
Onko psykiatrisen luokittelun 
laatija ollut depressiivinen? 

- Kliinikon ajatuksia 
Lääketieteellisen filosofian seura

7.4.2009 Helsinki

C Juha Kemppinen 2009



Ida Kemppinen 2001 (8v)

Juha KT Kemppinen, 
Päihdepsykiatri, psykiatrian erikoislääkäri (ma-ke) 
(+HUS päihdepsykiatrian pkl /4pv/kk + työkykyarviot+ luennot+ 
työyhteisöjen koulutus yms)
LL,YTM ( pääaine sosiologia)
psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, 
päihdelääketieteen erityispätevyys 
Ratkaisukeskeinen terapiakoulutus ( 3v 2008)

GSM 044-3545644 

Juha.Kemppinen@pp1.inet.fi



Alex J Mitchell, 2004



Onko psykiatrisen luokittelun laatija ollut 
depressiivinen? - Kliinikon ajatuksia 

1. Psykiatrinen luokittelun historiasta ( DSM IV TR, ICD)
2. Psykiatrian yritys olla osa lääketiedettä
3. Depressiivinen persoonallisuus
4. Psykiatrinen luokittelu etsii  psyykkisen sairauden ” 

luonnollista kulkua”
5. Miten  ( pysyvien) puutteiden ja vikojen luettelo auttaa 

potilasta, vai onko se este?
6. Ovatko psykopatologiset ”sairausentiteetit” ( jos niitä 

on) kategorisia vai dimensionaalisia?
7. Jos ei ole kategorisia sairausentiteettejä, niin mitä 

ehkäistään? 
8. Onko ”KELA” suurin syyllinen masennusbuumiin? 

Kategorisen diagnostiikan vaatimus sosiaalietuuksien 
saamiseksi?

9. Miten myönteinen luokittelu muuttaisi tilannetta? 
Positiivinen psykologia?



1. Psykiatrinen luokittelu



Lääke-
tieteellinen

Psykiatrinen

Päihteet 

ICD- 9 Yleiset Lääketieteelliset tilat:
Infektiot ja loistaudit
Kasvannaiset
Endokriiniset, ravitsemukselliset, metaboliset
ja immuniteettihäiriöt
Raskaus -, synnytys - ja lapsivuodekomplikaatiot
Synnynnäiset anomaliat
Epämääräiset olosuhteet, vammat ja myrkytykset
Verisairaudet
Aistin- ja keskushermostosairaudet
Verenkertoelimistön sairaudet
Hengityselinsairaudet
Ruuansulatuskanavan sairaudet
Virtsateiden sairaudet
Iho- ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Päihteiden laukaisemat tilat :
Amnestinen oireyhtymä
Delirium
Dementia

Päihteisiin liittyvät tai laukaisevat 
lääketieteelliset tilat:
Rytmihäiriöt
Verenkuvamuutokset
Kardiomyopatiat
Ruokatorvikohjut
Gastriitti
Hepatiitti
Haimatulehdus 
Myopatiat, neuropatiat jne

Päihdetaudit :
Intoksikaatio
Riippuvuus

Alkoholi, Amfetamiini,
Kahvi, Kannabis, Kokaiini,
Hallusinogeenit, Imppaus,
Tupakka, Opiaatit, PCP,
Rauhoittavat, Unilääkeet,
Designhuumeet 

Päihteiden laukaisemat 
tilat:
Psykoottiset häiriöt
Mielialahäiriöt
Ahdistushäiriöt
Seksuaalitoiminnan häiriöt
Unihäiriöt
… NAS

Lääkeaineiden laukaisemat tilat 

Päihteisiin liittymättömät amnestiset oireyhtymät,
Delirium, Dementia, Lääketieteellisiin
tiloihin vaikuttavat psykologiset tekijät,
Lääketieteellisestä tilasta johtuvat psykiatriset
tilat:
Katatonia, Persoonallisuuden muutos, somaattisesta
tilasta johtuva psykiatrinen sairaus

Akseli I :
Lapsuus- ja nuorisopsykiatri-
set häiriöt
Skitsofrenia ja muut psykoosit
Mielialahäiriöt
Ahdistuneisuushäiriöt
Itseaiheutetut häiriöt
Dissosiaatiohäiriöt
Seksuaaliset ja sukupuoli-
identiteettihäiriöt
Syömishäiriöt
Unihäiriöt
Impulssikontrollihäiriöt
Sopeutumishäiriöt

Akseli II:
Persoonallisuushäiriöt
Kehitysvammaisuus
V koodi tilat

JR Petit, Handbook of Emergency Psychiatry, 2004 ,298



Psykiatria 
lääketieteenä

• Psykiatria-nimen lanseerasi Johann Christian Reil (1759- 
1813) vuonna 1809. Siis 100 vuotta sitten !

