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HIV-INFEKTION AIHEUTTAMAT  

PSYYKKISET KRIISIREAKTIOT JA NIIHIN 

VASTAAMINEN RATKAISUKESKEISESTI 

• Mikä tahansa yksilön elämää uhkaava 
onnettomuus, äkillinen tapaturma tai 
somaattinen sairaus laukaisee psyykkisesti 
terveellä ihmisellä kriisin.  

• Kriisin tehtävänä on suojella ihmisen psyykeä 
päästämällä tapahtuma asteittain tietoisuuteen. 

• Joskus prosessi tulkitaan psyykkiseksi häiriöksi 

• Terapian tavoitteena on vaikuttaa asiakkaaseen 
sillä tavoin, että hänen ongelmansa alkuperäinen 
aihe ratkeaa häntä tyydyttävällä tavalla   
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RATKAISUKESKEISEN 

PSYKOTERAPIAN KOLME 

PERUSSÄÄNTÖÄ 

• 1. Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki  

• 2. Tee lisää sitä, mikä toimii 

• 3. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin  

 

• Terapeutin tai työntekijän tehtävänä ei ole kylvää oman 
viisautensa siemeniä, vaan havaita asiakkaan omassa 
toiminnassa piilevät ratkaisun idut sekä vaalia ja 
kasvattaa niitä yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa  
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Ratkaisukeskeisiä kysymyksiä : 

 

• - kuinka haluaisit käyttää nämä istunnot ? 

• - asteikolla 1-10 missä olet nyt, ajatellen hyvää elämää ? 

• - mitä sellaista olet tähän mennessä tehnyt, jolla et vain yritä parantaa 
itseäsi vaan elää hyvää elämää ? 

• - mitä sellaisia tekniikoita, ominaisuuksia tai voimavaroja Sinulla on, 
joista olet kokenut olevan hyötyä ? 

• - mitä tunnet, että Sinun pitää kertoa minulle, jotta olisin 
mahdollisimman paljon avuksi ? 

• - mikä olisi ensimmäinen ( pieni) merkki siitä, että asiat ovat menossa 
parempaan suuntaan ? 

• - mitä uskot, että puolisosi/ystäväsi/pomosi j.n.e alkavat huomata 
Sinusta ( olemuksestasi, puheestasi etc ) silloin, kun tämänhetkiset 
ongelmasi ovat lievittyneet / ratkenneet ? 
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Ratkaisukeskeisen psykoterapian 

keskeiset näkökulmat 

• MITÄ EI TEHDÄ 
• Keskitytä siihen, mikä on vialla 

• Kysellä, mitkä asiat estävät asiakasta 

• Diagnostisoida patologiaa tai teorisoida mikä 

on vialla 

• Oleteta, että asiat joita ei ole sanottu ovat 

merkittävämpiä kuin ne jotka sanotaan 

• Käytetä abstraktia ja/tai psykologisoivaa 

kieltä  

• Juututa menneisyyden tapahtumiin ja etsitä 

sieltä syytä nykyisyydelle 

• MITÄ TEHDÄÄN 
• Keskitytään siihen, mitä asiakas sanoo 

haluavansa -> miten nämä vaikuttavat 

arkielämään 

• Kysellään mikä auttaa etenemään asiakkaan 

toivomaan suuntaan 

• Käytetään asiakkaan kuvausta siitä, mitä 

asiakas haluaa ja mitä tämänsuuntaista jo 

tapahtuu ja mitä olisi syytä tehdä lisää 

• Kuunnellaan tarkasti ja etsitään asiakkaasta 

ratkaisun avaimia 

• Käytetään konkreettista kieltä joka rakentuu 

asiakkaan kuvauksille. 

• Menneisyydestä etsitään keinoja 

nykytilanteessa eteenpäinpääsyssä 
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Ratkaisukeskeisen psykoterapian 

työkalupakkiin tutustuminen 
• Ansionjako, Arvostava haastattelu, Asiakkaan sanojen ja kielen poimiminen ( 

mitkä asiat vievät asiakasta eteenpäin), Asteikkokysymykset, Edistyksen 
havaitseminen, Ennakoiva vahvistaminen, Energisoivat unelmat, Huolten ja 
arvojen tikapuut ja –kehät, Hyödyntäminen, Ihmekysymys, Kuolemapuheen ja 
itsetuhoisuuden käsittely, Mahdollisuuksien vaaka, Mokaamalla menestykseen, 
Motivoiva haastattelu, Muutoksen portaat, Ongelman kartoittaminen – 
kartoittavat kysymykset –uudelleenmäärittely -näkökulman vaihto, 
Onnistumisen hetket, Palautteet, Paradoksi-interventiot, Pienin mahdollinen 
muutos, Poikkeuskysymys, Ratkaisukeskeinen unien loppuun katsominen, 
Reflektoiva työtapa, Roolikartan uudelleenmäärittely, Selviytymiskysymykset, 
Sateisen päivän kirje, Strateginen jarruttaminen, Sukupuu, Tarinat ja 
metaforat, Tavoitteistaminen, Tulevaisuuden muistelu, Tunneongelmien 
uudelleenmäärittely, Tunteiden ABC, Tunnetankki, Tähtihetki, Ulkoistaminen 
olioksi, Vastoinkäymisiin varautuminen, Voimahahmon haastattelu 



Jarmo Supponen 15.2.2012 

3 Ryhmää ( asiakkaat vuosina 2004-

2010 ) 

• 1. Yli 10 v sairastaneet 144 potilasta. Ongelmana 

hoitoväsymys, epätietoisuus hoidon ja seurannan 

muutoksista ( lääkitys, käyntifrekvenssi), yksinäisyys 

• 2. 3-5 ( a d n. 10  ) v sairastaneet 226 potilasta. 

