Ä: Niin, siinä on sekä että joo.
H: ...kahta ilmaa. Ja sitten taas ne jotka oli sitä mieltä, että pitäisi tehdä
jotakin, niin sitten tuli erilaisia ajatuksia, että mitä tämmösessä tilanteessa
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vois tehdä. Esimerkiksi tämmönen ajatus tuli esille, joku muisti lukeneensa
yhdestä kirjasta, että tämmösessä vastaavanlaisessa tapauksessa, jossa oli,
tää on vähän pelokas, ahdistunut poika, jonka piti voittaa pelko, niin oli
tehty sillä tavalla, että tälle pojalle ostettiin hyvin pelokas koira, ja samalla
kun tämä poika sitten opetti tämän koiran rohkeaksi, niin hän voitti sen
oman pelkonsa. Se oli yks, joka tuli mieleen, ja sitten toinen ajatus, joka
tuli mieleen, oli se että kun te kerroitte että tämä lähti tämmösestä tilan
teesta, jossa (poika) pelästyi...
Ä: Todennäköisesti jotakin, joo.
H: ... tilannetta, että vois olla hyvä semmonen pelon poisherkistäminen.
Sillä tavalla, että isä ja (poika) niiku tahallaan hakeutuis semmosiin vähän
niiku pelottaviin tilanteisiin.
Ä: Sä pelkäät pimeetä...
H: Esimerkiks pimeää.
Ä: Ei hän pelkää...
H: Mitä te nyt sitten voisitte pelätä, esimerkiksi illalla keskuspuistoon tai
jotakin tälläistä, vähän semmosia arveluttavia, pelottavia tilanteita. Ehkä
jopa niin pelottavia, ettei äidille voisi kertoa mitä te ootte tehnyt, koska
huomattiin, että äiti on ehkä vähän herkempi.
Ä: Mitä sä [] pelkäät?
H: Ja sitten kolmas ajatus joka tuli mieleen, oli se, että myöskin semmosta
vois ajatella, että (pojalla) on tämä pelko esiintyä, tai puhua tämmösissä
julkisissa tilanteissa, mutta varmasti jokaisella perheessä on joku pelko.
Tekis semmosen luettelon niiku ihan perheen kesken kokoontuis ja jokai
nen kertois, mikä on hänen pelkonsa, sitten miettisi jokaisen kohdalla mitä
hän itse tekis niiku sen oman pelkonsa (suhteen). Ettei se olis vaan (pojan)
ongelma, vaan jokaiselle tulis tämmönen urakka. Että nää nyt oli sitten
näitä ajatuksia. Toisaalta vähän ajatuksia siitä, että ehkä ei mitään pitäisi
tehdä, ei pitäis kiinnittää huomiota, ja sitten toisaalta taas, että pitäis
kiinnittää huomiota. Sitten erilaisia ehdotuksia. Ja me haluttiin nyt kertoa,
että tämmösiä ajatuksia meille tuli mieleen... [
] Tässä on monenlaisia mahdollisuuksia. Mä haluaisin,
että te ette nyt miettis niitä, vaan että käytettäis tää väliaika siihen, että
porukalla miettisitte kotona mitä nyt sitten tehdään.

Toinen istunto: haastattelu
Ensimmäisessä perheistunnossa keskusteltiin myös perheen vanhemman
lapsen osallistumisesta. Asiaa piti miettiä kotona. Toisella käyntikerralla
hän kuitenkin jäi edelleen pois ja tästä käytiin seuraavanlainen sanavaihto:
[10:1358 - 1373]

Ä: No ihan tietysti, (tyttö) tietysti kyseli, että minkälaista siellä oli ja mitä
oli, me tietysti sitten yritettiin vastata, mitä me niiku ja mistä asioista me
täällä keskusteltiin ja sillein, että...
H: Mitä sä ajattelet, että minkälainen kuva (tytölle) tuli siitä mitä täällä oli
tapahtunut?
Ä: Niin, en tiiä.
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I: Voisko sanoo näin, että oli vähän niiku turhauttavaa toisaalta, sillä
tavalla, että...
Ä: Niin sillä tavalla, että en minä lähde kun siellä on kamerat.
H: Aha.
Ä: Vaikka hän muuten, se oli niiku vähän tällästä leikkiä, että kyllähän se
tosiaan se koulu, että hän ei oikein vois olla pois. Kyll se on niiku syy,
mutta hän puolileikillään sanoi, että en varmaan lähde kun siellä on
kamerat.
H: Että siinä mielessä te olette rohkeampia kuin hän?

Tyttären poisjäännin voi nähdä heijastavan koko perheen ambivalenssia
käyntejä kohtaan. Sama suhtautuminen tulee myös esille keskusteltaessa
edellisen istunnon seuraamuksista:
[10:1409 - 1416]
H: Oonks mä nyt ymmärtänyt oikein, että te keskustelette keskenään aika
ajoinkin tästä asiasta?
Ä: Niin sillein, että niin tossa nyt oli pitkä aika ihan, että oliko
kukaan nyt tullut mieleen mitä (pojankin) kanssa useenkin otteeseen, että
mitä niiku pelkäisi, mutta ei me niiku... Ja mä yritin (pojalle) sanoo, että
tee vaikka listaa jos, mutta...
H: Siis ei löytynyt, kukaan ei löytänyt pelkoja?

Tässä ilmenee tuo kaksijakoinen suhtautuminen työryhmän ehdotuksiin.
Jotakin ehdotusta on yritetty toteuttaa, mutta se ei ole kuitenkaan oikein
istunut perheen todellisuuteen. Toisaalta taas on tullut näyttöä siitä, että
ongelma olisi itsestään ratkeamassa:
[10:1434 - 1451]
I: Kyllä mullakin on se, että...
Ä: Eikä musta... Aina se on yks semmonen merkki, että kun
hän nukkuu esimerkiks yönsä kauheen hyvin ja molemmat lapset, ettei
heillä mitään sellasta... Musta se on semmonen merkki, että jotakin on
jossakin, jos tuota ... Mutta ei niiku tää meidän edellinen käyntikään vaikut
tanut sillä tavalla mitenkään. Ett en mä tiedä, kai se aika... Että just (pojal
le) tuli terveyden-... tää ryhtitarkastus, oliks se ryhtitarkastus ja...
P: Oli.
Ä: Niin, että (poika) vaan tuumas että oli niiku helpompi, että hän oli
niiku kertonut, mitä nyt kysel siinä tää... Tästä on aikasemmin ollut vähän
ongelmia, ei asiat oo tullut ihan selväks. Että (poika) on sujuvasti kuunnel
lut, mutta nyt hän oli niiku...
H: Nyt mä kyllä putosin kärryiltä.
Ä: ...vastaillut siis omat. Ett kun ne kysel näitä, niin että (poika) anto
hänelle vastaukset ja (poika) itte tuumas, että hänestä oli nyt helpompi
käydä siellä.

Ensimmäisen ja toisen istunnon välillä poika on käynyt terveystarkastuk
sessa ja siellä, tavoistaan poiketen, vastannut terveydenhoitajan kysymyk-
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siin. Tämä pieni jakso on myös ainoa, jossa poika puhuu haastattelun
aikana.
Edelleenkin ensimmäisen istunnon seuraamuksista:
[10:1517 - 1529]

H: Onks se sitten... Kun mä vielä mietin sitä, että kun me tarjottiin ikään
kuin erilaisia vaihtoehtoja ja me ei osattu sanoa että mitä me varsinaisesti
tarjottais teille, niin onko se sitten niin, että se mitä te ootte siitä valikoi
masta tavallaan valinnu on se, että te puhuitte peloista ja sitten toisaalta
sen vaihtoehdon, että te ette juurikaan tee mitään? Voisko näin sanoo?
Ä: Niin, että me ei tiijetä, mutta pojat kävi käärmenäyttelyssä, minä en
ollut mukana.
H: Oisko se ollut semmonen, joka olis sulle niin pelottava...
Ä: Ei, ei, se oli olosuhteiden pakosta, mutta en mä mitenkään kauheesti
rakasta käärmeitä.
1: (Poika) on niin utelias tämmöselle, että ...
Ä: ...tykkää eläimistä, mutta mä en tykkää käärmeistä.

Työryhmän asiakasperheeltä saama palaute omalle interventiolleen jättää edelleen
ryhmän ja perheen välisen suhteen määrittelemättömäksi. Ryhmä on yhtä
epävarma kuin aikasemminkin oman asemansa suhteen. Mitä odotuksia perheellä
on? Minkälainen työsidos perheen kanssa on solmittavissa? Nähtävästi tämä
epämääräinen asetelma saa työryhmän ryhtymään strukturaaliseen työskentelyyn.
Ensimmäiseksi työryhmä rajaa itsensä suhteessa perheeseen kutsumalla
haastattelijan tarkkailuryhmän jäseneksi yksisuuntaisen peilin taakse.
Perheelle annetaan tehtäväksi kolmisin keskustella tähänastisista koke
muksista työryhmän työskentelystä ja odotuksistaan sen toiminnan
suhteen.
Perheen keskinäisessä keskustelussa käydään mm. seuraava
sananvaihto:
[10:1871 - 1881]

Ä(pojalle): Haluaisitsä, että ne ois ne ihmiset mitkä on tuolla
lasin takana tässä meidän kanssa ringissä?
P: En mää tiiä.
Ä: Onks sulle helpompi kun ne on tuolla pois? Onko?
1: Täs ois nyt mahdollisuus saada näitä asiantuntijoita tänne keskusteluun.
Ä: Onks sulla niiku sillä tavalla helpompi vai onks se hankala
sillein jos ne olis kaikki tässä?
1: Nythän tässä olis tarjolla sitten näitä ammattihenkilöitä ja niitten kanssa
keskustella ...
Ä: Ihan mielenkiintoinen sillä tavalla olis.

Tässä otteessa tulee selvästi esille vanhempien toive asettautua tasavertai
seen, symmetriseen suhteeseen työryhmän kanssa. Toive on olla "samassa
ringissä". Vanhemmat kuitenkin siirtävät vastuun perheen päätöksestä
pojalle, joka puolestaan väistää sitä. Kun ryhmä seuraa perheen vuorovai-
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kutusta omista kontekstimäärittelyistään käsin saavat nämä vahvistusta.
Perhe nähdään edelleen ylisuojelevana ja pseudomutuaalisena.
Toinen istunto: interventio
Kun perheen ehdottama "interventio" merkitsisi ryhmän ja perheen
välisten rajojen madaltamista päätyy työryhmä omassa keskustelussaan
täysin päinvastaiseen toimenpiteeseen. Ryhmä kokee tarpeelliseksi per
heen sisäisten rajojen vahvistamisen. Interventio, johon ryhmä toisessa
istunnossa päätyy, nimittäin salaisen viestin antaminen pojalle, on johdon
mukainen ryhmän luoman merkitysrakenteen kanssa: kun ryhmä näkee
pojan oireen yrityksenä yksilöitymiseen se haluaa vahvistaa tätä pyrki
mystä.
Toisen istunnon palaute on seuraava:
[10:2028 - 2057]
H: Nyt kun mä olen keskustellut tuon työryhmän kanssa, niin minulla olisi
teille semmonen pyyntö, joka ehkä tulee tuntumaan vähän hankalalta,
mutta kuitenkin pyytäisin sitä. Elikkä se pyyntö on sellainen, että me
toivottaisiin meidän ryhmä, että mä voisin antaa sen palautteen, jonka mä
haluan antaa pelkästään (pojalle) ja sillä tavalla, että se jää salaiseksi teiltä.
Voitteks te hyväksyä sen?
Ä: Tottakai.
1: Kyllä.
Ä: Joo ilman muuta. Totta hänellä on omat salaisuutensa.
H: Hyvä, eli sillon mä pyytäisin teitä menemään pois vähäksi aikaa.
Ä: Joo.
(vanhemmat poistuvat)
H: Joo, se asia [] mitä meidän ryhmä haluaa sulle sanoa, mitä mä haluan
sanoa, on se, että kun mä oon tässä keskustellut sun (perheen) kanssa ja
sua katson, niin me oon (ryhmässä) keskusteltu (siitä). Ja sitten kun me
katettiin kun sun vanhemmat keskusteli sun kanssa, niin meille jäi semmo
nen käsitys, että oikeestaan sä et haluaiskaan käydä täällä. Susta ei oo
kovin mukava käydä täällä, ja sä et haluais, mutta että sä olet sillein
kohtelias vanhemmilles ja sanoit niille että sä haluat käydä, koska ilmei
sesti he toivovat, että sä haluaisit käydä. Se mitä me haluttais sanoa sulle
on se, että meidän käsityksen mukaan me arvellaan, että sun kannattaa
jatkaa täällä käymistä, sen takia, että sun vanhempas ei ois niin huolissaan
sinusta. Elikkä heidän takiaan, että he eivät olisi sinusta huolissaan sun
kannattais vielä käydä täällä. Tää on se meidän palaute. Mä pyydän [], että
sä pitäisit tän meidän keskinäisenä salaisuutena. Sä et koskaan kertois sitä
mitä mä äsken sanoin sulle. Ja nyt mä pyydän sitten sun vanhemmat tänne
takaisin ja nyt me sovitaan seuraavasta ajasta.

Tämän palautteen keskeinen merkitys on pojan aseman muuttamisessa. Kun
työryhmän luoman käsityksen mukaan hän passiivisesti mukautuu tilanteisiin,
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joihin joutuu (esimerkiksi perheterapiakäynnit), mutta samalla vastustaa niitä
vaikenemisellaan, halutaan nyt tehdä tästä vastustamisesta "laillinen". Kyse on
alistumisen ja uhman positioiden muuttamisesta pojan sosiaalisessa matriisissa.
Palautteen liittyminen työryhmän perhedynaamiseen diskurssiin käy ilmi
seuraavasta otteesta työryhmän istunnon jälkeisestä keskustelusta:
[10:2099 - 2122]

T3: Poika sai, että hän voi auttaa vanhempiaan...
H: Käymällä täällä.
T3: Ja samalla itseään käymällä täällä, tai rauhoittaa.
H: Se on tavallaan se idea.
T2: Vähemmän huolissaan ...
TS: Sillon jos ne vanhemmat ottais vähän enemmän iisisti, niin se lupaus
mikä siinä on, on pojalle sillon se, että sillon hän saa enemmän rauhassa
ja semmosesta alituisesta painostuksesta rauhassa niiku kehitellä omia
asioitaan ja olla.
H: Ja sitten se tuli siinä keskustelussa tuli esille, se, oikeestaan aika vilahte
lemalla mutta kuitenkin semmosena ajatuksena mikä ilmeisesti monella oli
ollut, että tässä on niiku erityinen tilanne se, että tää isä sijoittaa niin
valtavasti itseään tähän poikaan. Että tämä poika ei ole omana itsenään
tuolla maailmalla, vaan hän on isän delegaatti...
T2: Delegaatti.
H: ...tai jotain semmosta.
TS: Niin, että se kuvio ikäänkuin kääntyy sillä tavalla päin, että poika ei
saa rauhassa samaistua isään ja isän niihin puoliin, jotka häntä kiinnostaa,
vaan isä ikäänkuin samaistuu koko ajan poikaan sillä tavalla, että hän
työntää sen pojan ominaisuuksiksi niiku itsessään olevia asioita.
H: Luovuus, avoimuus.
TS: Niin.

Vaikeus perheen ja työryhmän todellisuuskonstruktioiden yhteensovitta
misessa näyttää liittyvän juuri avoimuus-käsitteeseen. Perheelle, erityisesti
isälle, avoimuus on tärkeä elämänarvo, joka mahdollistaa itsensä toteutta
misen. Työryhmälle puolestaan avoimuus on tässä tapauksessa henkilö
kohtaisten rajojen ylittämistä ja todellisen yksilöitymisen este, siis pseudo
mutuaalisuutta. Näiden merkitysten koordinoinnin vaikeus ilmenee
seuraavasta otteesta:
Kolmas istunto: haastattelu

[10:2828 - 2839]

H: Jos sä ajattelet, että se vaatii myöskin oman taitonsa, että osaa olla
avoin ja kertoa mitä mielessä on, mitä sä ajattelet, että teidän perheenjäse
nistä kuka...
I: Kyllä toivosin tietysti, että kaikki ois avoimia, että esimerkiks jos (pojal
la) joku semmonen tilanne on, että ei nyt oikein mene hänen mielipiteen
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mukaisesti ja hänellä ois tarvetta sanoo siitä, niin mä oon ainakin koittanut
sitä pitää niin, että hänellä ois mahdollisuutta puhua siitä.
H: Mutta jos ajattelet teidän perheen jäseniä, mä kysyn näin,
niin kuka tulee ensimmäiseks mieleen?
I: Kokonaisuus tulee mieleen.
Ä: Molemmat.