• 100 vuotta sitten mielisairaitten hoito oli huonosti 
integroitunut lääketieteeseen. Mielisairaudet nähtiin 
henkilökohtaisen, hengellisen tai moraalisen 
epäonnistumisen seuraukseksi tai Jumalan rankaisuksi; 
sen sijaan että kyseessä olisi aivojen toimintahäiriö tai 
elämän vastoinkäymiset.

• Monia mielisairaita kohdeltiin huonosti ja heidät suljettiin 
vankiloihin.

• Ranskassa Philippe Pinel (1745-1826) ja hänen 
oppilaansa Jean Etienne Dominique Esquirol (1772- 
1840) haastoivat ensimmäisenä käsityksen, jonka 
mukaan mielisairaita ei voitu hoitaa ja että heidät piti 
heidän arvaamattomuutensa vuoksi eristää 
yhteiskunnasta.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.

http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/img/esquirole.jpg
http://www.sammlungen.hu-berlin.de/media2/sammlung/dokument/0000/0000/0000/0000/0000/0002/7574/content.800.jpg
http://webspace.ship.edu/cgboer/pinelsmall.jpg


Psykiatria 
lääketieteenä

• Philippe Pinel (1745-1826) ja hänen oppilaansa Jean 
Etienne Dominique Esquirol (1772-1840)  esittelivät 
TRAITEMENT MORALE-hoidon, joka perustui 
empatialle ja myötätunnolle. He kehittivät myös 
ensimmäisen tieteeseen perustuvan psykiatrisen 
nimikkeistön (nosologian).

• Saksassa Wilhelm Griesingeristä (1817-1868) tuli 
johtava psykiatrian auktoriteetti. 1845 hän julkaisi 
ensimmäisen tieteellisen oppikirjan psykiatriasta ” Die 
Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten”, 
jossa hän korosti välttämättömyyttä omaksua 
naturalistinen perspektiivi psykiatriassa. Hän karakterisoi 
mielisairaudet ” aivojen sairauksiksi”.

• Griesinger arveli, että psykoottiset häiriöt käyvät läpi 
kognitiivisen toiminnan heikentymisen vaiheita.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.
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Psykiatria 
lääketieteenä

• Griesinger arveli, että psykoottiset häiriöt käyvät läpi 
kognitiivisen toiminnan heikentymisen vaiheita.

• Griesingerin kollegat eivät olleet ilahtuneita ”unitary 
psychosis”- näkemyksestä, koska he koettivat erotella 
muun lääketieteen tavoin ”luonnollisen sairauden 
yksiköitä” perustuen nykyiseen fenomenologiaan ja 
muutoksiin ”luonnollisen sairauden kulun” oirekuvassa ( 
symptomatologiassa).

• Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) kehitti ”kliinisen 
metodin”, joka koostui ennakkoluulottomasta 
käyttäytymisen havainnoimisesta, perinpohjaisesta 
muistiinpanemisesta ja kuvauksesta, joka sisälsi kaikki 
psyykkiset ja somaattiset (fyysiset) merkit ja oireet.

• Kahlbaum toivoi pystyvänsä yhdistämään empiirisesti 
hankitun kliinisen materiaalin neuropatologisiin 
muutoksiin, missä hän ei onnistunut aikanaan.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• Kahlbaumin kuuluisin julkaisu (yhdessä kollegansa ja 
oppilaansa Ewald Heckerin kanssa) on katatoniasta ( 
tension insanity,1874) ja hebefreniasta (juvenile insanity, 
1871).

• Kahlbaum yritti kategorisoida psykiatrisia sairauksia 
samalla tavalla kuin Carl von Linné elämiä ja kasveja. 
Teos ” Die Gruppirung der psychischen Krankheiten und 
die Eintheilung der Seelenstörungen” 1863.