Ongelmana salailu, seksuaaliterveys, depressio-oireet 

• 3. Juuri dg : n saaneet 119 potilasta.                  

Ongelmana stigma ( omat aiemmat mielikuvat), 

kuolemanpelko, elämänpelko, häpeä, lääkityksiin 

liittyvät kysymykset. 
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Juuri dg:n saaneet / ad. 6 kk 

• Akuutti psyykkinen 

shokki 

• Vastaanottokyky 

madaltunut 

• HIV: oon liittyvät 

aiemmat mielikuvat 

aktivoituneet 

• Kuolemanpelko 

• Elämänpelko 

 

• Lyhyt itsensä esittely 

• Vastaa vain tehtyihin 
kysymyksiin mahdollisimman 
yksinkertaisesti 

• Älä lupaa mitään minkä 
toteutumisesta et ole varma 

• Kuuntele enemmän kuin 
puhut 

• Fokusta tulevaisuuteen, luo 
toivoa tämänhetkiseen 
tietoon perustuen. Anna 
yksinkertaiset yhteystiedot. 
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Ryhmä 2 : 3-5 vuotta sairastaneet      

” joilla on mennyt hyvin ” 

• Useimmat salanneet 
diagnoosin ” en halua 
rasittaa ystäviäni ja/tai 
sukulaisiani” . 

• Salaaminen aiheuttanut 
eristäytymisen. 

• Oirehtii depressio-oirein 
ja lievitystä haettu 
alkoholista. 

• Selibaatti. 

 

• Ongelmien näkyväksi 

tekeminen ( fläppi) 

• Ongelmien 

ratkaisujärjestys 

• Sovitaan aikataulusta ja 

seurannasta 

• Unensaanti turvattava 

• AUDIT  
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Ryhmä 2 jatkoa, menetelmiä 

• ULKOISTAMINEN 

• ” minä olen : juoppo, 
jännittäjä, ahdistunut, 
yksinäinen ”  VS 

• ” tietyissä tilanteissa juon 
liikaa, olen jännittynyt, 
tunnen oloni yksinäiseksi ” 

• POIKKEUKSET 

• Milloin / missä tilanteissa 
sinun ei tarvitse juoda, olet 
rento ja vain vähän 
jännittynyt, tapaat muita 
ihmisiä 

• Miten poikkeusta, jolloin 
ongelmat ovat pienempiä, 
voisi kehittää lisää ? 

• Mikä olisi pieni konkreettinen 
merkki siitä, että asiat 
kääntyvät parempaan 
suuntaan ? 

• Mikä voisi olla Sinulle 
helpoin / yksinkertaisin tapa 
kokeilla tuota toimintaa ? 
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Ryhmä 3 : ”pitkään” l. 10-20 vuotta 

sairastaneet 

• Hoitoväsymykselle altistavia 

tekijöitä:  

• - potilas kokee tietonsa, 

taitonsa ja muut voimavarat 

puutteellisiksi suhteessa ” 

vaatimuksiin ”. 

• -jatkuvat muutokset 

hoidossa, epäselviksi koetut 

hoitolinjat. 

• - internet 

• Potilaan oman jaksamisen ja 
elämän rajallisuuden 
tiedostaminen ja 
hyväksyminen 

• Oman elämän 
kokonaisuuden ja hoidon 
suunnittelu muuttuvassa 
tilanteessa 

• Verti 

• Hoitoväsymyksen hyväksy 
minen ja siihen liittyvät 
käytännön toimenpiteet 
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Ryhmä 3 jatkoa, menetelmiä 

• AINUTKERTAISET AVAUMAT 

• 1. Kuuntele tunnetta (etsi pulman 
ydin) 

• 2. Etsi poikkemat , jolloin pulma 
on heikompi tai siedettävämpi 

• 3. Tunnista poikkeamaa ylläpitävä 
toiminta 

• 4. Toiminnan taito- ja arvoperusta  
( mitä taitoja, osaamista etc Sinulla 
on täytynyt olla, että olet toiminut 
noin? ) 

• 5.Identiteettipäätelmiä ( Mitä edellä 
oleva kertoo Sinusta ihmisenä? 
Kuka ei olisi yllättynyt siitä, että 
Sinusta löytyy tuollaista kykyä ? ) 

• ASTEIKKO 

• 1. Selvitetään ongelma ja yleistavoite ( mikä 
olisi hyvä tavoite ? Millaista on, kun ongelma 
on pahimmillaan ? Entä millaista on, kun 
ongelmaa ei ole ? Mikä on erilaista kuin nyt ? 
) 

• 2. Tavoite fläpillä 0-10, missä olet nyt ? 

• 3. Tunnistetaan keinot, joilla on saavutettu 
nykytilanne 

• 4. Määritellään riittävä tavoitetaso  

• 5. Määritellään lähitavoite ( millainen on 
tilanne, kun olet päässyt ½ pistettä eteenpäin 
? Mikä olisi näkyvä merkki, että tilanne on 
edennyt) 

• 6. Määritellään lähitavoitteen saavuttamisen 
keinot ( mitä teet käytännössä ? Mitä 
uusia/unohduksissa olevia taitoja tarvitset ? 
Kuka voisi tukea ja kannustaa ? ) 



Jarmo Supponen 15.2.2012 

Suositeltavaa kirjallisuutta 

• Saari, Salli : Kuin salama kirkkaalta taivaalta 

• Mattila, Antti : Näkökulman vaihtamisen taito 

• Furman, Ben : Ei koskaan myöhäistä saada 
onnellinen lapsuus 

• Salmimies Raija, Ruutu Sirkku: Myönteisen 
muutoksen työkirja 