Haastattelija yrittää systeemisen haastattelun periaatteita noudattaen
löytää eroja perheenjäsenten välillä. Kuka perheessä olisi taitavin avoi
muudessa? Ranking-listojen laatiminen ei kuitenkaan sovi perheen arvo
maailmaan.
Keskustelun jatkuessa todetaan, että perheessä on hyvin vähän
konflikteja. Haastattelija kysyy tähän liittyen, kuka mahtaisi olla joustavin
perheenjäsen. Tällöin avautuu uusi näkökulma isän tarinaan:
[10:2912 - 2932]

I: Mä en tiiä, kyllä me ainakin koitetaan joustaa noissa asioissa, toisten
mielipiteet ottaa huomioon. Että minä olen tuota asiaa kanssa pohtinut
viime aikoina kanssa...
Ä: (epäselvää)
I: ...mennyt siinä niiku omaan itseeni. Että oisko, onko mulla siinä vähän
liikaa, pyrinkö mä liiallisesti semmoseen toisia vähän niiku alistamaan tai
että haluanko olla siinä päällimmäisenä, etten kuuntelis muita. Että muilla
kin ois mahdollisuutta sanoo mielipiteitä ja ovatkin saaneet sanoa. Ja
toivoisin, että sanoisivat vielä enemmän mitä tähänkin asti, että siis
semmosta lapsille ainakin, koittanut ymmärtää, että lapset mahdollisim
man paljon sanoisivat avoimesti mielipiteitään mitä niillä on. Mielelläni
haluaisin kuunnella niitä kannanottoja.
H(vaimolle): Mitä sä ajattelet miksi I:lle on tullut tämmösiä ajatuksia viime
aikoina mieleen? Miksi hän on viime aikoina ruvennut miettimään sitä,
että määräileekö hän liikaa teidän perheessä?
Ä: En mä tiedä, on tietysti itekki aina vähän (epäselvää) ... Joskus aattelee,
että jos se vähän riippuu siitä kirjallisuudesta mitä sattuu lukemaan ja
niihin asioihin... Tietysti sitä aina sitten aattelee, että mitenkähän minä nyt
teen. Ett kyll, siihen kai siihen minkälaisia kirjoja niiku lukee niin siitä sitä
rupee aattelemaan.

Kuten aikaisemmin on tuotu esille on perheen isällä tärkeänä harrastukse
na psykologiaan ja kasvatukseen liittyvien kirjojen lukeminen. Työryhmä
on lähinnä tulkinnut tätä viestinä isän pyrkimyksestä hallita hoitotilanne
asettautumalla symmetriseen suhteeseen ryhmän kanssa. Nyt kuitenkin
vaimo antaa ammattikirjallisuuden lukemiselle uuden tulkinnan. Sen mu
kaan kirjallisuuden lukeminen olisikin ilmausta isän epävarmuudesta
omassa isänroolissaan. Tästä näyttäisi avautuvan näköala kolmanteen
perheessä elävään merkitysrakenteeseen. Siinä pojan oire luetaan vanhem
pien (erityisesti isän) vanhempina kokemasta riittämättömyydestä käsin.
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Tästä "riittämättömyysdiskurssista" avautuva merkitysrakenne on
kuvattavissa seuraavasti:

Perheen "riittämät
tömyysdiskurssi"

riittämättömät
vanhemmat
valikoiva
puhumatto
muus

merkki kasvatuksen
epäonnistumisesta

Tämän merkitysrakenteen toistuva esille vilahtaminen varsinkin kolman
nen istunnon aikana näyttää muuttavan työryhmän suhtautumista perhee
seen. Yksi työryhmän jäsen kertoo, että hänen mieleensä tulee virsi
"Jumala ompi linnamme". Työryhmässä alkaa löytyä enemmän ymmärrys
tä perheen arvomaailmaa kohtaan.
Kolmas istunto: interventio
Toiminnan tasolla tästä on seurauksena se, että työryhmä itse määrittelee
uudelleen suhteensa perheeseen. Työryhmän taukokeskustelussa syntynyt
uusi suhdemäärittely pitää sisällään perhekäyntien uudelleenmärittelyn.
Ne eivät olisikaan pojan oireen hoitoa vaan keskusteluja vanhempien
kanssa kasvatuskysymyksistä. Näin työryhmä nyt hyväksyy aikaisemmin
vastustamansa vanhempien pyrkimyksen symmetrisen suhteen muodosta
miseen. Kolmannen istunnon palaute, johon sisältyy työryhmän perustelu
toimintatavan muutokselle, on seuraava:
[10:3354 - 3399]

H: [ ]. Joo, me ollaan nyt tavattu teidät kolme kertaa ja tässä on ollut
vähän arviointia, ja mietitään nyt sitten, että miten, mitä tässä tehtäis. Ja
tää, siis hyvin lyhyesti sanottuna, niin tämän arvioinnin tulos on tälläinenja erityisesti meidän ryhmän psykiatrijäsenet halus tuoda esille tämän-,
että heidän käsityksensä mukaan - ja me muut, psykologit ja sosiaalityön
tekijät, yhdymme siihen -, että tän käsityksen mukaan, tämä ei ole sem
monen, sen luokan pulma, että tässä tarvittaisiin (pojalle) hoitoa. Mutta me
olemme sitä mieltä, että mitä kannattais tehdä olis käydä teidän kanssa
keskusteluja kasvatustavoista tai siitä miten te voisitte auttaa tässä asiassa.
Ja koska olemme sitä meiltä, että tämä ei ole niin hankala pulma, että
(poika) tässä tarttis hoitoa, niin (hän) ei kävis enään. Siitä huolimatta []
mitä mä sanoin sulle viime kerralla, meidän mielipiteemme on nyt että
sinun ei tulis käydä. Mutta me toivomme, että vanhemmat kävis täällä
keskustelemassa millä tavalla voivat auttaa, joten nyt mä pyytäisin, että sä
poistuisit. (Lyödäänkö) kättä, koska me ei sitten tavata enään. Hei ja hyvää
jatkoa sulle. Mä juttelen teidän kanssa ihan pikkusen vielä.
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(poika poistuu)
H: Siis meillä on semmonen käsitys, että tosiaankin te haluatte kovasti
auttaa (poikaa), ja me ajatellaan, että olis hyödyllisintä se, että me jatketaan
työskentelyä sillä tavalla, että me ollaan kaikki samassa huoneessa, elikkä
te saatte sitten kaikkien meidän mielipiteet heti ilman näitä peilejä ja
juoksemisia. Ja me ehdotettais, että nyt seuraavaan kertaan mennessä,
panisitte ylös nyt omia ajatuksianne, varsinkin kun sä (isä) tykkäät lukea
kirjoja, niin sä kuitenkin luet niitä, ja sä mietit niitä, niin voisitsä pistää
ihan niiku muistiinpanoja ylös, että mitä sä olet noukkinut niistä semmos
ta, mikä sun mielestä on jotenkin sovellettavissa tähän tilanteeseen ja
teidän perheeseen. Ja sä et ilmeisesti niin erityisesti tykkää lukemisesta...
Ä: Kyllä mä tykkään, mutta kun ei riitä sitä aikaa.
H: Ei oo aikaa niin, [] niin ei rasiteta sua sillä, vaan että sä äitinä kun siinä
oot, niin tekisit vaan havaintoja (pojasta) ja siitä mitä kuulet, että mitä
koulussa on tapahtunut. Mutta tää nytten se, että te niiku pohditte tätä ja
teette havaintoja hänestä, jotta hän ei rasittuis siitä, että se jäis niiku teidän
asiaksi, te ette puhuis hänelle siitä, että meillä on nyt tällainen projekti
päällä.
Ä: Juu, ei sitä varmasti...
H: Elikkä tosiaankin, että toivottais, että ensi kerralla sulla olis jotakin
ylhäällä siitä mitä sä olet kirjoista löytänyt semmosta mikä sun mielestä on
sovellettavissa tähän mitä sä olet oppinut niistä kirjoista, mikä sun mieltä
askarrutti, ja sulia olis havaintoja siitä miten (pojalla) on mennyt tää väli.
Sopiiko?

Tässä palautteessa ovat läsnä seuraavat elementit: 1) hoitosuhteeseen liittyvän
komplementaarisuuden rikkominen ja korvaaminen tasavertaisella keskustelulla;
2) perheensisäisten rajojen vahvistaminen jättämällä poika pois keskustelusta ja
määrittelemällä kasvatus aikuisten väliseksi asiaksi; 3) isän oletettuun vanhem
pana olemisen epävarmuuteen vaikuttaminen "systeemin määräämisellä",
konkretisoimalla sitä, mitä tietoa kirjallisuudesta voi saada ja mitä ei.
Neljäs istunto: perheen ja työryhmän yhteiskeskustelu
Neljännessä istunnossa, jossa perhe ja kaikki työryhmän jäsenet istuvat
samassa huoneessa yhdessä piirissä, palataan annettuun tehtävään:

[10:3777 - 3787]

H: No niin viimekshän me puhuttiin siitä, että me kokoonnuttais tällä
kerralla sitten näin porukalla (keskustelemaan) ja taidettiin antaa teille
jotain pieniä kotitehtäviä ja tälleen. Mitä te muistatte, että mitä me pyydet
tiin?
Ä: Mä sit olin (pojan) opettajan kanssa yhteydessä, kyllä hän sano, että
kyllä (pojalla) ihan niiku sillä tavalla mukavammin se koulu, että kyllä hän
niiku on sillä tavalla aika reipas. Tietysti se on vielä se semmonen esiinty-
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mis ja tällänen, että ei, mutta muuten on reipastunut. Kyllä hän oli niiku
ihan optimistinen tässä asiassa, että hyvin se menee eteenpäin.
H: Sä oot tämmöstä havaintotietoutta hankkinut.
Uusi sosiaalinen asetelma, jossa työryhmän jäsenet ja vanhemmat istuvat
tasavertaisessa piirissä, näyttää voimakkaasti vaikuttavan keskustelun
rakentumiseen. Työryhmän jäsenet tuovat esille omia elämänkokemuksi
aan referensseiksi perheen tilanteen ymmärtämiselle:
[10:4170 - 4190]

Tl (isälle): Tavallaan semmosta mikä ois sulle ja (pojalle) sillä tavalla
yhteistä, tämmönen tietynlainen itsehillintä tai itsehallinta tai semmonen
tietynlainen ajattelu. Että kun tämmösessä jossakin hankalassa tilanteessa
sä pyrit niiku löytään semmosia hyvin myönteisiä tapoja päästä eteenpäin,
neuvotella asioista. Jos mä ymmärsin oikein, sä yrität olla hermostumatta
ja viedä niiku rauhallisesti ne tilanteet. Että kun mä ajattelen itteeni, että
sitä jonkin aikaa aina jaksaa, mutta sitten tulee semmonen olo, että tekis
mieli nousta seinille ja tulee vaimon kanssa riitaa, ja lapset on vähän
hankalia ja sellasta. Niille tunteille ei mahda mitään.
1: Jotenkin noissa asioissa, en tiiä voisko sanoo, että on tullut
semmosta niiku tiettyä itsestään selvyyttä noihin asioihin. Ei mua niiku, ei
nää niiku asiat, että ne olis niiku ongelmia tavallaan. Ja kai se on tämä
sitten, se tiedostavuus siinä mikä siinä jollain tavalla ratkasee sen.
TS: Mä koen että sun hihkumiskynnys on aika ylhäällä.
Ä: Se on hirveen ylhäällä.
TS: Sulla on alempana niinkö?
Ä: Mulla on alempana.
Työryhmän jäsenille näyttää tulevan korostunut tarve esiintyä tavallisina
raadollisina ihmisinä ja luopua asiantuntijaroolistaan. Tämä voidaan
ymmärtää spontaanina yrityksenä vahvistaa isän vanhemmanroolia.
Rylunän jäsenet haluavat eri tavoin kertoa, että kasvatustieto löytyy
jostakin muualta kuin kirjoista:
[10:4588 - 4608]

T2: Mulle ei ainakaan tullut yhtään kirjaa mieleen kun I kysyi mitä hänen
pitäis lukea. Yhtäkkiä mä en muista edes yhtään kirjaa mitä maailmassa
on.
TS: Mulle tuli tommosia... joo mä sanonkin, että ne on mielellään hyviä.
Seuraava muistikuva on, että joo ja sitten kun niitä kotona sattuu oleen,
niiku niitä meilläkin on, niin sitten tyttärien semmosia suurimpia iloja ja
huveja oli tässä jokunen vuosi sitten kun he vielä asuivat kotona, niin
lukea isän psykologian ja psykiatrian kirjoja ja nauraa vanhemmilleen.
T3: Kyllä minä antaisin siihen kysymykseen, että mikä tähän (pojan) asiaan
olis hyvä kirja... niin en minä siihen osaa vastata.
1: Minä tein kysymyksen.
T3: Sen sijaan mulle tuli erinomaisen elävänä mieleen joku
kuva stiga-rattikelkasta ja mäestä jossa vielä saa laskee (pojan) kanssa.
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Jonkun vuoden kuluttua se ei enää huoli isää sinne kelkkaan mukaan. Nyt
se huolii vielä.
I: Tästä rattikelkkailusta justiin niin tuli (pojalle) tää talviloma, niin minä
kin vaan istuin siihen samaan rattikelkkaan ja painettiin alas menemään.
Ä: Niin.
T3: Muutama vuosi menee niin se ei huoli sua.
Viides istunto: perheen ja työryhmän yhteiskeskustelu
Viidennessä istunnossa, jossa ulkoiset järjestelyt ovat samat kuin edellises
säkin, keskustellaan lisää isyydestä ja isän omista kokemuksista:
[10:837 - 84724]

H: Jos sä ajattelet itteäs isänä ja vertaat omaan isääs niin millä tavalla te
olette samanlaisia ja millä tavalla erilaisia?
I: No minä olen ollut 11-vuotias sillon kun isä on kuollut, että minulla on
aika huono muistikuva siitä, koska mun isä sairasteli aika pitkään.
H: Kuinka pitkään hän sairasteli?
I: No sen aikaa kun, no ihan...
Ä: Kun sä oot...
I: Reilu..., mä muistan siinä kymmenen vuotta, että se on, tottakai siinä on
minullekkin tiettyjä haittoja ollut elämisessä ja olemisessa, että.
Samassa istunnossa palataan myös ensimmäisessä istunnossa esillä
olleeseen kertomukseen pojan varhaislapsuudessa kokemasta traumaatti
sesta tilanteesta. Keskustelu koskee vanhempien käsitystä päivähoitajan
miehestä, jota poika oli pelästynyt.
[10:1157 - 1186]

T3: Mikä sun käsitys on, että millä tavalla tää mies sitten niitä poikiansa
kurissa piti?
I: Erittäin tarkka valvonta millon mennään nukkumaan, millon tullaan
kotia ja...
Ä: Ja sit hän on niin väkivaltanen...
1: Erittäin väkivaltanen, aggressiivinen.
Ä: ... juovuksissa, taitaahan emäntäkin joskus osan saada.
]

1: Väkisin tuputti tietoo lapsilta, sen mä muistan kyllä varsin hyvin.
T3: Siis?
1: Siis sellasia, että se on...
T4: Tämä täti vai?
I: Tämä mieshenkilö. Niin, että se oli hyvin silläkeinon että piti aika
tiukasti otetta tavallaan lapseen, että piti se niiku ilmasta heti hänelle.
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Nurnerot viittaavat tapausta koskevaan toiseen tekstitiedostoon.
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Tämä kertomus, maalaessaan värikästä ja ilmaisuvoimaista kuvaa "huo
nosta isästä", antaa syvyyttä sille kuvalle, jonka isä on luonut itselleen
"hyvästä isästä". Samalla syventyy myös kuva isästä, hänen tarinansa ja
siihen sisältyvä kokemus varhain menetetystä omasta isästä alkaa uudella
tavalla elää työryhmälle. Ryhmän jäsenet pystyvät aikaisempaa myöntei
semmällä tavalla samaistumaan hänen pärjäävään puoleensa, siihen miten
hän on elämän vaikeuksista huolimatta ponnistanut turvattuun ja tasapai
noiseen asemaan. Työryhmän jäsenten mielessä tapahtuu eräänlainen isän
uudelleenmäärittely, mikä puolestaan johtaa myös pojan oireen näkemi
seen uudessa valossa:
[10:1764 - 1776]

TS: Että olisko se (puhumattomuus) vaan se hänen tapansa pärjätä omil
laan, jollonka hän eräällä tavalla seuraisi isänsä historiaa. Myös isä on
pärjännyt tietyissä oloissa.
T3: Vähän eri tavalla vaan.
TS: Vähän eri tavalla, mutta joka tapauksessa että semmosen pärjäämisen
idea tulis hänessä esiin, että kyllä omillaan pärjää.
I: Kyllähän tossa tommonen tilanne on, kun isä kuolee ja on 11-vuotias, äiti
on melkein täysin kuuro, niin kyllä siinä on omillaan pärjättävä. Että siinä
tulee mulle semmonen tilanne tavallaan, että...
T3: Kun kuuro äiti?
1: Noh, huutaa täyty. Huutaa täyty. Että kuuli jotain mitä nuori laps
kommunikoi.
Keskustelussa palataan myös äidin taustaan, johon myös liittyy isän
sairastaminen. Työryhmälle tulee kuva, että hän monilapsisen perheen
lapsena on kokenut tärkeäksi toisten suojelemisen ja auttamisen. Hän on
huoliss�an nyt siitä, miten pojan siirtyminen ylä-asteelle tulee onnistu
maan. Aidin kanssaan keskustellaan siitä, voisiko pojan puhumattomuu
den nähdä jossain muussa valossa kuin merkkinä arkuudesta tai pelok
kuudesta:
[10:1871 - 1886]

H: Jos kävis niin, että (poika) ei vastaa opettajille, ja ajattelee että se on
uhittelua, niin entäs sitten. Sehän on tavallaan kuitenkin semmonen merkki
myöskin, että (hän) ois hirveen vahva.
Ä: Niin on, mutta...
H: Hän uskaltaa uhitella, ja se ois hänelle niiku uus kokemus.
Ä: Hänelle tietysti se ois, joo. Ja hän varmaan sitä on tehnytkin ala-asteel
lakin.
H: Kun me ollaan tässä koko ajan ajateltu, että hänessä on
joku tämmönen vamma tai puute, tai sellasia pelkoja tai ahdistus. Mutta
jos se onkin niin, että hän on erityisen rohkea lapsi ja uskaltaa jopa olla
puhumatta opettajille ja jos siihen tulee se puskuri siihen väliin, niin sillon
hän ei voi koskaan kokea sitä.
Ä: Koska hän sillon...
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Tl: ... että hänelle petataan jotenkin.