• Emil Kraepelin kuvasi ”dementia praecoxin”, jonka nimen 
sveitsiläinen Eugen Bleuer (1857-1939) muutti 
skitsofreniaksi, koska kaikilla potilailla ei ollut heikko 
ennuste, johon liittyi kognitiivinen heikentyminen.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.
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Psykiatria 
lääketieteenä

• 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa filosofinen 
monismi ja mieli-keho-dualismin hylkääminen.

• Toisaalta luonnonvalinnan hylkäämisen koettiin 
aiheuttavan mielisairauksien lisääntymisen.

• James Crichton-Browne (1840-1938) : viimeksi 
kehittyneet kuorikerroksen alueet , vasemmalla puolella 
aivoja, voivat ensimmäisenä kärsiä mielisairauksissa.

• John Hughlings Jackson (1835-1911) ehdotti, että aivot 
ovat hierarkkisesti rakentuneet, itsereflektiokyky on 
prefrontaalikorteksille tyypillistä.

• evoluutioteoria: mikä on valintayksikkö, 
periytymissäännöt epäselvät, psykiatrinen nosologia ja 
”luonnollisten sairausyksikköjen” etsintä ei tuottanut 
tulosta.

• Hankitut ominaisuudet voivat periytyä -luulo
Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• Toisaalta luonnonvalinnan hylkäämisen koettiin 
aiheuttavan mielisairauksien lisääntymisen.

• 1800-luvulla mielisairaat hoidettiin suurissa yksiköissä ( 
asylums), mielisairaiden määrä lisääntyi, mikä ajatukset 
siihen, että luonnonvalinnan poistuminen aiheutti 
väestön degeneroitumista, mikä taas johti 
kulttuuripessimismiin.

• Kraepelin oli tätä mieltä, Jaavalla oli vain vähän 
mielisairaita ja heidän ennuste oli parempi. K. ei 
huomioinut köyhyyttä, heikkoa hygieniaa ja koulutuksen 
puutetta. 

• Koska ei ollut tehokkaita lääkkeitä, monet valtiot aloittivat 
eugeeniset, rotuhygieeniset toimenpiteet mm. 
mielisairaiden pakkosterilisaatiot ( mentaalihygieniaa 
väestötasolla) 

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• Kehittyivät sosiaalidarwinistiset ideat psykiatriassa ja 
mielisairaaloissa ilmenevä psykiatristen potilaiden huono 
hoidon laatu vaikuttivat psykiatrian huonoon 
maineeseen.

• Natsien toimenpiteet johtivat ihmiskokeiden eettiseen 
koodistoon: Nurnbergin koodisto, 1964 Helsingin julistus 
ja 1977 Hawajin julistus sekä 1996 Madridin julistus.

• 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku johti 
mielenterveysongelmien biologisoinnin ensimmäinen 
aalto, joka perustui vääriin biologisiin premisseihin ja 
melkein täydelliseen tietämättömyyteen sosiaalisista 
tekijöistä mielenterveysongelmien taustalla.

• 1950-luvulta psykoanalyysista tuli psykiatrian 
valtavirtaus, jonka mukaan mielenterveysongelmat 
johtuivat tukahdetuista ajatuksista ja tunteista. Dyadi: 
Skitsofreeninen äiti.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• 1980-luvulla tutkimusvälineiden kehityksen myötä tuli 
uusia diagnostisia välineitä, mikä lisäsi mielenkiintoa 
aivojen anatomisiin ja välittäjäainepoikkeavuuksiin 
poikkeavuuksiin.

• Biologinen ja psykoanalyyttinen ajattelu kehittyivät 
toistensa vihamiehiksi.

• Psykiatrialla ei ole riittävää tietopohjaa eikä luotettavia 
etiologia- ja laboratoriotestejä psykiatristen tautien 
selvittämiseksi, minkä vuoksi pyrittiin kehittelemään 
diagnostisia manuaaleja: DSM ( Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) ja ICD ( 
International Classification of Diseases).

• Manuaalit lisäsivät diagnoosien luotettavuutta, mutta sillä 
hinnalla että kompleksiset kliiniset tilanteet redusoitiin 
diagnoosiksi.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• Luokittelujen väitettiin olevan ”ateoreettisia”, ne viittasivat 
diskreettien sairausluokkien olemassaoloon, mikä on 
melkein varmuudella täysin väärin.