Avoin keskustelu vanhempien ja työryhmän kesken luo mahdollisuuden
aikaisempien ja keskenään ristiriitaisten diskursien ylittämiseen. Keskuste
luyhteys mahdollistaa siirtymisen "joko-tai"-ajattelusta "sekä-että"-ajatte
luun. Yksi seuraus tästä on vanhempien välisten erojen luontevampi
hyväksyminen:
[10:1897 - 1905]

H: Ja tässä just mä luulen, että vaikka I ja Ä on aina sanonut, että heidän
välillä ei ole mitään eroja, niin kyllä tässä onkin. [] 1:lla on tämä elämän
filosofia, että kyllä jokainen selviää itte. Ä:lla on tää, että kyllä aina heikko
ja täytyy...
TS: Kyllä pikkusen täytyy auttaa.
H: Että tää on niiku se ...
1: Tässä on ristiriita.
Ä: Mutta ei. Sillä tavalla niiku koulumaailmassa... se on mitä se on, ja
opettajat. ..

Istunnon loppupuolella yksi työryhmän jäsen kokoaa käytyä keskustelua
seuraavasti:
[10:2069 - 2086]

Tl: Tossa on niiku... Kaikessa tässä keskustelussa on semmonen yks piirre,
joka yhdistää. Että meillä on monenlaisia... tässä on avautunut uusia
näkökulmia siihen, että mistä vois olla kyse. Ja tuskin ehkä ei kannata
ajatella, että on kyse yksistään siitä, että hoitopaikassa tapahtui sitä tai että
se on yksistään luovuutta. Jotain ehkä näitten kaikkien... Musta tuntuu,
että (poika) on semmonen lapsi kuin on, ja se näkökulma mikä tässä
erityisesti on tullut on kyllä tää pärjäämisen ja luovuuden käyttämisen
rohkeuden puoli, mikä on avautunut tässä keskustelussa. Että tavallaan te
ootte siellä [] sisarusparvessa selvinnyt ja ei oo tarvinnut niin kauheesti
aina olla hoivaa ja huolta. Aina oo selvinnyt. Ja sulla on tää pärjäämisen
korostaminen myös ja oot selvinnyt elämässäs hyvin. Ja tavallaan myös se
pärjääminen näkyy (pojassa), että vaikka hänellä on tämä oma piirteensä,
että hän valikoi kenelle hän puhuu niin se tuntuu, että joka tilanteessa hän
myös käyttää tätä voimavaraa mikä teidän perheessä on aivan erityisesti,
tämmönen niiku selviytyminen ja pärjääminen, ja oman tiensä löytäminen.

Tässä otteessa tulee varsin täsmällisesti kuvattua se, mitä tässä tutkimuk
sessa tarkoitetaan kontekstuaalisella diskurssilla. Kyseessä on puhekäytän
tö, joka mahdollistaa useiden näkökulmien soveltamista ja eri merkitykse
nantojen vertailua ja punnitsemista. Kontekstuaalinen diskurssi voidaan
kaaviona esittää seuraavasti:
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Kontekstuaalinen
diskurssi

useat mahdolliset
kontekstimäärittelyt
valikoiva
puhumatto
muus

useat mahdolliset

merkityksenannot

Tässä tapauksessa työskentelytavan muuttaminen, siirryttäessä perinteisestä
milanolaisen systeemisen perheterapian mallista avoimeen työryhmään, jossa
kaikki keskustelut käytiin yhdessä asiakasperheen vanhempien kanssa, edisti
kontekstuaaliseen diskurssiin pääsemisen. Toinen diskurssin muutosta edistänyt
seikka oli työryhmän vähittäinen luopuminen kaikista strategisen vaikuttamisen
yrityksistä. Työryhmä pyrki asettautumaan asemaan, jossa se otti itselleen
tehtävän, joka erään ryhmän jäsenen sanojen mukaan on "kaikkein vaikeimpia
tehtäviä mitä on - ei yritä yhtään mitään eikä suosi mitään".
Kuudes istunto: perheen ja työryhmän yhteiskeskustelu
Kuudennelle käynnille vanhemmat tulivat kesäloman jälkeen koulujen
aloitettua toimintansa. Pojan tilanteesta saatiin seuraavaa tietoa:
[10:2433 - 2441]

H: Jos mä muistan oikein niin (poika) meni nyt yläasteelle.
Ä: Joo.
H: Miten tämä on sujunut?
Ä: No se on sujunut sillä tavalla ihan hyvin, että se on tyytyväinen.
Yläasteella on kuulemma mukavampi olla kuin ala-asteella. Niillähän
tietysti on kaikki uutta, on koulu uus ja opettajat on kaikki uusia ja
luokkakin on vähän muuttunut, että siinäkin on aika paljon uusia. Mutta
että se on ollut niiku tyytyväinen siihen kouluun, että se on ihan tykännyt.
[10:2503 - 2519]

H: Ja mua kiinnostas semmonen kysymys, että onks kumpikaan teistä
tuntenut semmosta tarvetta ottaa yhteyttä opettajiin tai jollakin tavalla,
miten mä sanoisin, pedata paikat (poikaa) varten tai...?
Ä: En mä sillä tavalla... Koska (poika) ei oo mitenkään, se ei oo esimerkiks
ruvennut änkyttään tai sillä ei oo unirytmi häiriintynyt eikä mitään täm
möstä. Että siinä ois ollut mitään tämmösiä merkkejä, että se, tai siinä
koulussa ois jotakin semmosta mistä se ei... Eikä se ketään opettajaakaan
oo ihan maan rakoon moittinut, että en mä oo niiku sillä tavalla nähnyt.
Musta siinä (pojassa) yleensä se änkyttäminen on yks merkki mikä on
ainakin ennen ollut, että jos jotakin hämminkiä, niin se on niiku sillon aina
lisääntynyt. Että se siitä huomas, että koulussa on nyt jotakin vähän erikoi
sempaa. Mutta ei siinä mitään ollut, se on tyytyväisenä lähtenyt ja tyyty
väisenä tullut pois ja en mä... Mä oon kattonut, että ne saa siellä, että
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nythän sen sitten näkee, että mitä... onko opettajilla sitten jotakin erikoista
sitten.

Istunnon päättyessä työryhmä ehdotti käyntien lopettamista:
[10:3154 - 3164]

T3: Mä tossa aattelin, että oiskohan meidän aika jättää H rauhaan keskus
telemaan heidän kanssa siitä että kuuluuks nää asiat nyt tästä eteenpäin
enään meillekkään. Että tommoset... jos nyt aatellaan, että mikä oikeus
meillä on ollut nää kuulla, niin se on ollut kai se, että (pojalla) oli tätä
ongelmaa koulussa. Onks tätä oikeutusta enää olemassa? Ja tätä perustetta
tälle?
Tl: Niin mä mietin sitä, mitä mä aikasemmin puhuin sitä, että tää ulkonen
huoli lisää tavallaan tässä perheessä tämmöstä epävarmuutta. [] Tuleeks
näistä käynneistäkin semmonen, että kun käydään jossakin niin pitää vielä
huolehtia.

Käyntien lopettamisesta sovittiin yhdessä vanhempien kanssa.
Tarkastelu

Toisin kuin tapauksissa 1 ja 6 ei tässä valikoivasti puhumattoman pojan
tapauksessa ollut perheensisäisiä keskenään ristiriitaisia diskursseja.
Päinvastoin eri diskurssit ja niihin liittyvät selitysjärjestelmät näyttivät
täydentävän toisiaan. Vanhempien keskustelukäytännössä poika konst
ruoitiin tietyllä tavalla "erityisenä": hänen puhumattomuutensa ymmärret
tiin ilmentävän hänen haavoittuvuuttaan erityisen luovana ja yksilöllisenä
lapsena. Merkitysanomalia muodostui tässä tapauksessa siitä, että työryhmällä

oli vaikeuksia omaksua perheen diskurssia ja ylittää oman diagnosoivan diskurs
sinsa rajoja. Käytännössä muutos tapahtui työryhmän luopuessa omien tavoittei
den asettamisesta ja muodostaessaan tasavertaisen "keskustelupiirin" vanhempien
kanssa. Tässä järjestelyssä kävi mahdolliseksi muodostaa keskusteluyhteys, jossa
tapaukseen liittyvä "merkitysten ekologia" saattoi vapaasti kehittyä ja etsiä
muotoaan ilman varsinaista päämäärää tai tavoitetta.
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8.7

Tapaus 15: Pysähtynyt aika

Konsultaatiotapauksen esittely työryhmälle
Yksi koulutusryhmän jäsenistä (Tl) tuo ryhmään hänen hoidossaan noin
vuoden olleen pariskunnan. Pariterapian aloittamisen syynä oli miehen
(M), noin kaksi vuotta ennen ensimmäistä koulutusryhmän konsultaatiota,
kokema psyykkinen romahdus. Ennen sitä hänellä oli useamman vuoden
aikana ollut erinäisiä vaikeuksia työelämässä. Hänen työuransa oli aikai
semmin ollut varsin nousujohteinen, mutta sitten tulivat erilaiset takaiskut
vastaan. Näihin liittyi ajoittainen työttömyys ja useampia lyhytaikaisia
työsuhteita, joissa joutui osittain vaihtamaan alaa.
Vaimo (V) oli aikaisemmin ollut kotiäitinä ja myöhemmin per
hepäivähoitajana, mutta oli samoihin aikoihin kun miehen psyykkinen
kunto heikkeni hakeutunut hoitoalan koulutukseen. Nyt hän oli vakinai
sessa virassa.
Terapeutti kertoo myös että asiakaspariskunnan mies on konsul
taatiokäynnin suhteen esittänyt toivomuksenaan saada lisäymmärrystä
sille, miksi hän sairastui niin äkkiä. Tätä toivomusta terapeutti pitää
vähän hassuna, koska hänen mielestään terapiassa on paljon puhuttu siitä
miten pitkäaikaisesta prosessista tässä on kysymys. On puhuttu siitä,
miten suorituskeskeinen miehen elämä on aina ollut. Hänen äitiään on
terapiassa kuvattu kunnianhimoiseksi ja mies on kokenut, että hänen
täytyy menestyä urallaan tyydyttääkseen äitinsä toiveita. On myös tuotu
esille, että miehen äidin käsityksen mukaan miehen nykyinen pysähtynyt
olotila olisi lähinnä laiskuutta.
Miehen taustaan kuuluu myös se, että hän on kuusi- tai seit
semänvuotiaana sairastunut polioon. Tästä sairaudesta on jäänyt lieväa
steinen invaliditeetti, jota aikaisemmin on kuntoutettu. Viime aikoina hän
ei ole saanut anomaansa kuntoutusta.
Tuodessaan tämän tapauksen koulutusryhmään, jossa siitä oli jo
aikaisemmin keskusteltu paperikonsultaationa, Tl kuvasi hoidossa koke
miaan pulmia seuraavasti:
[15:183 - 198]
Tl: Olen kyllä vuoronperään kummankin puolella tässä ollut. Aika vahvas
ti välillä. Sit mä oon ollut hiukan varovainen sen (vaimon) suhteen,
johtuen kai juuri siitä, että alkuasetelmasta..., että hän tuli niiku tueksi
siihen. Mutta nykyisin hän on musta niin vahvasti siinä mukana, [
] ...että kyllä hän ainakin käy ihan mielellään. Ja
ilmeisesti..., te voitte arvioida sitä kyllä, onko siitä hyötyä. Musta ongelma
tässä on tämä hitaus, mä en tiedä olenko minä liian nopea vai... Minä
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toivoisin välillä ihan niiku (vaimokin), että voi kun se (mies) nyt tekis
jonkun yrityksen, konkreettisen yrityksen johonkin. Nyt hän on vähän se
isän, alkoholisti-isän, roolissa. Nyt sitä ei sitten tehdä yhtään mitään ja
ollaan hillittömän passiivisia.

Konsultaatiota varten tuodaan siis esille kaksi pulmaa: 1) vaimon aseman
epäselvä määrittely joko terapeutin tukena tai asiakkaana ja 2) terapeutin kokema
hidas edistyminen. Nämä kaksi pulmaa liittyvät sillä tavalla yhteen, että
terapeutti kokee asettuvansa vaimon näkökannan puolelle toivoessaan itse
miehen tilan kohentuvan nopeammin.
Työryhmän jäsenten kysyessä mitä muutoksia terapeutti on
havainnut asiakkaissaan tämän vuoden ajan kestäneen terapian aikana,
hän kertoo mm., että vaimo on voinut enemmän matkustaa ja olla poissa
kotoa. Aikaisemmin mies uhkaili itsemurhalla, jos vaimo yritti mennä
jonnekin. Terapeutti näkee myös, ettei pariskunnalla tällä hetkellä ole
avioeroajatuksia, kuten joskus aikaisemmin. Mies on myös puhunut siihen
suuntaan, että hän nyt useammin voi ajatella itseään tavallisena miehenä
vaimolleen. Aikaisemmin hänestä oli tuntunut että hänen pitäisi olla
jollakin tavalla hyvin menestyvä tai loistava.
Työryhmän jäsenistä kuulostaa siltä, että tämän intensiivisen,
kerran viikossa tapahtuvan terapian aikana on tapahtunut varsin huomat
tavia muutoksia. Terapeutin aikaperspektiivistä katsoen muutokset ovat
kuitenkin hitaita. Kysymys aikaperspektiivistä ja muutosten hitaudesta tai
nopeudesta tuleekin työryhmän keskustelun fokukseen:
[15:367 - 381]

T2: Ja jonkun, sillä tavalla... (Nähdään) että tälläsiä pitkäaikaisia muutoksia
ei ole tapahtunut. Mutta oliks se tää mies [] juuri joka sanoi, että se mikä
häntä..., mihin hän haluais vastauksia on, että mitä on nopeet muutokset.
Tl: Joo, miksi hän muuttui ykskaks omasta mielestään.
T2: Niin se muuttu ykskaks. Että pitkäaikasia muutoksia on nähtävissä ja
ymmärrettävissä: Mitä on ne delegaatiot mitä tulee (miehen äidiltä) ja mitä
vuoden aikana on tapahtunut sinun terapiassas. Hyvin voimakkaita,
ratkaiseviakin muutoksia. Mutta se mikä ei ole (ymmärretty) on se mitä on
lyhytaikaiset muutokset.
T3: Mikä se on, että se ihan niiku ois heijastunut Tl:een tälläsena vasta
transferenssina. Että hän on niiku ..., että kun tää on niin hidasta.
T2: Sitähän se ei joltain kannalta ole. Vuoden aikana on tapahtunut suuria
muutoksia, mutta kuitenkin ...

Ryhmän keskustelussa on hahmottumassa konsultaatiossa käsiteltäväksi pulmaksi
terapeutin ja asiakkaan väliset erot miehen sairastumisen ympärille mudostuneis
sa merkitysrakenteissa. Omasta psykologisesta viitekehyksestään käsin näkee
terapeutti sairastumisen yhtenä vaiheena pitkäaikaisessa prosessissa. Asiakas
puolestaan näkee sen yht'äkkisenä tapahtumana. Hänen selitysmallinsa on
lähinnä teknis-biologinen. Hänen käsityksensä mukaan jotain aivojen kemiassa
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meni epäjärjestykseen. Vaimon näkemys saattaa asettautua näiden kahden
vastakkaisen katsantokannan väliin.

Nämä keskenään ristiriitaiset merkitysrakenteen on kuvattavissa
seuraavasti:

Terapeutin diskurssi

Miesasiakkaan diskurssi

psykologinen selitys
malli
sairastuminen

1

biologinen selitys
malli
sairastuminen

1

= hidas prosessi

= äkillinen muutos

Työryhmän jäsenet näkevät terapeutin sitoutuneen aikaperspektiiviin,
jossa muutokset hahmotetaan hitaiksi. Kun hän tapaa pariskuntaa kerran
viikossa hahmottuvat muutokset kerrasta toiseen vähäisiksi. Työryhmä
puolestaan, joka on seurannut tapausta harvajaksoisesti, näkee tapahtu
neen merkittäviä muutoksia nopeasti. Tilanne on analoginen sille, miten
vieras paremmin huomaa lasten kasvua kuin omat vanhemmat. Kysymyk
seksi herää nyt, voiko asiakkaan näkemys sairastumisesta yht'äkkisenä ja
yllättävänä tapahtumana siirtyä koskemaan myös parantumista. Vai onko
näkemys parantumisesta sidottu terapeutin katsantokantaan sairastumi
sesta hitaana prosessina?
Terapeutti näyttää olevan sitoutunut pitkän hoidon konseptioon:
[15:392 - 394]

Tl: Mä olen kyllä sanonut, paitsi viime aikoina, että terapia jatkuu ainakin
kolme vuotta jos haluatte. Että se ei oo suinkaan kiinni siitä, että meetsä
töihin vai et.
Työryhmä keskustelee konsultaation muodosta. Terapeutti oli toivonut
jonkun työryhmän jäsenen suorittavan konsultaatiohaastattelun, mutta
ryhmä asettautuu kuitenkin perinteisen suoran työnohjauksen muodon
kannalle. Perustelu tälle lähtee tavasta, jolla ryhmä hahmottaa konsultaa
tiopulmaa:
[15:495 - 509]

T2: Jotenkin, vaikka sinua ärsytti tämä T4:n ehdotus, mutta
eiks siinä ole jotain semmosta järkee...
Semmosta jos ajattelee sillä
tavalla, että sun ja tän perheen eräs ongelma on millä tavalla näkee äkilli
set, nopeat muutokset. Siinä ei ole ongelmaa siinä, etteikö pitkäjänteistä

158
muutosta näkisi. Ilmeisesti sä olet työskennellyt heidän kanssaan tavatto
man hyvin, siis sillä tavalla hyvin, että tää on hengissä, tässä on tapahtu
nut hyvin tärkeitä, tommosia elämänkentän laajenemiseen liittyviä muu
toksia tässä hommassa. Mutta ongelma on edelleen se, että mitä on nopeet,
äkilliset muutokset. Sillä tavalla että sä et nää niitä.
Tl: Se voi olla.
T2: Tätä ajattelisin, että tämmöseen pitkäjänteiseen työskentelyyn siinä ei
ole mitään ongelmia.

[15:554 - 560]
TS: Mikä sun pulmas on?
Tl: Siis mun pulmani on se, että kyllä mulla jotain näkökulmaa puuttuu.
Voi olla, että se on juuri tuo mitä sanoit. Tätä ett mulla on vaikeus nähdä
äkillisiä nopeita muutoksia. Mä työskentelen tämmösellä pitkällä aikavä
lillä. Tai sitten mun pulmani on se, että mä yksinkertaisesti vaan haluan
tähän muita näkökulmia kuin sen ikioman, jota mä olen tässä vuoden
jauhanut.
[15:667 - 685]
T2: Mikä mulla oli ajatuksena, perusteluna tälle asialle, se oli
semmonen, että tässä on potilas, jossa on tapahtunut pitkän ajan kuluessa
tämmösessä intensiivisessä perheterapiassa, joka on tapahtunut kerran
viikossa, tavattoman suuri muutos. Ja sitten sä tulet tänne semmosella
toiveella, että joku muu kuin sinä haastattelis tätä perhettä. Ja se herätti
semmosen..., jo ennen tätä semmosen ajatuksen siitä, että mikä on sinun
kannaltas se ongelma. Että sä tunnet että sä olet halvaantunut. Semmosessa
tilanteessa missä mitkään tosiasiat eivät viittaa siihen. Tosiasioilla mä
tarkotan sitä, että tää potilas on hengissä, on tapahtunut tavattoman suuria
muutoksia, kaikkee muuta kuin semmosta mikä viittais siihen, että tera
peutti on ollut halvaantunut. Mutta siitä huolimatta (on) semmonen tunne.
Ja mä perustelisin sitä että sä haastattelet sillä, jos me suostutaan siihen,
että joku muu haastattelee kuin sinä, niin sillon me suostuttais siihen
ajatukseen, että sä olet halvaantunut, mitä sä et ole.

Ensimmäinen istunto: haastattelu

Varsinainen konsultaatiohaastattelu alkaa näin ollen niin, että T2 haastat
telee pariskuntaa muun työryhmän seuratessa yksisuuntaisen peilin takaa.
Käy ilmi, että tämä järjestely ei myöskään vastaa asiakkaiden ennakko
mielikuvaa:
[15:729 - 746]
M: Niin, mä olin kyllä ennakolta valmistautunut keskustelemaan jonkun
muun kanssa kuin sun kanssa. Mä niiku kelasin näitä asioita mielessäni
pitkällekkin taakse.
Tl: Mitäs sä olit ajatellut?
M: Mulla oli ehkä semmonen mielikuva, että tässä olis muita ihmisiä
lisäksi.
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Tl: Ihan konkreettisesti tässä huoneessa
M: ... sitä ei vielä oikein tiedetä mikä tilanne sitten täällä on.
Tl: Mitä sä mahdoit ajatella, että mitä sä olisit kysynyt näiltä muilta? Sä
kelasit paljon mielessäs näitä.
M: Mitä mä olisin kysynyt?
Tl: Kysynyt tai mitä olisit ottanut esille.
M: No mä olisin ottanut esille tään sairauden alkuprosessin lähtökohdat.
Että mistä se johtuu, että se alasmeno meni niin nopeesti sillon pari vuotta
sitten, kun tää alko. Tää mua hämmennyttää vielä tänä päivänäkin.
Tl: Äkillinen muutos.
M: Erittäin äkillinen. Ja muutamasta viikosta.

Keskustelussa tulee hyvin nopeasti esille terapeutin ennakoima teema.
Hän lähtee tutkimaan asiakkaiden omia selityksiä muutokselle:
[15:813 - 824]
Tl: Mitä sä V luulet. Miksi tää sairastuminen tapahtui näin äkkiä? Mitä
siihen itse sanot?
V: Niin en tiedä sitten, sitä on aika vaikee sanoo. Siinä oli ollut kai M:lla
niiku työelämässä aika paljon paineita ja just tää firman myynti ja kaiken
näitten kiemuraisten henkilösuhteiden myötä. Ja sit oli tosiaan nää (vaimon
äidin) syntymäpäivät. Ja sit oli se kevät siinä. M:n vanhemmat. Siinä kai
sattu niin monta tekijää sitten yhteen kohtaan, että se niiku laukas sen.
Tl: Sulla on hyvin monta selitystä tälle. Että tulee myöskin nää työelämän
paineet ja firman myynti.
V: Mä olin alottanut opiskelun justiin sillon tammikuussa.
Tl: Ja tämä tapahtu huhtikuussa, toukokuussa.

Haastattelussa mies on kuvannut sairastumistaan yllättävänä ja selittämät
tömänä tapahtumana. Vaimo puolestaan liittää sairastumisen miehen
elämäntilanteeseen. Ilmeisesti vaimon ajattelutapa on lähempänä terapeu
tin omaa, koska tämä lähtee nyt haastattelussa melko yksityiskohtaisesti
kartoittamaan miehen työuran eri vaiheita. Työryhmä kiinnittää huomiota
siihen, että hän näin huomaamattaan saa perheen kertomaan uudelleen
sen tarinan, jonka hän itse hieman aikaisemmin on kertonut työryhmälle.
Näin hän palaa siihen näkökulmaan, joka on hänelle jo entuudestaan tuttu
ja josta hän aikaisemmin sanoi haluavansa päästä pois.
Ensimmäinen istunto: reflektiivinen työryhmäkeskustelu
Työryhmän reaktio tähän tilanteeseen on kutsua sekä terapeutti että
asiakkaat tarkkailuhuoneeseen ja itse ottaa heidän paikkansa haastattelu
huoneessa. Reflektiivisen työryhmän tekniikan mukaisesti (Andersen,
1987) saavat terapeutti ja asiakkaat nyt seurata työryhmän käymää kes
kustelua. Keskustelussa työryhmän jäsenet vaihtavat kokemuksiaan
terapeutin ja asiakkaiden käymästä keskustelusta.
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Työryhmän keskustelussa pohditaan mikä sai terapeutin siirtymään pois äkillisen muutoksen teemasta:
[15:978 - 997]

TS: Mulle jäi semmonen vaikutelma, että M hyvin selvästi ilmaisi sen
minkä Tl oli jo sanonut meille. [
] Että miten se
tapahtu niin äkisti se muutos. Miten se on mahdollista, yhtäkkiä muuttui
niin nopeasti. Ja kuitenkin vaikka Tl tiesi, että hän on siitä kiinnostunut,
vaikka hän sanoi sen täällä, niin keskustelu liuku pois.
T2: Tuli toinen semmonen samanlainen. Semmonen missä se liukuu
johonkin sellaiseen asiaan, jossa ei huomion keskipiste olekkaan sittenkään
siinä mitä M etukäteen toivoi. Eikä siinä muutoksessa sinänsä, sen psyko
logiassa.
T4: Tää oli toinen asia. Toinen oli... Mua erityisesti jäi kiehtomaan se mikä
on V:n käsitys siitä, että minkälainen se muutos oli. Ja oliko se V:n koke
mana, sekä kokemana että vierestä näkemänä, hidas vai...
T2: Hidas vai nopee. [] Lisäksi minun mieleeni tuli se, että tässä vuoden
aikanahan V on muuttunut, eiks niin. Vuoden aikana Tl:n kertoman
mukaan valmistunut, mennyt töihin. Onks se ollut nopee vai hidas se
muutos, ja millä tavalla he sen kokevat?

Työryhmä pyrkii siirtämään keskustelun takaisin kysymykseen erilaisista
aikaperspektiiveistä. Työryhmä näyttää kokevan, että juuri aikaperspektii
vin hämärtyminen tai katoaminen on hoitosuhteen keskeinen ongelma:
[15:1039 - 1086]

T2: Saaks vielä tuohon... Nopeat muutokset, onks ne hyviä vai huonoja?
Onks se hyvä, että tapahtuu joku muutos nopeesti vai eikö? Minkä muu
toksen tapahtuminen nopeesti on hyvä ja minkä huono? Että tuleeks tässä
] tai
tän keskustelun perusteella vastaus tähän Tl:n kysymykseen [
meidän tarjoukseen siitä, että meidän täytyy seurata millä tavalla hän
huomaa..., että huomaako hän todella tämmösiä muutoksia tässä perhees
sä? Ja tuleeks tässä yks semmonen vastaus, että hän ei tutki sitä? Että hän
ei tutki sitä sellaisena. Että tulee asioita, joita ei määritellä. Aikaa ei määri
tellä, käsitteitä ei määritellä ja sillon ajaudutaan semmoseen suohon,
semmoseen ajattomuuden suohon, missä ei oo mitään määrityksiä.
TS: Jos mä ymmärsin oikein niin heillä on semmonen sopimus, että he
jokatapauksessa työskentelee yhdessä kolme vuotta. Liittyskö tää jotenkin
siihen, että sillanhan on tavallaan... Se on pitkä aika. Siinä joku ajattomuus
on...
T2: Mutta siinä on ajattomuus tässä määritelmässä mukana, joka pitää
sisällään sen, että mahdollisesti on vaikee Tl:n tämän ajattomuuden
ilmapiirin sisällä nähdä, että on olemassa...
TS: ...tapahtuu huomattavia muutoksia.
T3: Mä rupesin miettiin sitä, että M on kovasti miettinyt, että miten se
tapahtu niin äkkiä se sairastuminen. Niin sisältäiskö se sen kysymyksen,
että voiko tervehtyminenkin tapahtua äkkiä?
T2: Ja jos, niin kuinka pitkän ajan kuluessa.
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T3: Niin jos nyt on määritelty, että terapian on jatkuttava kolme vuotta
niin onko se sellanen vastaus, että tervehtyminen ei voi tapahtua nopeasti,
sairastuminen voi.
T4: Jollonka vois ajatella vielä enemmän... jos sitä linjaa... niin eräällä
tavalla sillon on peruskysymys, että saako parantua nopeammin. Saako
parantua ennen ennenkuin se kolme vuotta on kulunut?
] Mulla on arvaus tohon asiaan, mutta en mä tiedä onks se...
T2: [
Tai semmonen joka tuli siitä edellisen kerran poliokeskustelusta. Eiks M
ollut kuusvuotias, kuus-seitsemänvuotias sillon kun hän sairastu polioon.
Että kuinka paljon tässä elää se tarina mikä on kuusvuotiaan... [
] Jotain samanlaisia ilmiöitä kun on kuusvuotiaan kohdalla sillon kun
se sairastuu äkisti semmoseen sairauteen, jossa aikakysymyksen epämää
räisyys on keskeistä: Nyt on sairastunut. Paraneeko viikon päästä, kuukau
den...? Paraneeko koskaan?
T3: Aivan, tästä poliostahan paranee hitaasti.
T4: Aina kun tulee jotain äkkiä, niin voiko koskaan se korjautua äkkiä? Vai
onko aina niin, että se joka tulee äkkiä, häviää tavattoman hitaasti?
T3: Niinkuin poliossa.
T4: Tai korjaantuu tavattoman hitaasti.

Työryhmän pohtiessa keskustelussaan aikaperspektiivin hämärtymisen
ongelmaa alkaa tämä yllättävästi yhdistyä asiakkaan taustaan. Työryhmän
keskustelussa herää mielikuva asiakkaan lapsena sairastamasta poliotau
dista ajan pysähtymisenä, tilana jossa tapahtumia ei voi jäsentää ajan
suhteen. Tämä mielikuva siirtyy koskemaan terapeutin kokemaa pulmaa.
Tähän työryhmä lopettaa oman keskustelunsa ja terapeutti ja
asiakkaat siirtyvät takaisin haastatteluhuoneeseen:
[15:1110 - 1130]
T2: Semmonen mielikuva tuli, että elääkö tässä tämmösessä aikakysymyk
sessä, sen epämääräsyydessä, joku semmonen tarina joka liittyy siihen
polioon. Ja semmosella lisällä, että onko sitten sillä tavalla, että jotenkin
Tl :n on vaikee ..., että tässä on Tl:n polio. Että hän ei voi alkaa jäsentää
aikaa ja tapahtumia.
TS: No mitäs sanotte?
(vaihdetaan huoneita)

Tl: Niin tässä nyt ollaan yhdessä, polioinvalideja. Mitä ajattelitte tuosta?
M: Niin kyllä se pitää paikkansa, että tommonen äkillinen... Kyllä mä
muistan hyvinkin että aika oli hyvin epämääränen käsite sillon kun mä
siihen polioon sairastuin. Että siinä, oliko se nyt syksy kun mä sairaalaan
menin, kevättä kun mä tulin sieltä pois. Semmonen aika oli, että se on ...,
sillon ei kyllä tajunnut viikoista eikä päivistä mitään.
Tl: Niin, että tämä oli jotenkin sinusta osuva vertaus?
M: Kyll siinä paljon voi pitää paikkansa. Siinä tuli, tulihan mulle semmosia
ajatuksia, että enks mä nyt oo tarpeeks saanut... Että pitikö mun nyt
uudestaan sairastua johonkin epämääräseen sitten.
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Työryhmän keskustelussa on hahmottumassa uusi merkitysrakenne sairastumisen
ympärille. Tässä oletetaan, että sairastumisella on miehelle henkilökohtainen
merkitys, joka liittyy aikaperspektiivin hämärtymiseen. Tämä henkilökohtainen
merkitys on ymmärrettävissä hänen kehityshistoriansa pohjalta. Aikakysymyksen
nousemisen terapiasuhteen keskeiseksi pulmaksi voisi ymmärtää liittyvän tähän.
Työryhmän löytämä merkitysrakenne on tämä:

Miesasiakkaan
kehityshistorian
diskurssi

kokemus polio
taudista

1

sairastuminen

1

aikaperspektiivin
hämärtyminen

Näin ollen tuli mahdolliseksi konsultaatiokeskustelun puitteissa asettaa
ensimmäinen terapeutin tuoma pulma uuteen yhteyteen: hänen kokemuk
sensa terapian hitaasta edistymisestä on yhdistettävissä siihen aikapers
pektiivin hämärtymiseen, joka on osana asiakkaan elämänkokemusta.
Terapeutin toinen pulma liittyi suhtautumiseen vaimoon. Terapeutin ja
pariskunnan muodostamassa kolmiossa pyrki helposti käymään niin, että
vaimo saa aseman terapeutin apulaisena eikä toisena asiakkaana. Tämä
liittyi ensimmäiseen pulmaan siten, että terapeutti ja vaimo helposti
jakoivat samaa aikaperspektiiviä.
Ensimmäinen istunto: toinen haastattelujakso
Työryhmän reflektiivisen keskustelun jälkeisellä haastattelujaksolla
haastattelija palaa kysymykseen vaimon aikakokemuksesta:
[15:1143 - 1157]

V: Niin, no mä en ehkä vertaile (sairastumisia ja paranemisia) sillain kuin
(mies). Mitenkäs mää nyt sitten vertailisin? Tuskin mitenkään, mutta
jotenkin tuntuu nyt kun aattelee..., tää on nyt kolmatta vuotta tää tilanne
menossa, niin joskus tuntuu kauheen sellaselta, semmoselta että tuleeks
tästä ikinä mitään. Että tähänks me nyt jäädään sitten talloon, että tää on
niiku joku semmonen suo, missä me trampataan. Vaikka tiettyä parane
mista on. Nyt ainakin mä huomaan. Mutta se on kuitenkin niin hidasta ja
verkkasta sillälailla, että sitä kai vaan täytys olla niin kärsivällinen ja jaksaa
vaan yrittää. En mä sitten tiedä, joskus sitä kyllä on niin että tekis mieli
heittää kirveensä kiveen. Väsyy.
Tl: Uskotko sä siihen, että yhtä nopeasti kuin tää sairastuminen tuli niin
se vois myös mennä? Että vois olla joku äkillinen muutos?
V: Kyll mä luulen, miksei, ihan yhtä hyvin.
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Työryhmän keskustelun seurauksena alkaa terapeutti haastaa vaimon
aikaperspektiiviä. Heidän yhteisesti jakama tunteensa muutoksen hitau
desta asettuu kyseenalaiseksi. Kysymys terapian pituudesta, jaetun
kontekstin aikamäärityksestä, tulee keskustelun kohteeksi:

[15:1221 - 1240]
Tl: Mä nyt hyppään ihan tuohon asiaan mitä TS tässä esiin toi. Onks teillä
semmonen käsitys, että pitää olla kolme vuotta terapiassa?
V: Ei mulla ainakaan.
Tl: Onks sulla? Että sillon sä vasta voit...
M: Sit mä vasta paranen... Niinhän tuo (vaimo) sano, että mulla ei oo
mitään halua parantua.
Tl: Ei mutta onks sulla semmonen käsitys, että sun pitää olla kolme vuotta
terapiassa. Että se on siis niin pitkä tää prosessi, että sitä ei voi koskaan
mitenkään jouduttaa?
M: Ei mulla semmosta käsitystä oo, että pitää olla.
Tl: Mistähän se TS semmosen mahto saada?
M: Kyllä mä ymmärrän, että semmonenkin ajatus saattaa hyvinkin tulla
pinnalle. Että sitä niiku kattoo almanakasta, että jaa että tää on nyt mun
sairasta aikaa ja sitten se päättyy tuohon. Ei se nyt ihan... , ei, en mä niiku
turvaudu semmosiin ajatuksiin.
Tl: No mikä olis teidän mielestä semmonen aika jolloin tässä voisi tapah
tua esimerkis semmonen äkillinen muutos tai?
M: Mä en usko äkilliseen muutokseen. Mä uskon, että tää on pikemminkin
semmosta palikkapeliä, että hyvin hitaasti nousee.
Tämän jälkeen keskustelu kääntyy siihen, miten mies tuntee olevansa
vielä huonossa kunnossa ja miten ero hänen aikaisemman ja nykyisen
persoonansa välillä on kuin "yö ja päivä". Kun työryhmän reflektiivisen
keskustelun seurauksena ajatus äkillisen muutoksen mahdollisuudesta, ei
vain sairastumisessa vaan myös paranemisessa, on tullut osaksi terapeutin
ja asiakkaiden välistä keskustelua, tuo miesasiakas siihen nyt uudelleen
käsityksen paranemisen väistämättömästä hitaudesta.