• Diagnostisten kategorioiden vaikutelma on ollut 
luomassa väärä varmuuden tunnetta diagnooseista ja 
hoidosta, vaikka psykiatriset häiriöt ovat normaaliuden 
dimensionaalisella jatkumolla ( missä cut off- arvo?) , 
psykiatrisesta häiriöstä on aste-ero normaaliuteen.

• Diagnostisen konsensuksen myötä kehittyivät osin 
mielivaltaiset diagnostiset manuaalit.

• Nyt psykiatrian integriteetti on uhattuna, kun eri 
”psykiatriat” ajautuvat erilleen. Kliinikko tarvitsee hyvän 
ymmärryksen potilaan kognitiosta, emootioista ja 
käyttäytymisestä kasvokkain tapahtuvassa 
vuorovaikutuksessa. Tutkija taas hyvän psykiatrisen 
nosologian.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria 
lääketieteenä

• Aivojen kuvantaminen on parhaillaan oire-spesifiä, ei 
oireyhtymä-spesifiä.

• Kuvailevassa lähestymistavassa, oireyhtymät olisi 
ymmärrettävä oirekuvassaan, epidemiologiassaan, 
geneettisten ja ympäristön haavoittavien (ja suojaavien) 
tekijöiden osalta, patofysiologialtaan ja geeni- 
ympäristöyhteisvaikutukseltaan.

• Kategorisista luokituksista olisi siirryttävä 
dimensionaalisiin luokituksiin.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,2008, New York :Oxford Univ Press Inc.



Psykiatria lääketieteenä
• Psykiatria on lääketieteen ala, joka käsittelee 

mielenterveyden häiriöiden ja psykologisten ongelmien 
arviointia, kuvausta, ehkäisyä ja hoitoa.

• Psykiatria on biologisten ja sosiaalisten tieteiden 
välimaastossa.

• Psykiatria hyödyntää oivalluksia psykologiasta, 
filosofiasta ja etiikasta sekä neurotieteistä, biologiasta, 
farmakologiasta, neurologiasta ja muista lääketieteen 
erikoisaloista.

• Nykyinen psykiatria voidaan jakaa useisiin 
subspesialiteetteihin: biologinen psykiatria, sosiaali- ja 
yhteisöpsykiatria, lapsi- ja nuorisopsykiatria, geriatrinen 
psykiatria, kulttuurien välinen psykiatria, konsultaatio- ja 
yleissairaalapsykiatria, päivystyspsykiatria ja 
oikeuspsykiatria.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,
2008, New York: Oxford University Press Inc.



Psykiatria lääketieteenä
• Moderni psykiatrian (ja psykoterapian) epistemologisena 

perustana on selvästi naturalismi, mikä tarkoittaa sitä, 
että ainut tieteellisesti arvokas ymmärrys psykiatrisista 
häiriöistä viittaa kognitiivisiin, emotionaalisiin ja 
käyttäytymisilmiöihin, joiden taustalla on 
keskushermoston hermostollisen aktiviteetin seuraukset.

• Naturalismi (lat. natura, luonto) tarkoittaa luonnollista todellisuuskäsitystä. 
Naturalismin mukaan todellisuus on luonnollinen ja tiede on sen tutkimisen 
keino. Naturalistiseen todellisuuskäsitykseen ei kuulu yliluonnollista 
(Wikipedia)

• Ihmisellä on henkilökohtainen historia ( ontogenia) ja 
myös fylogeneettinen historia ( luonnonvalinta ja sexual 
selection, jotka ovat muokanneet ihmisen 
aivomekanismeja niin että yksilö pärjäisi sisäisen ja 
ulkoisen ympäristönsä kanssa.

• Psykiatriset häiriöt eivät ole laadullisesti erotettavissa 
”normaaliudesta”, kyse on pikemminkin 
käyttäytymisvariaation ääripäästä.

Martin Brüne: Textbook of Evolutionary Psychiatry- The Origins of Psychopathology,
2008, New York: Oxford University Press Inc.
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DSM IV TR on yli 1000 - sivuinen diagnoosikäsikirja,
DSM V on tekeillä ja sen pitäisi valmistua parin 
vuoden sisällä.



Michael B. First ja Allan Tasman :  
DSM IV TR Mental Disorders(2004)
• Michael B. First ja Allan Tasman (2004,1) 

toteavat, että on inhimillinen taipumus 
kategorisoida ja luokitella suurta määrää 
havaittavia ilmiöitä ja kokemuksia 
yksinkertaistaakseen ja organisoidakseen 
kohtaamaansa niin, että se tulisi 
ymmärrettävämmäksi ja ennustettavammaksi. 

• Ensimmäinen diagnosoitu potilas historiassa 
kirjoittajien mielestä (emt, 1) lienee 3000 eKr. 
Egyptissä elänyt prinssi Ptah-hotep, jonka 
seniilistä dementiasta on kuvaus olemassa 
(Mack et al, 1994).





1999

s.47 Conrad (1976) määrittelee
poikkeavan käyttäytymisen
medikalisoinnille 5 välttämätöntä
ehtoa:
1) käyttäytyminen määritellään
ongelmalliseksi
2) olemassa olevat sosiaalisen
kontrollin muodot eivät tehoa
tai eivät ole hyväksyttäviä
3) lääketieteellinen kontrolli-
menetelmä on käytettävissä
4) on olemassa jotain orgaanista
todistetta käyttäytymisen
”todellisesta” syystä
5) lääketieteilijät hyväksyvät
ongelman hoidettavakseen

Poikkeavuuden 
määrittäminen 
sairaudeksi tekee siitä
poliittisesti vaaratonta.
Kapinallisista voidaan 
hyvinkin tehdä sairaita





• Louis Cozolino kirjassaan The Neuroscience of 
Psychotherapy (2002,5-7) kertoo, että neurologi 
Sigmund Freud oli tyytymätön neurologisiin selityksiin 
mind-body-ongelmaan, minkä vuoksi Freud lähti 29- 
vuotiaana Pariisiin Salpetrieren sairaalaan Jean-Martin 
Charcot´n oppiin. 

• Charcot oli ennakkoluuloton asiantuntija neurologiassa 
ja psykologiassa ja yksi hänen spesialiteeteistaan oli 
hypnoosin käyttö: eli mieli voimakkaampi kuin keho. 

• Cozolino mainitsee myös, että silloiset yhteiskunnalliset 
olot eivät, tieteellisesti ja poliittisesti, sallineet Freudin 
hakea tieteellisiä selityksiä mielelle, minkä vuoksi Freud 
valitsi yhteiskunnallisesti hyväksyttävämmät 
selitysmallinsa kirjallisuuden ja antropologian alalta 
psykoanalyysin selittäviksi metaforiksi.



Psykiatrinen luokittelu
• Psykiatrin tehtävä työryhmän lääkärinä on tehdä diagnooseja, jotka 

määrittelevät potilaan sairastaman taudin, määräävät tautiin sopivan 
hoidon ja kuntoutuksen. Psykiatrinen diagnoosi (kreikk. dia- gnosis = 
läpi tietää, tietää läpikotaisin) myös mitä suurimmassa määrin 
määrittelee potilaan sairauden ennustetta.

• Daniel Carlat (2005, 1) kirjoittaa, että psykiatrisella diagnostisella 
haastattelulla on neljä tehtävää:

• 1. Kehittää terapeuttinen yhteistyösuhde
• 2. Saada kerättyä potilaasta tarvittava psykiatrinen tieto (database), 
• 3. Haastatella potilasta diagnoosintekoa varten 
• 4. Neuvotella hoitosuunnitelma yhdessä potilaan kanssa.

• Carlatin (emt, 1) mukaan diagnostinen haastattelu on hoitoa, ei 
diagnoosia varten. 



Psykiatrinen luokittelu
• Psykiatrinen diagnostiikka on ollut viimeisen 50 vuoden aikana 

kehittynyt.  Psykiatrille aikaisemmin tyypillisestä idiosynkraattisesta 
tavasta tehdä potilaalle diagnoosia, hoitoa ja kuntoutusta koskevia 
arvioita on siirrytty kohti systemaattista ja universaalia tapaa toimia 
psykiatrina, joka voimassa olevan psykiatrisen luokittelun mukaisesti 
diagnosoi ja näyttöön perustuvan hoitokäytännön mukaisesti hoitaa 
psykiatrisia potilaita.

• Aikaisemmin, ja ehkä osaltaan vieläkin jossakin psykiatripulasta 
johtuen, psykiatri on voinut ”oletetun sivistyneisyytensä” vuoksi 
tehdä potilasta koskevia arvioita oman kokemuksensa ja 
kehittyneen työrutiininsa pohjalta ja usein vieläpä omaa psykiatrista 
tietämistään ja osaamistaan sen suuremmin päivittämättä ja 
systematisoimatta. 