Ensimmäinen istunto: työryhmäkeskustelu
Terapeutti päättää pitää tauon, jonka aikana hän keskustelee työryhmän
kanssa. Tässä yhteydessä hän sanoo kellon olevan "melkein kolme", kun
se itse asiassa oli kaksikymmentä yli kaksi. Tätä virhettä kommentoidaan
työryhmäkeskustelussa:

[15:1443 - 1452]
T2: [ ] Sen aikasekaannuksen takia. Se yhdisty mun mielessäni siihen,
kun sä katsoit kelloa ihan väärin. Kun meillä oli väliajalla puhetta tästä
ajan epämääräisyydestä.
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Tl: Joo, musta tuntu, että mä olin ainakin kaksi tuntia istunut heidän
kanssa.
T2: Sä katsoit ainakin...
T3: Musta tuntuu, että on se sun transferenssi mistä sä oot
puhunut. Että tää on niin hidasta, tää ei lopu koskaan. Nyt sä olet jo
istunut näin kauan tässäkin.
T4: Sun kanssas hetkikin on kuin ikuisuus.

Työryhmän keskustelu siirtyy kysymykseen parantumiseen tarvittavasta
ajasta ja vaimon kyllästymisestä tai kiukusta:
[15:1464 - 1479]
T3:
Tl:
TS:
T4:
TS:
T4:

Tästä liian pitkästä tervehtymisestä.
Niin niin.
Viimeistään syksyllä. Se alko olla jo vähän tämmönen.
Just joo, ei se mikään nopee oo.
Mieshän heitti sen, että (vaimon) mielestä hän ei halua parantua.
Ja mies sanoi sitten...
TS: Vaikka sä et tarttunut siihen, niin vaimo kuitenkin ikään
kuin palas siihen.
T4: Ja mies sanoi, että puoli vuotta olis nopea ja vuosikin olis aika nopea
ja vaimo sanoo, että ei se puoli vuotta kyllä niin kovin nopeaa olis.
TS: Sehän on todella (epäselvää) jännite heillä.
T3: Sillon tuli heti mieleen se, että oma äiti sanoi, että se on vaan laiskuut
ta. Että hän vois minä hetkenä tahansa lakata olemasta sairas.

[15:1499 - 1507]
T4: Mutta myöskin sillä tavalla, että kun tuli tervehtymiseen
liittyvät aikakysymykset ja nämä näin mikä olis nopeeta ja mikä ei olis
sitten nopeeta. Ja missä vaimolla oli vähän erilainen käsitys. Sen jälkeen
(mies) alkaa todistella sitä, että ei hänestä työhön ole. Hän alkaa, että
pankaa palikkatestiin, ei oo. Ja sillon siihen tuli vähän semmonen haastava
puoli, että älkää kuvitelkokkaan, että minun ulkopuoleltani voidaan
määritellä sitä mikä minä olen.

Tässä keskusteluotteessa on syntymässä uusi määritelmä paranemisen
hitaudesta. Muutoksen koettu hitaus on nähty miehen passiivisuuden
seurauksena. Nyt siihen liitetään kuitenkin uusi tulkinta, se voitaisiinkin
nähdä aktiivisena ulkopuolisen puuttumisen vastustamisena. Mies voitai
siin nähdä samalla tavalla aktiivisena kuin anorektikko, joka vastustaa
hänelle tarjottua ravintoa. Terapeutti alkaa sovittaa tätä näkemystä omaan
kehykseensä:
[15:1558 - 1571]
T2: Tuo mitä T4 sano: mä kuvittelen sen sisältönä juuri tämän tämmösen
epämääräsyyden, että ulkopuolelta sanotaan aina... Että kuinka paljon tätä
koko jengia kuvastaa se, että reframing tämän kohdalla olis se, että millä
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tavalla heille saadaan kaikkein yksinkertaisimmillaan niin kunnollinen
aikakäsite.
Tl: Niin kunnollinen aikakäsite ja kyllä musta tuo idea juuri, vaikka mä en
sitä anoreksiaan oo liittänytkään, vaan depressioon, että itse vois määritellä
sen mikä milloin on hyvä mennä töihin, mikä itselle on parasta, milloin
minä todella olen tehnyt päätöksen, milloin en.
T2: Se on anorektikko kato.
Tl: Mutta depressioon se kanssa liittyy.
T2: Anorektikko on semmonen: [] toiset ei syö, toiset ei käy töissä.
[15:1587 - 1597]
Tl: Ja tämä mun tunteeni, että mä en niiku, siis multa loppuu sanat, niin
se on just tämmösissä tilanteissa kun hän rupee näitä esimerkiks testejä
vetämään. Se on kai just sitä, että hän vaatii, että joku toinen määrittelee.
Nyt mä vasta sen huomaan kun siitä puhutaan. Eihän sitä voi kukaan
määritellä.
T4: ... täytyy saada joku toinen määrittelemään, että...
T3: Että hän voi tehdä vastaan.
T4: Aivan niin, jotta hän voi sitten ..., että on selvä vastarintakohde sitten.
TS: Siis hänen ei pidä mennä töihin ennen kuin hän haluaa mennä töihin.

Työryhmän keskustelussa on nyt kysymys aikaperspektiivin hämärty
misestä alkanut punoutua miehen toimijuuden ongelmaan. Sairastaminen
yhdessä aikaperspektiivin hämärtymisen kanssa viittaa tilanteeseen, jossa
hän ei voi itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Tästä kehyksestä luettuna
merkitsee työelämään palaamattomuus sitä, että hän on sairas ja työkyvy
tön. Jos kehys muuttuisi päinvastaiseksi pitäen sisällään ajatuksen siitä,
että hän voi vaikuttaa asioihinsa, olisi työhön menemättömyys luettava
toisin: siitä tulisi merkki laiskuudesta ja/tai oppositionaalisuudesta.
Näin ollen on miehen elämäntilanteeseen sisäänrakennettu merkitysa
nomalia, joka heijastuu terapiatilanteeseen terapeutin kokemana "hankauksena ".
Terapeutin on vaikeaa tietää, kummasta kehyksestä käsin hän lukisi asiakkaan
oireet. Merkitysanomaliaa voidaan kuvata seuraavasti:
Miehen elämäntilanteen merkitysanomalia:
ei voi vaikuttaa omaan
tilanteeseen (=aikapers
pektiivi hämärtänyt)
ei palaa työelä
mään

sairas ja
työkyvytön
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voi vaikuttaa omaan
tilanteeseen (=aikapers
pektiivi korjaantunut)
ei palaa työelämään

= laiska ja/tai

oppositionaalinen

Tämä merkitysanomalia vaikuttaa miehen tilanteen ympärillä käytävään
keskusteluun lamaannuttavasti, koska siihen sisältyy merkitysten tasolla
ylittämätön ristiriita:
sairas ja työkyvytön

=

laiska ja/tai oppositionaalinen

Ristiriita voidaan ylittää vain, jos siirrytään kontekstien tasolle. Ydinkysymyksek
si ei tulekaan sairastuminen tai parantuminen, vaan se voiko vaikuttaa omaan
tilanteeseen. Tässä tapauksessa kysymys toimijuudesta tulee liitetyksi ajan
käsitteen hallintaan. Elämä on omassa hallinnassa silloin, kun aika ei ole pysähty
nyt.
Toinen istunto: työryhmäkeskustelu
Terapeutti Tl tuo saman tapauksen uuteen konsultaation puoli vuotta
myöhemmin. Kun tällöin työryhmä keskustelee tapauksesta ennen varsi
naista istuntoa, terapeutti kertoo jotakin väliajan tapahtumista. Mies on
hakenut useampia työpaikkoja, mutta ilman tulosta. Toisaalta hän käyttää
varsin runsaasti alkoholia. Terapiassa on tullut esille aikaisempaa enem
män parisuhteen ongelmat, erityisesti miehen ajoittainen väkivaltaisuus.
Terapeutti kokee terapian varsin raskaaksi, mikä työryhmän jäsenten
mielissä viittaa siihen, että "myydään jotakin mitä ei haluta ostaa". Herää
kysymys siitä, onko viimekertainen konsultaatiokäynti hankaloittanut
terapeutin tilannetta:
[15:2945 - 2963]
TS: Elikkä onko nyt ongelma se, että me ollaan tehty väärä ..., viime kerral
la tehtiinkö väärä interventio?
T2: Jotenkin aloin muistaa sitä miten se... Sä olet tällä tavalla tän kirjannut
tänne, että toisaalta (mies) ei siedä mitään ehdotuksia, kaikista annetuista
tehtävistäkin hän osaa laistaa, joten hän on anorektikon tavoin hyvin
herkkä sille, että saa itse päättää mitä tekee, ja itse päättää millon haluaa
parantua ja palata työhön, eiks se ollut se...
Tl: Joo, se oli se viime kerran.
T2: ...semmonen, se hoitoajatus. Että nyt itseasiassa päättäminen mitä on
on se, kumpaan hän jatkossa hyvänä poikana haluaa [ ] mielenterveys-
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palveluilta apua: siihen(kö) delegaatiopuoleen, että hänestä tulis parempi
äidin delegaatti, vaiko siihen puoleen, että hänestä tulis vielä parempi
äidin poika ja hoidettava. Että onks tässä mitään järkee, että pääseekö tätä
kautta käsittämään sitä kysymystä, tai sitä asiaa, että tää on niin rasittava
potilas. Kun hän antautuu sillä tavalla. Että pääseeks tätä kautta takasin
siihen, että oikeestaan hänen valintansa kumpaa linjaa hän haluaa sinun
tukevan...

Edellisellä kerralla esillä ollut ajatus siitä, että miehen tulisi itse voida
päättää omasta tilanteestaan tulee nyt liitetyksi hänen elämäntarinaansa.
Ristiriitaisten kontekstien olemassolo (voi vaikuttaa/ ei voi vaikuttaa)
nähdään nyt liittyvän miehen äidiltä lähtevään ristiriitaiseen viestiin: tulee
menestyä maailmalla, mutta tulee myös aina olla riippuvainen äidin
hoivasta. Terapeutin vaikeus on edelleen se, että hän helposti asettuu
ensimmäisen viestin puolelle ja epäsuorasti myös työryhmä tuki tätä sen
puoltaessa aikaperspektiivin jäsentämistä. Kuitenkin mies on välttänyt

elämänsä paradoksia toteuttamalla ensin menestyvää uraa ja asettautumalla sen
jälkeen hoidettavan tilanteeseen.

Työryhmä päättää tällä kertaa omaksua työmuodon, jossa yksi
työryhmän jäsenistä (T4) haastattelee asiakaspariskuntaa ja terapeuttia,
työryhmän seuratessa yksisuuntaisen peilin takaa. Haastattelun jälkeen
työryhmä pitää keskinäisen neuvottelun ja haastattelija antaa palautteen
konsultoitavalle terapeutille ja asiakkaille yhdessä.
Toinen istunto: konsultaatiohaastattelu
[15:3149 - 3160]

T4: Mitä te aattelette, miksi Tl nyt pyysi teidät uudelleen tänne?
M: Niin se on aika mielenkiintoinen... En mä tiedä ollaanks me ajauduttu
umpikujaan vai onko tapahtunut muutosta johonkin suuntaan, tai mitä on
tapahtunut? Kyllähän mun henkilökohtainen olo oli parempi tässä muuta
ma viikko sitten, en mä sitä ollenkaan kiellä, jopa jo työpaikkojakin
katellut ja tollasta. En tiedä jos Tl:lta rupee eväät loppumaan, en tiedä.
T4: Mitä sä V luulet miksi Tl...?
V: Kyll mä luulen, että Tl kokee tän tilanteen sillälailla erilaiseksi, että tää
on ehkä parempaan päin menossa kokonaisuutena, siitä kun me viimeksi
käytiin.

Asiakkailla on siis varsin myönteinen kuva terapian kulusta. Haastattelija
pyrkii kuitenkin tarkentamaan, mitkä voisivat olla työskentelyn esteet:
[15:3276 - 3299]

T4: Mitä sä V luulet, mikä on ollut Tl:lle vaikeeta teidän kanssa keskustel
la?
V: Tässä viime aikoina mulla tulee päälimmäiseksi mieleen... tuli M:n
harrastustoiminnasta puhe. Tl kovasti yritti M:a motivoida jonkun harras-
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tuksen pariin ja sitä kautta päästä liikkeeseen ja ihmisten kanssa enemmän
kanssakäymiseen. Ja että se on kauheen sitkasta ollut. Mä luulen, että Tl
on kokenut ittensä ajoittain kovin turhautuneeksi, koska se ei oo tuottanut
mitään tulosta, taikka ainakaan sillälailla, kun on ollut puhetta mitä Tl on
ehdottanut.
T4: Mitä sä luulet ihan tarkkaan, tai mitä tiedät, mitä V nyt tarkottaa,
minkälaisia harrastuksiin ohjaamisia?
M: Oli tosta puhetta, uimisesta ja tommosesta. Mutta mun täytyy nyt
sanoo noista harrastuksista, että mun aikasemmassa työelämässä mun työ
ja harrastukset meni niin paljon yhteen, etten mä koskaan niiku ottanut
suoranaista vapaa-ajan harrastusta, muuta kuin kirjallisuus. Että se nyt on
ainoo semmonen. Sitten tään sairauden, koska jonkinnäkönen sairaus tää
on ollut, niin loppuaikoina sitä haluaa niin kamalasti eristäytyä. Ei oikees
taan halunnut olla ihmisten kanssa tekemisissä ollenkaan. Niin siitä löytää
sitten uutta, tai nytten löytää uutta energiaa harrastuksiin. Se on tietysti
yks asia, mulla on ollut päällimmäisenä tuo työhön paluu. Mä tiedän, että
pitäis sitä energiaa osa jakaa harrastuksiinkin. En tiedä onko siihen niin
paljon resursseja.

Näyttää siis siltä, että yhteistyöskentelyn keskeiseksi koetuksi ongelmaksi
tulee vaikeus osoittaa konkreettisia tuloksia yrityksissä aktivoida miesasi
akas. Asiakkaat olettavat tämän nimenomaisesti turhauttavan terapeuttia.
He eivät itse näytä niinkään olevan tästä huolissaan. Haastattelujaksoa
seuraavassa työryhmäkeskustelussa pohditaan hoitosuhdetta saadun
tiedon valossa:
Toinen istunto: työryhmäkeskustelu
[15:3577 - 3591]
TS: Siihen nähden oli mielenkiintoista se mitä se M sanoi, että kun hänellä
oli tämä sairaus, ja kai se sillon oli sairaus.
T4: Kai sitä semmoseks pitää kutsua.
TS: Mitä se on nyt?
T6: Ilmeisesti (hän) puhu jostain ohimenneestä ja jo olleesta, kun tämä
sairaus oli ja jo helpottaa ja...
TS: Itseasiassa tässä rupes miettimään sitä, että mikä sen hoidon idea nyt
on? Mitä varten ne nyt käy, jos se kerran on ollut sairaus, se ei ole enään
sairaus, mitä se nyt on mitä ne käy hoitamassa?
T2: Mulle tulee mieleen se oma kuvioni, joka ei ole sairauskuvio.
T4: Mä vältin tuota... , se kävi mun mielessä tuo noin mitä se on jos se ei
ole enään sairaus.
T2: Mitä elämässä haluaa toteuttaa?