• Vielä tänä päivänäkin psykiatriassa on valitettavan yleistä se, että 
potilaan diagnosointi tapahtuu paljon psykiatrin mutu-tuntumalla 
omaan systematisoimattomaan kokemukseen luottamalla, ilman että 
potilaalle tehtäisiin strukturoituja psykiatrisia diagnostisia 
haastatteluja. 



Psykiatrinen luokittelu
• Psykiatri voi parantaa yleisesti käytössä olevan 

psykiatrisen luokittelujärjestelmän mukaista (DSM IV-TR, 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Fourth Edition Text Revision) diagnostista osaamistaan 
hankkimalla esim. SCID (Structured Clinical Interview for 
DSM-IV Axis I and II Axis Disorders) – 
haastattelukoulutuksen. 

• SCID I ja II-haastatteluilla, kuten kaikilla muilla 
strukturoiduilla haastatteluilla, on omat mahdollisuutensa 
ja rajoituksensa.

• Käytännössä useimmat psykiatrit toimivat niin, että he 
ottavat diagnostisen kriteeristön DSM-järjestelmästä ja 
WHO:n kehittämästä ICD-10-järjestelmästä diagnostiset 
F-kirjaimella alkavat diagnostiset numerot. 



1997

DSM IV ( tai ICD-10) – psykiatristen
tautien luokittelu on pysyvä viitekehys
( noin 300 erilaista oireyhtymää eli
syndroomaa) heille, jotka olettavat 
määräävänsä tiettyjä erityisiä
lääkityksiä tiettyihin erityisesti 
määriteltyihin psykopatologisiin tiloihin.

DSM IV ( tai ICD-10) – psykiatristen
tautien luokittelu on määritelmiltään
epäjohdonmukainen. DSM:n mukaan
ihmisellä on tavallisesti 2-3 syndroomaa
mikä komorbiditeettina on niin laajalle
levinnyt, että se käytännöllisesti sotkee
DSM- luokittelujen muodolliset rajat.



1997

DSM IV ( tai ICD-10) – psykiatristen
tautien luokittelu:
Wittgenstein (1953): nature seems to
be very ungenerous in providing true
conjunctive ( each item of a criterion
sets is unique to that category)
categories for its constituent phenomena

Ihmisen persoonallisuus ja 
käyttäytyminen on:  ilmiönä monin-
kertaisesti määräytynyt, ihmisen 
käyttäytymisen lopputulosta
on vaikea ennustaa ja se asettuu
määriteltynä vain 
disjunktiivisiin kategorioihin.
( savolaisittain : ”voipi olla niinki
tai näinki)



1997

DSM IV ( tai ICD-10) – psykiatristen
tautien luokittelu:
On väärä olettamus, että DSM-diagnoosi
edustaisi selkeää ( koherenttia)
”nomologinen yksikkö”.

Monoteettinen inkluusiokriteeristö tuottaa
korkean homogeenisen kategoria-
jäsenistön. 

Polyteettinen kriteeristö tuottaa 
luokittelun, jossa ”samanlaisuus”
ryhmässä ilmenee huomattavan 
vaihtelevalla tavalla 
( vrt. ICD-10 määritelty 
opiaattiriippuvuus)



1997

DSM-järjestelmä ( tai ICD-10) tulee
väistämättä epäonnistumaan tunnista-
essaan ainutlaatuisia ja erotettavissa
olevia mielensairauden muotoja.
On erittäin todennäköistä, ettei sellaisia
selkeitä (koherentteja) ja toisistaan 
erotettavia ”sairaus”yksiköitä ole 
psykopatologiassa.

Lääketieteellinen vertauskuva ( meta-
fora) psykopatologiassa, jossa olisi
erillisiä oireyhtymiä muun lääketieteen
tapaan ja erityisille psykopatologioille
suunnattuja lääkityksiä, joutaa samaan
myyttiseen romukoppaan.
Kysymys on DSM:n (ICD) ”myymisestä”
ja sen hyväksikäytöstä lääkemarkki-
noinnissa. 