Työryhmälle muodostuu käsitykseksi, että pariskunnalle terapian merkitys
on muuttunut pelkästään sairastumiseen liittyvästä tavoitteellisesta
toiminnasta joksikin elämään laajemmin liittyväksi. Terapeutin kokema
väsymys ja turhautuminen olisi ymmärrettävissä niin, että hänestä on
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tullut tavoitteita asettava delegoiva äiti. Miesasiakas ei kuitenkaan toteuta
niitä, vaan ainoastaan elää:
[15:3619 - 3636]
T2: Tässä on käynyt sillä tavalla puolentoista vuoden aikana, niinkö, että
pariskunta on oppinut tuntemaan kyllä..., tämän näkemyksen (mukaan)
mitä meillä on..., aika hyvin toisiaan. Mutta ongelma näyttää olevan se,
että Tl ei ole. Tl ikäänkuin ...
TS: Tl:lla on se pulma, että hän asettaa tavoitteita.
T2: Joo, ja pariskunta sillon kun ne tutustuu toisiinsa ne ei aseta tavoitteita.
Ahaa. Tässä tulee se delegaatiokuvio.
T4: Terapeutilla on tavoitteet ja pariskunta eksisteeraa.
T6: Tässä jos ajattelee sitä taustaperhekuviota, tavallaan on niiku vaimo,
äiti...
T2: Se olis tässä. Että siinä on käynyt sillä tavalla, että Tl tämän kuvion
mukaisesti..., että Tl:sta on tullut semmonen omalaatuinen delegoiva äiti,
että hän pistää tavoitteita, mutta tämäpä ei toteuta niitä, hän vaan elää. He
vaan tutustuu toisiinsa ja...
TS: Tl:lle ongelma.
T2: Siinä on Tl:n ongelma, hän on delegoija, hän on turhautunut äiti. Jos
ajattelee heidän tarinaansa.

Edellisellä konsultaatiokäynnillä näytti siltä, että miehen sairastumiskoke
mukseen liittynyt ajan pysähtyminen oli hämärtänyt terapeutin aikapers
pektiiviä. Hänelle oli tullut vaikeus nähdä, mitä kaikkia muutoksia oli
tapahtunut suhteellisen lyhyessäkin ajassa ja hänelle oli tullut vaikeus
ajatella yht'äkkisten muutosten mahdollisuutta. Nyt näkökulma aikakysy
mykseen muuttuu radikaalisti. Ajan pysäyttäminen saa yllättävällä tavalla
myönteisen sisällön, kun sen näkee miehen pyrkimyksenä toteuttaa toista puolta
elämänsä delegaatiossa. Miten tällainen uusi näkökulma voitaisiin saada
terapian palvelukseen?
[15:3657 - 3672]
T2: Entäs sitten se vielä... Sä sanoit, että jos määräis..., vai kuka sano...,
loputonta terapiaa. Mä sanosin jotenkin sillä tavalla..., minun mieleeni
tulee se, mitä yksilöterapiassa sanotaan. Sanotaan, että parhaimmillaan se
on semmonen ajaton tilanne, jossa on tärkeetä se, että terapeutti luopuu
tavoitteistaan. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että pariskunta on onnistunut
siitä luopumaan kyllä terapian sisällä, mutta Tl ei.
TS: Nyt palataan tähän aikajuttuun.
T2: Tää aikajuttu.
TS: Me palataan siihen juuri nyt toisinpäin.
T2: Käytät juuri niin kauan kuin, kunnes..
TS: Sillonhan oli kysymys siitä, että ajateltiin, että Tl on menettänyt
ajantajunsa. Nyt me tavallaan sanotaan, että hänen pitää ... [
] että sehän
hänen pitäiskin tehdä. Kummallista. Kyll siinä ihan hyvin järkeä on
jotenkin.
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Käyttäen miesasiakkaan henkilöhistoriaan liittyvää ristiriitaista delegaatiota tulisi olla sekä äidin suoritustavoitteita täyttävä poika että riippuvainen ja
hoidettava - analogiana, on työryhmä määritellyt terapiaprosessiin sisältyvän
merkitysanomalian. Tämä anomalia liittyy niihin eri merkityksiin, mitä terapia
saa riippuen siitä miten se asetetaan aikakontekstiin. Tavoitteiden jäsentämän
ajan kontekstissa terapia tulee analogiseksi äidin suoritusdelegaatiolle. Tällöin
terapeutti joutuu turhautuneen äidin asemaan. Tavoitteista ja ajan jäsentämisestä
luopuminen - ajan pysäyttäminen - asettaa terapian kontekstiin, jossa se saa
merkityksen äidin hoitodelegaation toteuttamisena.
Terapiaprosessiin liittyvä merkitysanomalia:
tavoitteet/ajan
jäsentäminen
1 terapia
ei tavoitteita/ajan
jäsentymättömyys
1 terapia

äidin suoritus
delegaation toteut
taminen

äidin hoitodelegaation
toteuttaminen

Työryhmässä syntyneen näkemyksen mukaan terapeutti kokee hoidon
jumiutuneeksi silloin, kun hän toimii ensimmäisen merkitysrakenteen
mukaisesti. Näin ollen tämän toisen konsultaatio-käynnin tuottaman
aineiston valossa näyttää siltä, että terapeutin olisi nyt hyödyllistä luopua
turhan jäsennetystä aikaperspektiivistä.
Työryhmä päätyi seuraavanlaisen palautteen antamiseen terapeutille ja asiakkaille:
[15:3728 - 3767]
T4: Joo, käytiin tuossa keskustelua ja mä pikkusen laitoin itselleni muisti
avuks tuohon. Ihan ensimmäiseksi näyttää siltä, että kun pohditaan tätä
kysymystä, että miksi (te olette) nyt täällä, niin näyttää siltä että siinä on
ilmeisesti tapahtunut sen kaltainen virhe, eräänlainen virhearviointi, että
yleensä tänne tullaan sellasessa tilanteessa, jossa terapia on jotenkin juut
tunut. Ja nyt näyttää siltä, että semmonen..., se ei kuvaa tätä terapiaa. Että
se on yks näkökulma. Toiseks mä haluaisin ja tuo työryhmä haluais, me
haluttais kiinnittää huomiota sellaseen, että kun sä M sanoit tuossa, että
sairaus oli, tai miksi sitä nyt pitää kutsua, se oli, aika sanatarkka ilmaus,
että sairaus oli. Ja meistä näyttää siltä, että ilmeisesti onkin niin, että sillon
kun sairaus oli, niin terapialla oli tarpeensa ja merkityksensä ja nyt kun
sairaus on jotain, jota ei enään ole, niin on ilmeisesti, että terapia tällä
hetkellä tyydyttää mahdollisesti jotain muita tarpeita kuin välittömiä
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hoitotarpeita. Ja eräällä tavalla meistä näyttää siltä, että terapiatilanne on
usein sellanen, jossa jossain vaiheessa kun terapia etenee, niin siinä katoaa
niiku sidonnaisuus aikaan, että se ei ole sidottu aikaan, vaan se on jotain
joka on tässä ja nyt, joka ei ole sidoksissa sillain aikaan, ja meistä näyttää
siltä, että siinä on käynyt sillä tavalla, että he pariskuntana ovat tässä
terapiassa päässeet sellaiseen vaiheeseen, jossa terapiaa on jotenkin, ei
enään sidoksissa aikaan, mutta näyttää samanaikaisesti siltä, että Tl ei ole
vielä päässyt sellaiseen vaiheeseen. Ja tässä on kaikki mitä me halutaan
teille kaikille kolmelle sanoa, ja toivotetaan ...
M: Saako kysyä yhden asian?
T4: Voit kysyä mutta mä en ole varma vastaanko mä.
M: Täsmennä pikkasen sitä, että ei ole sidottu aikaan. Siis me puhutaan...
T2: T4! Pikku lisäys vielä: siinä meidän keskustelussa toisaalta oli tämä
puoli missä tää ajattomuuden hyvä asia tuli esille tuolla tavalla kuin
sanoit, mutta myös se, että Tl ei tähän tilanteeseen ole päässyt. Nimittäin
sitä kautta, joka näkyy siinä, hän esittää terapialle tavoitteita, jotka liittyy
aikaan, ja meidän keskustelu kai eteni siihen suuntaan[].
T4: Se oli hyvin tarkka tarkennus. Mä toivon että se riitti vastaukses sulle.
Mä toivotan omasta ja työryhmän puolesta hyvää kotimatkaa.

Toinen istunto: työryhmän jälkikeskustelu
Istunnon jälkeen käydään vielä lyhyt työryhmän keskinäinen jälkikeskus
telu, josta seuraava terapeutin välitöntä reaktiota kuvaava tekstiote on
otettu:
[15:3846 - 3856]

TS: Niin, saaks kysyä semmosta, että mikä ajatus sulla on siitä, että miksi
se hämmensi? Nyt.
Tl: Kun mä jotenkin ajattelin, että mä olen oikeassa kun mä asetan tavoit
teita ja koetan pitää jotain aikaperspektiiviä. Ja sit se jotenkin kuulosti siltä
niikuin minä olisin väärässä ja perhe on oikeassa ja se niiku sai mut ihan...,
että voi kauheeta. Näin se meni perille mulle sillä hetkellä. Kai siinä jotain
tottakin on tietysti. Jos oikein tiukat tavoitteet ja aikaperspektiivin asettaa
niin pieleenhän se menee.
T2: Niin millä tavalla tää pitäis tää keskustelu tässä mennä.
TS: Kannattaaks tätä enään jatkaa?

Tarkastelu
Tässä konsultaatiotapauksessa pulmana oli pariterapiassa tapahtuvien
muutosten nopeuden tai hitauden arvioiminen. Sekä konsultaatiota
hakevalla terapeutilla että asiakkailla oli vaikeuksia arvioida, miten
nopeita tai hitaita muutokset ovat asetettujen odotusten ja tavoitteiden
suhteen. Työryhmän työskentelyn keskeinen tulos oli juuri tämän konsultaa
tiopulman asettaminen mielekkääseen yhteyteen terapiatapauksen historian
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kokonaisuuteen. Kysymys tavoitteiden saavuttamisesta tai saavuttamatta
jättämisestä terapiassa liitettiin analogiana identifioituna potilaana olleen
miehen äitisuhteeseen ja hänen lapsuudessaan kokemaansa sairastumi
seen. Näin ollen se, mikä oli koettu terapiasuhteessa pulmallisena tuli
tärkeäksi hoitoprosessia jäsentäväksi mielikuvaksi.

8.8

Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen ongelmana on, miten perheterapeuttisessa keskus
telussa merkitysten muodostuminen ja muuttuminen tulee mahdolliseksi.
Ongelman tutkimiseksi rakennettiin ensin teoreettisen erittelyn pohjalta
käsitemalli (luku 7), joka sitten tässä luvussa sovellettiin kuuden perhete
rapiatapauksen analyysiin. Tässä jaksossa on tarkoitus yhteenvedonomai
sesti tarkastella, mitä aineistoanalyysi toi tulokseksi.
Luvussa 7 merkitysten muodostumista ja muuttumista kuvaavan
mallin keskeisten käsitteiden väliset suhteet esitettiin seuraavan kaavion
avulla:
diskurssi

1

konteksti

rkki, teksti 1

=

merkitys

Kaavio antaa ymmärtää, että merkitys muodostuu, kun keskustelussa
merkki tai teksti asetetaan kontekstiin. Merkki ja teksti ymmärretään
laajasti. Tässä se on yleensä jokin käyttäytymistapa tai -seuranto, usein
oireena tai ongelmana koettu. Merkitysten muodostumisprosessia säätelee
diskurssiksi kutsuttu yhteisöllisesti muotoutunut puhe- ja keskustelu
käytäntö. Diskurssi suuntaa puhujaa tiettyjen merkitysten muodostami
seen ja toisten mahdollisten merkityksenantojen ohittamiseen.
Diskurssin valinta25 ja tekstien asettaminen konteksteihin muo
dostaa puhujan henkilökohtaisen retoriikan, sen tavan, jolla hän käyttää
kieltä sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Merkitysten muodostumi
nen punoutuu näin ollen erottamattomasti sosiaalisten suhteiden luomi
seen, muotoamiseen ja ylläpitämiseen. Merkin tai tekstin asettaminen
Diskurssin valinta on harvoin tietoista ja tarkoituksellista vaan ilmentää sitä keskustelu
käytännön keinojen valikomaa eli repertuaaria, mikä puhujalla kehityshistoriansa ja sosiaali
sen asemansa puolesta on käytössään.
25
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kontekstiin on kerrontaa ja kerronnalla puolestaan pyritään itsensä sijoitta
miseen keskustelutapahtumaa ympäröivään sosiaaliseen matriisiin.
Kerronta ohjaa toisen osapuolen käsitystä siitä, mitä tästä sosiaalisesta
tilanteesta voi seurata (knowing-from).
Tämä havainnollistuu tapausesimerkeissä. Tapauksessa 1 esille
tulevana ongelmana oleva tytön lyhytjännitteisyys ja kastelu asetettiin
koulun tuomien vaatimusten kontekstiin, jolloin kertojat (vanhemmat)
jäivät sen suhteen etäisemmiksi. Tapauksen 4 äiti muotoili omaa kertomis
tapaansa samansuuntaisesti. Tapauksessa 1 ongelma sijoitettiin kuitenkin
toisaalta myös isän ja tyttären välisen suhteen kontekstiin, jolloin taas
kertojan (isän) asema sosiaalisessa tilanteessa täysin muuttui. Hänestä tuli
ikäänkuin hoidon "kohde". Tapauksessa 3 asiakas tarjosi tyttärensä
käyttäytymistä koskevia merkityksenantoja, jotka asettivat hänet huolestu
neen tarkkailijan eikä suhdetta muotoilevan osapuolen asemaan.
Merkin tai tekstin asettamista kontekstiin tapahtuu myös kerron
nan "lukijan" toimesta. Vastaanottava osapuoli säätelee sosiaalista suhdetta
omalla lukutavallaan. Lähes kaikissa tapauksissa työryhmä oman keskus
telunsa alkuvaiheessa muodosti merkityksiä diagnosoivasta diskurssista
käsin. Tässä diskurssissa konteksti etsitään aikaisemmasta kliinisestä
kokemuksesta tai kirjallisuudesta eikä istunnossa esille tulleista asiayh
teyksistä. Tällainen merkityksenanto voidaan työryhmän puolelta nähdä
pyrkimyksenä oman ammatillisen ja asiantuntijaposition korostamiseen.
Merkitysten muodostaminen ei siis ole ensisijaisesti kognitiivinen
ja tulkitseva prosessi vaan retoorinen tapahtuma, joka liittyy sosiaalisten
suhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Kun tietystä merkityksenan
nosta pidetään kiinni pysyy myös suhteen määrittely muuttumattomana.
Suhteiden määrittelyn vaikeus yhdistyy puolestaan merkitysten muodo
stamisen vaikeuteen. Tämä havainnollistui erityisen selvästi tapauksessa
6, jossa psykoottisesti oirehtivan nuorukaisen käyttäytymiseen liittyvät
merkitykset aluksi esiintyivät fragmentaarisina ja niitä oli vaikeaa liittää
toisiinsa tai muiden perheenjäsenten käyttäytymistä koskeviin merkitykse
nantoihin.
Merkitysten muodostamisen retoorisen tehtävän korostuminen
antaa lisäsyvyyttä diskurssin käsitteelle. Diskurssi voidaan ymmärtää
puhe- ja keskustelukäytäntönä, joka mahdollistaa samansuuntaisia retoori
sia funktioita palvelevien merkitysten tuottamista. Tämä tarkoittaa myös
sitä, että tietyssä diskurssissa pitäytyminen on tiettyjen sosiaalisten
suhdemäärittelyjen ylläpitämistä yhteisössä. Tapauksessa 1 oli erotettavis
sa toisistaan kolme perheensisäistä, tyttären oireisiin liittyvää diskurssia.
Ensimmäinen tuki niitä merkityksenantoja, jotka mahdollistivat oirekäyt
täytymisen dissosiaatiota perheen sisäisestä kanssakäymisestä. Toinen
puolestaan liitti oireet tyttären ja isän väliseen kanssakäymiseen. Kolmas
diskurssi ylläpiti merkityksenantoja, jotka liittyivät vanhempien väliseen
splittiin kasvattajina.
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Tietyssä diskurssissa pysyminen mahdollistaa yksilölle tietyn
itsemäärittelyn ylläpitämisen. Riittävän ristiriidaton itsemäärittely taas on
toimijuuden perusta. Toimijuus on mahdollisuus tehdä valintoja keinojen
suhteen päämäärien saavuttamiseksi. Ristiriitainen asema sosiaalisessa
matriisissa ja diskursiivisessa käytännössä johtaa toimijuuden ongelmiin.
Ristiriita on usein seurausta useamman, keskenään vaikeasti yhteensovi
tettavia merkityksiä tuottavan, diskurssin samanaikaisesta soveltamisesta
samaan ilmiöön. Tästä tilanteesta syntyy merkitysanomalia. Aivan kuten
merkityksenanto on myös merkitysanomalia pragmaattista ulottuvuutta
omaava kategoria. Kyse on viime kädessä vaikeudesta toimia tietyssä
tilanteessa. Tällaisen pragmaattisen ristiriidan ratkaiseminen edellyttää
kuitenkin siihen liittyvän semanttisen ristiriidan ratkaisua.
Tapaus 4 on tässä suhteessa valaiseva. Siinä perheen äiti oli
omassa diskurssissaan luonut käsityksen tyttärestään erityisen vilkkaana
ja herkkänä lapsena ja liittänyt esille tulevan ongelman (mielessä laskemi
nen) niihin ristiriitoihin, joihin tällainen lapsi joutuu ympäristönsä kanssa.
Tältä pohjalta hänellä oli myös erinäisiä ajatuksia siitä, mitä ongelman
suhteen saattaisi tehdä. Kun kuitenkin koulun ja terveydenhuollon
diskursseissa ongelma oli saanut neuroottisen oireen merkityksen, johti
tämä hankaluuksiin äidin toimijuudessa. Hän joutui epävarmaksi omien
keinojensa pätevyydestä tai riittävyydestä. Työryhmän keskustelussa
käytiin hyvin monipuolisesti läpi erilaisia esille tulevan ongelman mah
dollisia merkityksiä. Havaittiin, että se myös voidaan ymmärtää kehitys
saavutuksena ja keinona käsitellä eri sosiaalisilla kentillä syntyvien
keskinäisten paineiden aiheuttamia "hankauksia". Tämä merkityksenanto
näytti palauttavan äidin toimijuuden ja hän lähti uudelleen pohtimaan
omia keinojaan ongelman ratkaisemiseksi.
Luvussa 7 todettiin, että merkitysrakenteessa

diskurssi

konteksti
1

rkki, teksti 1

=

merkitys

kaikkien elementtien välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus. Näin ollen
muutos yhdessä aiheuttaa muutoksen kaikissa muissa. Tämä merkitsee
myös sitä, että merkitysten muuttumiseen voidaan tulla eri "reittejä".
Tapauksessa 1 muutos tapahtui uudelleenmäärittelynä, joka seurasi
kontekstimäärityksen muutoksesta. Semanttisella tasolla tapahtunut
uudelleenmäärittely vahvistettiin kuitenkin myös määräämällä eräänlainen
rituaali: vanhempien tulee seurata toisen pysymistä kasvatustyylissään ja
hakeutua uudelleen konsultaatioon siinä tapauksessa, että näin ei kävisi.
Tapauksessa 3 merkityksen muutokseen tultiin suoraan tekstin tasolta.
Kun asiakas työryhmän antamana tehtävänä teki sitä, mitä hän muutenkin
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teki, muuttui tämän käyttäytymisen merkitys. Tapauksessa 4 merkityksen
muuttuminen tapahtui semanttisella tasolla uudelleenmäärittelynä.
Olennainen muutos tapahtui, kun työryhmä omassa keskustelussaan
irtaantui oireen tarkastelusta "oireena" ja ryhtyi pohtimaan sitä "ratkaisu
na". Tapauksessa 6 perustui psykoottisesti oirehtivan nuorukaisen joutu
minen "hankaukseen" sosiaalisessa matriisissaan vanhempien häntä
koskevien tarinoiden ristiriitaan. Työryhmän työskentely liittyi näiden
ristiriitaisten diskurssien ylittämiseen ja yhdistämiseen, josta tuloksena oli
semanttinen uudelleenmäärittely. Tapauksessa 10 muutos liittyi uudenlai
sen diskurssin löytämiseen, mikä puolestaan mahdollistui kun terapian
käytännön järjestelyt muutettiin. Uudessa järjestelyssä kävi mahdolliseksi
muodostaa keskusteluyhteys, jossa tapaukseen liittyvä "merkitysten
ekologia" saattoi vapaasti kehittyä ja etsiä muotoaan ilman varsinaista
päämäärää tai tavoitetta. Tapauksessa 15 konsultaatiotyöskentely perustui
toisistaan irrallisten kontekstimäärittelyjen toisiinsa liittämiseen.
Merkityksen muuttumiseen liittyvät tulokset voi tiivistää toteamal
la ne eri tasot, joista käsin muutos voidaan saavuttaa:
l

Merkin ja/tai tekstin taso. Tässä on kyseessä joko uuden tai "vanhan", jo
asianosaisten repertuaariin kuuluvan, tekstin tuottaminen terapian yh
teydessä. Tämä voi tapahtua tehtävänantona (esim. tapaus 3), rituaalin
määräyksenä (tapaus 1) tai keskustelun ulkoisten järjestelyjen muutoksella
(tapaus 10). Näille toimenpiteille on yhteistä uuden kontekstin luominen
toiminnallisella tasolla, jolloin tässä tuotettu teksti lisää keskustelussa
syntyvän "merkitysten ekologian" rikkautta ja monimuotoisuutta. Tällä
tavalla syntyvä semanttinen väljyys avaa uusia mahdollisuuksia toimia,
kun osallistujat voivat vapaammin "kokeilla" eri positioita suhteessa
ongelmaan. Tämä ei sinänsä edellytä uusien merkitysantojen sanallista
mista, vaan sanallistamisen puuttuminen saattaa jopa lisätä väljyyttä.

2

Kontekstin taso. Kontekstin tasolta lähtevä muutos saa yleensä uudelleen
määrittelyn muodon. Ongelmalliseksi koetussa elämäntilanteessa vaihtoeh
tojen puuttuminen on seurausta merkitysten tuottamisesta kapeasti yhdes
tä kontekstimäärittelystä käsin. Kun esille tuleva ongelma ja sen ympärille
mudostuneet käyttäytymisseurannot terapeuttisessa keskustelussa tarkas
tellaan monipuolisesti eri yhteyksissä, avautuu uusia mahdollisia merkityk
senantoja. Uusien kontekstimäärittelyjen etsiminen keskustelussa on usein
seurausta "terapeuttisesta merkitysanomaliasta", joka liittyy terapiatilan
teessa välittömästi havaitun ja tarinana kerrotun välisestä ristiriidasta.
Esimerkkejä uusien kontekstimäärittelyjen etsimisestä liikkeelle lähteneitä
merkitysten muuttumisia sisältyy lähes kaikkiin tämän aineiston tapauk
siin.

3

Diskurssin taso. Elämän pulmatilanteisiin liittyvät hämmennykset ja juuttu
miset ovat usein seurausta keskusteluyhteisössä (perhe + sosiaalinen
verkosto) vallitsevina olevien diskurssien yhteensovittamattomuudesta ja
yhteentörmäyksistä (esim. tapaukset 1, 4 ja 6). Toisaalta vaihtoehtoisten
toimintatapojen löytämisen vaikeus saattaa liittyä siihen, että keskustelussa
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ei ole riittävästi diskurssien vaihtelua (tapaukset 3 ja 10). Terapeuttisen
systeemin muodostuminen (so. keskusteluyhteisön laajentuminen) näyttäisi
tämän aineiston valossa usein johtavan siihen, että aluksi lisääntyy vai
keasti toisiinsa sovitettavien diskurssien määrä. Työryhmän jäsenet sovelta
vat omia keskustelukäytäntöjään terapeuttiseen keskusteluun ja usein
näiden yhteensovittaminen tai väljentäminen tulee keskeiseksi pulmaksi.
Tässsä tutkimuksessa on käytetty termiä kontekstuaalinen diskurssi, kun on
viitattu useiden diskurssien merkityksenantojen keskinäistä vertailua ja
koordintointia mahdollistavaan keskustelumuotoon. Konkreettisia ku
vauksia niistä eri muodoista, jotka kontekstuaalinen diskurssi voi saada,
sisältyy tämän tutkimuksen tapausselosteisiin. Kontekstuaalisen diskurssin
merkittävin tunnusmerkki näyttäisi olevan se, että se poiketen muista
diskurssimuodoista ei pyri retooristen tehtävien toteuttamiseen (vrt.
edellä), vaan on irtaantunut sosiaaliseen tilanteeseen liittyvistä toiminnalli
sista pyrkimyksistä. Ainoana "pyrkimyksenä" on merkitysten tuottamisen
mahdollisuuksien tutkiminen ja merkitysekologian rikastuttaminen.

9

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

9.1

Tutkimuksen toteutuminen

Luvussa 5 luonnehdittiin tämän tutkimuksen lähestymistapaa uutta
etsiväksi tutkimukseksi (discovery-oriented research). Tavoitteena on
oppia uutta ja mahdollistaa uusien kysymysten asettamista tarkastelemalla
tarkasti sitä, mitä terapiaprosessissa tapahtuu. Uuden oppiminen ei olisi
kuitenkaan mahdollista pelkästään katselemalla ja lukemalla, vaan se
edellyttää jonkin katselu- ja lukutavan soveltamista aineistoon. Tässä
tutkimuksessa tarkastelua ohjaava näkökulma oli perheterapiatapahtuman
ymmärtäminen keskusteluna.
Tällainen näkökulma ei ole tavallinen psykoterapiatutkimuksessa.
Yleensä tutkimuksen lähtökohtana on jokin psykologinen käyttäytymisen
tai persoonallisuuden teoria, joka ohjaa tutkimuksen analyysiyksiköiden
(units of analysis) valintaa. Ottaen huomioon, että suurin osa mitä terapi
assa tapahtuu on puhumista, on yllättävää miten vähän kielelliseen ja
diskursiiviseen aspektiin on kiinnitetty huomiota tutkimuksessa. Näyttää
siltä, että nimenomaan perheterapiaa koskevassa kirjallisuudessa kysymys
terapiassa tapahtuvasta semanttisesta muutoksesta on tullut ajankohtai
seksi (Frosh, 1991).
Tätä tutkimusta suunniteltaessa ei kirjallisuudesta näyttänyt
löytyvän esikuvaksi kelpaavaa valmista mallia terapiakeskustelussa
tapahtuvan semanttisen muutoksen empiiriselle erittelylle. Vaikka viime
vuosina on kirjallisuudessa paljon keskusteltu postmodernin ja poststruk
turaalisen ajattelun merkityksestä perheterapian teorian kannalta (kts.
esim. Family Process-lehdessä käyty keskustelu; Anderson & Goolishian,
1990, Atkinson & Heath, 1990a, 1990b; Hoffman, 1990) ja kielellisen alueen
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tärkeydestä, on, kuten de Shazer (1991) kommentissaan huomauttaa,
hyvin vähän osoitettu mitä terapeutit ja heidän asiakkaansa itse asiassa
tekevät terapiaistunnoissa. Tästä syystä kävi välttämättömäksi muotoilla
oma käsitemalli aineistoanalyysin välineeksi.
Malli osoittautui siinä suhteessa onnistuneeksi, että se todella
mahdollisti uuden tavan kuvailla ja kertoa mitä perheterapiaprosessissa
tapahtuu. Malli osoittautui käyttökelpoiseksi kaikkien tarkempaan analyy
siin otettujen tapausten kohdalla ja mahdollisti tapauksissa löytyvän
samanlaisuuden ja erilaisuuden vertailun. Muiden tapausten ylimalkai
sempi tarkastelu ei tutkijan mielessä asettanut rajoituksia sille, etteikö
niissä tapahtunutta semanttista muutosta olisi voinut mallin avulla
jäsentää. Tämä puhuu analyysin siirrettävyyden ja käyttövarmuuden puolesta
(kts. jakso 6.3.).
Mallin toimivuus tutkimuksen aineiston suhteen ei kuitenkaan
merkitse sitä, etteikö samasta materiaalista, joko tämän mallin tai jonkin
muun avulla, voisi konstruoida muunkinlaisia kuvauksia prosessissa
tapahtuneista muutoksista. Kuten aikaisemmin on todettu (Wahlström,
1990), johtuu tämä itse asian luonteesta. Koska perheterapiassa tapahtuva
muutos ei ole kausaalisten prosessien tulosta (de Shazer, 1991), vaan
seurausta asiakkaiden ja terapeuttien toinen toisilleen antamien asiantiloja
koskevien kuvausten vaihdosta, voidaan muutoksen "aiheutumisesta"
periaatteessa neuvotella loputtomasti. Käytännössä näin ei yleensä kuiten
kaan käy vaan saavutetaan eräänlainen kommunikatiivinen validiteetti (Kva
le, 1989), so. jossakin keskusteluyhteisössä riittävä yksimielisyys tulkinta
tavan mahdollisuudesta. Tässä tutkimuksessa on tutkimukseen osallistu
nut työryhmä toiminut tällaisena keskusteluyhteisönä. Kuten Kvale toteaa,
voi kehitetyn kuvaustavan validiteetti olla myös pragmaattinen: se saattaa
osoittautua hyödylliseksi muiden vastaavanlaisten prosessien kuvauksessa
ja sillä voi olla seuraamuksia perheterapian toteuttamistavoissa. Näihin
mahdollisiin seuraamuksiin palataan seuraavassa jaksossa.
Tälle tutkimukselle ominainen piirre on ollut tutkijan osallistumi
nen aineiston muodostumiseen. Koko lähestymistavan muotoutumiseen
on vaikuttanut koulutustyöryhmän toiminta historiallisena prosessina. Se
tapa ajatella ja jäsentää terapiatapahtumaa, jota tässä raportissa on esitelty,
syntyi vähitellen työryhmän kliinisen työn ja teoreettisten keskustelujen
seurauksena. On vaikea kuvitella, että prosessin ymmärrystä olisi voitu
saavuttaa ilman osallistumista tällaisen hermeneuttisen käytäntö-teoria spiraalin muotoutumiseen. Toisaalta tutkija koulutusryhmän toiminnan
loputtua palasi materiaaliin yksin ja etäisemmästä positiosta käsin. On
kuitenkin vaikeaa sanoa, missä määrin tällaista analyysia voidaan suorit
taa aineistolla, johon ei ole ensikäden kosketusta. Ei ole myöskään selvää,
voisiko tätä kuvaustapaa soveltaa erilaista teoreettista lähestymistapaa
edustavaan perheterapeuttiseen työskentelyyn.
Analyysin tällainen riippuvuus tutkijan teoreettisesta ja käsitteelli
sestä lähestymistavasta on yleisestikin kvalitatiivsen analyysin pulma.
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Koska analyysi aina on teoriasta käsin tapahtuvaa ei sille voi esittää
sellaisia sääntöjä, joita algoritmisesti seuraten voisi päätyä tiettyyn tulok
seen. Niinpä tällainen tutkimus ei voi täyttää kokeellisen tutkimuksen
tiukkoja toistettavuuden vaatimuksia. Tämä on se hinta, joka nähtävästi
on maksettava siitä, että ilmiöitä halutaan tutkia niiden luonnollisessa
kontekstissa.
Tässä tutkimuksessa olisi ollut mahdollista lisätä analyysin luotet
tavuutta ja vähentää sen riippuvuutta tutkijan (joka tässä tapauksessa oli
vahvasti osallistuva tutkija) näkökulmasta haastattelemalla työryhmän
lisäksi myös asiakkaita terapian jälkeen, kuten esim. Gulledge (1988) on
tehnyt. Tämä vaihtoehto, joka tutkimuksen suunnitteluvaiheessa oli vah
vasti esillä, olisi mahdollistanut terapiassa tapahtuneen muutoksen
kuvaamista asiakkaiden kokemana. Tämä menettely olisi kuitenkin
edellyttänyt terapiaprosessiin osallistumattoman haastattelijan käyttöä. Jos
tutkija olisi tällaisia syvähaastatteluja tehnyt, olisi vaarana ollut ensinnä
kin, että haastattelu muuttuisi terapian jatkeeksi, ja toiseksi, että uutta
näkökulmaa ei kuitenkaan tavoitettaisi. Näistä syistä tästä vaihtoehdosta
luovuttiin.
Toinen kohta, jossa tutkimukseen voi kohdistaa kritiikkiä, on
kysymys siitä, onko terapeuttisen muutoksen kuvaaminen pelkästään
puhekäytäntöihin liittyvänä semanttisena muutoksena riittävä. Perhetera
piassa viime vuosina tapahtunut kielellisten prosessien ja semanttisen
muutoksen painottaminen on lähinnä lähtenyt liikkeelle epistemologisten
pohdintojen tuloksena. Tätä suuntausta on kritisoitu (esim. Hansson ja
Wallin, 1992) "todellisuudesta" irrottautumisena. Voidaan kysyä onko
semanttinen muutos riittävä tuottamaan muutosta myös toiminnan
tasolla. Vasta-argumenttina tälle on se, että terapeutti kuitenkin viime
kädessä on rajoitettu toimimaan kielellisellä alueella ja merkitysten tasolla.
Tämä on keskusteluterapian ominta aluetta ja se mikä itse asiassa erottaa
sen sosiaalisesta kontrollista.
Tässä tutkimuksessa tehtiin hyvin tietoinen rajaus muutoksen
kuvaamisen suhteen. Pidättäydyttiin kuvaamaan vain sitä muutosta, jota
tapahtui istuntojen aikana asiakkaiden (ja korostettakoon: myös terapeut
tien) puhekäytännöissä. Olisi tietysti ollut mahdollista esim. lyhyen
puhelinhaastattelun avulla selvittää mitä perheiden elämässä on tapahtu
nut terapian tai perhekonsultaation jälkeen. Tällainen menettely olisi
kuitenkin vienyt tutkimuksen yli tutkimusongelman määrittelemän
rajauksen ja liiaksi kohdistanut mielenkiinnon terapian tuloksellisuuden
problematiikkaan. Arvioitiin, että tämä ei olisi ollut asianmukaista, kun
tutkimus ei kuitenkaan olisi voinut täyttää tuloksellisuustutkimuksen
kriteerejä. Semanttisen muutoksen ja toiminnallisen muutoksen suhde olisi
kuitenkin tärkeä tutkimusaihe, mutta ilmeisesti rajallisin resurssein
toimivan opinnäytetyötutkimuksen puitteissa vaikeasti toteutettavissa.
Aineiston käsittelyssä päädyttiin kuuden tapauksen (tapauksen
määrittelynä oli työryhmän ja yhden asiakasperheen väliset keskustelut ja

180
niihin liittyvät työryhmän keskustelut) tarkempaan erittelyyn. Perinteisiä
diagnostisia kategorioita käyttäen voidaan todeta, että tapauksissa oli
mukana identifioituina potilaina seuraavia: yksi lapsuusajan lievä käytös
häiriö, kaksi lapsuusajan neuroottista häiriötä, yksi nuoruusiän käytöshäi
riö, yksi nuoruusiän psykoottinen häiriö ja yksi aikuisiän psykoottinen
häiriö. Näin ollen tapaukset edustivat melko monipuolisesti perhetera
peuttista ongelmakenttää. Koska tapausten keskinäisestä erilaisuudesta
huolimatta analyysimallin kuvauskategoriat näyttivät olevan niihin
yhdensuuntaisesti sovellettavissa katsoi tutkija kuuden tapauksen tuotta
van riittävästi todistusaineistoa mallin toimivuudesta.

9.2. Perheterapian kuratiivisuus

Tulosten tarkastelu -jaksossa (8.8.) kuvattiin yhteenvedonomaisesti mitä
tapausaineiston pohjalta voi sanoa merkitysten muodostumisesta ja
muuttumisesta perheterapeuttisessa keskustelussa. Tässä yhteydessä on
syytä vielä pohtia perheterapian luonnetta hoitomenetelmänä tämän
tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien ja empiiristen tulosten valossa.
Mihin perheterapeuttisen keskustelun kuratiivisuus perustuu? Mitä
johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä perheterapeuttisen toiminnan suhteen?
Näihin kysymyksiin vastaamisessa saattaa olla hyödyllistä palata
jaksossa 4.4. esitettyyn Harren (1983, 1985, 1986) käsitykseen yksilöllisyy
den muodostumisesta. Hän kuvaa tätä julkis-kollektiivisten toiminta- ja
diskurssimuotojen (primaarirakenne) muuntumisina privaateiksi ja
yksilöllisiksi käytännöiksi (sekundaarirakenne). Tässä prosessissa voidaan
erottaa neljä siirtymämuotoa (kts. kuvio 1):
1

Julkisten ja kollektiivisten käytäntöjen muuttuminen privaateiksi (mutta
edelleen muodoltaan kollektiivisiksi) itselle omaksumisen (appropriation)
kautta. Tästä on esimerkkinä Vygotskyn (1982) kuvaama egosentrinen puhe,
jossa henkilö käyttää julkis-kollektiivisen puheen muotoa omien toiminto
jen ohjaamisessa. Tämä siirtymä perustuu ihmisen kykyyn tuottaa itse
itselleen merkkejä.

2

Privaatit, mutta muodoltaan kollektiiviset puhe- ja toimintakäytännöt,
siirtyvät privaateiksi ja yksilöllisiksi yksilöiden niihin kohdistamien
muunnosten (transformation) kautta. Esimerkiksi oma tahto esiintyy ensin
kykynä itse suunnata toisilta omaksutut kehoitukset itselleen, mutta
myöhemmin näiden kehoitusten omien muunnelmien seuraamisena
(Harre, 1986). Diskurssimuotona esiintyvä sisäistetty puhe mahdollistaa
näiden refleksiivisten toimintamuotojen toteuttamisen. Tässä siirtymämuo-
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dossa yksilöt ottavat oman kehityksensä haltuunsa (Harre, 1983) ja sen
eräänä edellytyksenä näyttäisi olevan yksilön kyky olla yksin.
3

Itselleen omaksumansa ja niihin yksilöllisiä muunnoksia soveltamansa
puhe- ja toimintakäytännöt yksilö "palauttaa" julkisen toiminnan areenalle.
Tätä siirtymää Harre kutsuu julkistamiseksi (publication). Yksilö julkistaa
itsensä, kertoo oman tarinansa, omasta itseymmärryksestään lähtien.
Julkistetun yksilöllisyyden kohtalo ei kuitenkaan ole enää pelkästään
hänen käsissään, vaan muotoutuu myös siitä, miten yleisö sen ottaa
vastaan.

4

Harren kuvaamien siirtymien kehä sulkeutuu, kun julkiseksi saatetut
toimintamuotojen yksilölliset muunnelmat omaksutaan osaksi yleistä käytän
töä (conventionalization) vallitsevassa sosiaalisessa järjestyksessä. Hyvin
usein nähdään esimerkiksi jonkin yksilöllisen puhetavan "tarttuvan"
yleiseksi sananparreksi jossakin kollektiivissa.

Yleiseen käytäntöön omaksuminen
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Kuvio 1. Harren (1983) esittämät siirtymät
yksilöllisyyden muodostumisessa.

Mitä tästä voisi seurata perheterapian tarkastelun kannalta? Rinnastami
nen yksilöterapiaan saattaisi olla valaisevaa. Yksilöterapia on hyvin
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pitkälle yksilön elämänkokemuksilleen suorittamien sisäisten muunnelmi
en tutkimista ja uudelleenjäsentämistä terapeuttisessa suhteessa ulkoiste
tun sisäisen dialogin avulla. Yksilöterapia keskittyy enimmäkseen yksilöl
listen muunnelmien "retransformointiin", jolloin terapiasuhteen mahdolli
stamassa erityislaatuisessa sosiaalisessa tilassa siirrytään yksityisestä ja
yksilöllisestä kollektiiviseen ja yksilölliseen ja takaisin.
Perheterapiassa sen sijaan tulee julkinen alue vahvasti mukaan.
Terapeuttinen systeemi muodostaa keskusteluyhteisön, jossa muut osallis
tujat ovat yleisönä olemassa kullekin yksilölle. Näin ollen tulee julkistami
nen keskeiseksi tapahtumaksi. Toisaalta perheterapia on myös kollektiivis
ta toimintaa, josta itselle omaksuminen tulee mahdolliseksi. Näin ollen
näihin kahteen siirtymämuotoon kuuluvat psykologiset prosessit painottu
vat perheterapiassa enemmän kuin yksilölliseen muuntamiseen liittyvät
prosessit.
Tästä seuraa mielenkiintoisia eroja yksilö- ja perheterapian välillä.
Yksilöterapiassa korostuu terapian tavoitteena asiakkaan identiteettikerto
musten koherenssin ja autenttisuuden lisääntyminen. Koherenssi tarkoit
taa tällöin merkitysanomalioiden puuttumista itsemäärittelyissä ja autent
tisuus itselle ja muille kerrottujen identiteettikertomusten johdonmukai
suutta. Terapia edistää yksilöitymistä kun se liikkuu itse itselleen kerrotun
alueella. Perheterapia sensijaan korostaa enemmän kuin kertomusten
sisäistä koherenssia eri kertomusten ja niihin liittyvien merkityksenantojen
koordinaatiota (Lowe, 1991).
Perheterapiassa terapeutti ei ole läsnä ensisijaisesti sisäisen dialo
gin kuuntelijana tai peilinä, vaan julkisen ja kollektiivisen keskustelun
yhtenä osallistujana. Terapiaprosessi muodostuu eräänlaiseksi kertomus
ten kudelmaksi, jossa terapeutin tehtävänä on jatkuvasti tutkia ja edesaut
taa uusien kertomusten ja niihin liittyvien merkityksenantojen syntyä.
Terapia on kertomusten kuuntelemista, kertomuksena olemista ja kerto
musten kertomista. Sen seurauksena voi yhteisössä olemassa oleva "merki
tysten ekologia" rikastua ja toimijuuden esteenä olevat merkitysanomaliat
voivat liudentua pois.
Miten on selitettävissä perheterapiassa usein tapahtuva muutoksen
nopeus ja yllättävyys? Tämän kysymyksen herääminen liittyy todennäköi
sesti totunnaiseen tapaan olettaa, että "itse" olisi yhtenäinen ja ristiriidaton
entiteetti. Joustava ja ilman "hankauksia" sujuva toiminta primaariraken
teessa, ihmisten jokapäiväisessä kommunikatiivisessa kanssakäymisessä,
ajatellaan edellyttävän johdonmukaisuutta sekundaarirakenteessa, "sisäi
sen kompleksisuuden" psykologiassa. Välttämättä näin ei kuitenkaan ole.
Ihmisten toiminnan tyydyttävä koordinointi, yhteiselämän sujuminen
ilman liiallista yksilöllistä tuskaa, saattaa pikemminkin hyötyä toiminnan
tietynasteisesta epämääräisyydestä. Perheterapeuttinen keskustelu näyttää
usein voivan varsin nopeasti lisätä tätä tarvittavaa väljyyttä.
Lopuksi on todettava, että tässä tutkimuksessa on perhetera
peuttista keskustelua kuvattaessa liikuttu sosiaalipsykologisella tasolla.
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Tämä on eräänlaista metapsykologiaa: kehyksen luominen psyykkisten
tapahtumien tarkastelulle. Psyykkisten prosessien - kognition, emootioi
den, samaistumisien, yksilöitymisien - kuvaus on tästä tarkastelusta
rajattu pois. Niiden sijoittaminen nyt syntyneeseen kuvausskeemaan olisi
kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen tehtävä.

SUMMARY
Purpose, material and procedure
The aim of this study was to construct and apply a theoretical description
of the family therapy session as a conve rsation. The main focus of
interest was on how meanings given to life experiences and the activities
of family members evolve and change during the therapeutic
conversation. How do the reality constructions of family members and
members of the therapeutic team interact with and modify each other?
What characteristics of the therapeutic conversation make possible
semantic changes related to the beliefs, attributions, and definitions of
family members?
In order to answer these questions, a study consisting of 39
videotaped sessions involving one therapeutic team and 18 cases (15 of
which were families and three consultations given to other teams) was
undertaken. Using concepts borrowed from discourse analysis,
contextual ism, and social constructionism a theoretical model of semantic
change within the therapeutic conversation was constructed. This model
was applied in a detailed analysis of six of the 18 cases.
The study was designed as a multi-case case study using a
holistic approach. The unit of analysis comprised all conversations from
the sessions of each family case, including both family-team conversations
and intra-team conversations. The videotaped sessions were transcribed
into computer textfiles and were qualitatively analyzed using a three-step
strategy: 1) First the text was read in a holistic and impressionistic
fashion with the aim of forming a general picture of the case and the
basic questions at issue. 2) Secondly, the text for each case was
categorized according to the main themes which had emerged during the
discussion. This categorization was done in a fairly mechanistic way, with
the help of a computer text analysis programme. 3) Thirdly, the text was
further condensed by making a detailed analysis of the key themes from
the point of view of the therapeutic work being performed in each case.
The objective of this third step was to reconstruct the semantic structures
that emerged within the therapeutic conversation and to follow the
evolution and change of these structures. This reconstruction was guided
by a conceptual model developed in the course of this study.
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Background and conceptual framework
During the last few years abundant criticism of the systemic approach to
family therapy has appeared in the literature. It has been said that the
systemic and cybernetic approach is unable to conceive of people as
culturally active and as participating in the joint production of meanings
and of interpretations of reality; and as understanding and realizing social
actions. A new paradigm that would allow for an account of therapists
and their clients as linguistically active cocreators of social reality has
been called for.
This criticism grew out of the systemic approach itself as a
result of the shift from what was called first-order cybernetics to a new
mode of thinking, for which was coined the term second-order
cybernetics. In first-order cybernetics systemic family therapists conceived
of the family as an open system interacting with its environment which
could be the object of observations and interventions made by the
therapeutic team. The effects of therapy could be achieved through a
unilateral impact from the therapists towards the family. This notion was
questioned by second-order cybernetic thinking. Second-order cybernetics
treats the observer as a part of the circular interaction system being
observed. The implication of this for therapy is a loss of unilateral control
of the therapist over the process. The therapist has control only over
him/herself, and is only able to influence the context of the therapeutic
situation. In fact, the essence of doing therapy, according to this line of
thinking, is to provide a context where people can (linguistically) bring
forth what they are and what they do.
When seeking for therapy, people usually feel that either there
is something they want to, but cannot do; or that there is something they
do not want to, but still do. A disturbed feeling of subjective agency is
present. Some people have difficulty in knowing whether to attribute
experiences, urges, and thoughts to themselves or to others; thus
experiencing a disturbed feeling of self-consciousness. The problem may
also relate to difficulties in creating a coherent narrative out of the
multitude of things people have experienced and done; thus constituting
a disturbance of autobiography.
Disturbances of agency, self-consciousness, and autobiography
are individually-experienced reasons for seeking help through therapy.
Although subjective in their appearance, these reasons originate from
linguistically-supported systems of social action. A successful
coordination of social actions calls for a "good-enough" coordinated
management of meanings and sharing of contextual definitions. The
conscious experience of problems seems to arise from situations where
one or more members of a social community (e.g. a family) find their
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possibilities of action confined or distorted as the result of an anomaly of
meanings. A situation arises where the semantic support system for the
coordination of social action fails to fulfil its functions.
This is to say that the problem, experienced by the individual
as a "rub" in his/her social relations, can in the last resort be analyzed as
a feature of what might be called the semantic ecology of the social
community. It is not unusual for a community to try to resolve the
anomaly involved in the situation by defining some of the actions of one
of its members as a symptom. This makes it possible to deal with that
particular set of actions without considering or altering the basic beliefs,
attributions, and definitions upheld by the semantic structures of that
community. These semantic structures are embedded in the stories or
narratives through which the members of the community define their
identities and reciprocal relations.
The "symptom" is thus understood to be constituted through
the joint communicative action of the observing community. This
approach to the symptom differs from that of many traditional schools of
psychotherapy. Usually the symptom is seen as the manifest
representation of something (e.g. an unconscious conflict) that cannot be
directly observed. The quest of the therapist then is to unravel the hidden
connection between the symptom and the phenomenon it stands for. In
contrast to this, in the discourse analytic approach of this study the aim
of the therapeutic conversations is not to find the "objective meaning" of
the symptom, but to discover and generate new pos sible meanings that
can be given to the symptom and to other parts of the action system
related to it.

Results

The basic result of this study was, in fact, the model for analyzing
semantic change in the therapeutic conversation. Essentially this model
states that meanings emerge when a sign or a text is put in relation to a
context. The text, a combination of signs, may have both linguistic and
extralinguistic features. The context, from which the text is understood, is
constituted by the circumstances and relations people take into
consideration when giving meaning to the text. The circularity of this
definition is deliberate. It is being implied that the text and the context
are not independent entities and can only be conceived of in relationship
to each other. The context is not given, but is constructed by those
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involved in a conversation.
A conversation is a concrete social situation where meanings
are progressively achieved through conversational action. When entering
into such conversational action the interlocutors are usually confined to
using language in some institutionalised way of speaking (and writing).
These are referred to as discourses. Discourses are historically- and
culturally-specific ways of speaking and writing which define and de
limit what can be said about particular topics, and who has the authority
to say it. The production of different discourses reflects the differentiation
of contemporary society and life-styles; and this differentiation can be
identified on a macro- as well as micro-social level. In conversational
action a multitude of discourses may be introduced into one single social
situation.
Thus the model of analysis applied in this study suggests three
levels that should be considered in the production of meanings within the
therapeutic conversation. These are the levels of text, context, and
discourse. It is suggested that the semantic structure defined by these
three levels can be depicted by means of the following diagram:

discourse

r

context
1gn, text

I

meaning

The model implies that meanings evolve when, in conversational action,
a sign or a text is related to a context. The conversational action is
delimited by the discourse or discourses introduced by the speakers.
The texts considered in analyzing the therapeutic conversations
were usually linguistic descriptions of actions seen as problematic (the
"symptom") and of actions related to these. When giving these
descriptions, family members constructed semantic structures which were
not predominantly dependent on a cognitive appraisal of the situation,
but rather reflected their rhetorical aspirations. These had to do with how
each interlocutor saw him/herself positioned in relation to the problem
and the system of interaction surrounding it.
The object of the therapeutic team was to deal with the
semantic anomalies which followed from the fact that different family
members applied conflicting discourses when speaking about the
problems of family life. A semantic anomaly could be resolved only when
a change in the semantic structures embedded in the conversation was
achieved. The analysis of the material showed that this change in
meanings could be approached from any of the three levels of the model:
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1

The level of the sign and/ or text. New signs or a new text could be
produced within the therapeutic session or within the family action
system outside the sessions. This could be achieved through an
assignment or ritual prescribed for family members, or by altering the
practical circumstances of the session (e.g. having all team members
sitting with the family and openly expressing their thoughts and
ideas). This production of new texts contributed on its own to an
enrichment of "the ecology of meanings" surrounding the action
system in which the problem behaviour was embedded. Thus a change
of semantic structures may occur without any explication of these
changes.

2

The level of the context. At this level semantic change was achieved
through a process of reframing. The disturbed feeling of agency
associated with problematic life situations was very often the result of
a rigid and narrow definition of the context. Within the therapeutic
conversation, alternative points of view were suggested, and
consequently the meaning of a particular set of actions would change,
when looked at through a new frame. It seems that new context
definitions were often achieved as the result of a "therapeutic
anomaly", i.e. a situation were there was a mismatch between what
could be observed and what was told in the family story.

3

The level of discourse. The problems presented could be seen as
related to the use of incompatible or conflicting discourses within the
social community (the family + the social network). On the other hand,
the difficulty in taking action in a problem situation could also be
associated with a lack of variation in the discourses through which the
problem was linguistically described. When the therapeutic system
was formed these difficulties often temporarily increased, until the
members of this new community find ways of speaking that enhanced
the enrichment of "the ecology of meanings". Such a way of speaking
made the coordination of different semantic structures possible by
allowing for a greater variation of context definitions and narratives to
come forth. This way of speaking was termed contextual discourse and
concrete instances of how it worked were shown in the case studies. A
marked difference between contextual discourse and other forms of
discourse seems to be that in contextual discourse the speakers free
themselves from rhetorical aspirations in relation to the situation. The
only "aspiration" is to find possible new meanings to the topics that
emerge within the conversation.
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