1997

On erittäin todennäköistä, jopa 
käytännössä varmaa, että tietyt ihmisen
käyttäytymisen piirteet, normaalit tai 
epänormaalit, eivät ole koskaan 
palautettavissa (redusoitavissa) 
mihinkään vahvaan ( konjunktiiviseen,
monoteettiseen) versioon, luokitteluun
perustuvaan taksonomiaan.

DSM (ICD)- luokittelu näyttää luovan
enemmän ongelmia kuin ratkaisevan
niitä ( komorbiditeetti ja kategorioiden
epämääräiset rajat ja yhteiset jäsenet).

DSM (ICD) luokittelu hylätään jatkossa. 



Informaatio, misinformaatio ja 
disinformaatio ? Eli ketä uskoa?

Richard J Epstein: Human Molecular Biology – An Introduction to the Molecular Basis
of Health and Disease,2003

- Force-fed facts obscure scientific insights, 
whereas presentation of reproducible patterns tends to 
crystallize such insights. (s.3)

Sanavarasto Kielioppi Sujuvuus

Jargon Dogma Sekavuus

Tietopohja Esikuva Oivallus 

Huono opetus Ulkoaoppiminen

Hyvä opetus Tehokas oppiminen



s. 11 Kun … lääketiedettä pidetään
soveltavana lääketieteenä, jonka 
tehtäväkenttään ei edes kuulu 
”perustieteiden” tietoteoreettinen
analyysi, jää kenttä vapaaksi
toiminnalle, jossa itsereflektiota,
omien toimintatapojen teoreettista
analyysia, korkeaa itseymmärryksen
tasoa ei koeta tarvittavankaan…

s.12 Lääketiede on keskellä filosofian
klassisia ydinkysymyksiä, ja… sen
valtavirtaukset ovat usein ottaneet
kantaa näihin kysymyksiin hyväk-
symällä – tietoisesti tai tiedostamatto-
masti ajatuksen siitä, että todellisuus on
- ainakin periaatteessa- selitettävissä
reduktiivisesti, ns. perusosastensa
ominaisuuksien avulla.

2003

On 4 erilaista tieteenteoreettista
lähestymistapaa todellisuuteen…



J. Habermans: tieteet ovat filosofiasta
irrottuaan säilyttäneet erään sen
piirteen: puhtaan tieteen harhan…

Kun tieteet eivät metodologisesti
tiedä, mitä ne tekevät, ovat ne 
entistäkin varmempia tehtävästään,
ts. menetelmien kehittämisestä
sellaisessa viitekehyksessä, jota 
ei ole problematisoitu.

Väärällä tietoisuudella on suojaava
tehtävä. Sillä itsereflektion tasolla
tieteiltä puuttuu välineet kestää
riski tiedon ja intressin tajutusta
yhteydestä.2003



2002
Voimme ihmisinä nähdä maailmaa
vain epätäydellisesti. 
Tietoisuutemme on aina valikoivaa.
Otamme äärettömästä havaintojen
maailmasta kourallisen hiekkaa ja
sanomme sitä maailmaksi.
… sairausajattelun ja lääketieteellisen
asiantuntemuksen ja puhetavan yli-
korostunut asema kulttuurissamme
estää ihmisten elämisen ongelmien
ja henkisen hädän aitoa ymmärtä-
mistä ja kohtaamista.
Se sivuuttaa ihmistä koskevat eksis-
tentiaaliset, yhteiskunnalliset ja
eettiset kysymykset.
Samalla vedetään lääketieteellis-
terapeuttinen peitto itse ongelmien
päälle.



2002
Yritykset saada ihmisen elämisen 
ongelmat pelkästään lääkkeillä
hallintaan ovat ihmisen hädän 
kohtaamisen välttelyä ja luonteeltaan
näennäistä auttamista.

Ongelmien aito kohtaaminen vaatii
ihmisen kokemusmaailmasta ja 
elämäntilanteesta lähtevää ymmär-
tämistä ja auttamista.

Olisi myös ymmärrettävä, että jo 
käsitteet ”psyykenlääke” ja ”mieli-
alalääke” ovat harhaanjohtavia.
Ne antavat vaikutelman, että lääkkeet 
hoitavat ihmisen mieltä ja psyykettä.

Masennuslääke 
myynti Suomessa: 
1990  noin 27 mmk
2000         374 mmk





Normaali
mieliala

Oireet

Syndrooma ( dg !)

Kehittyminen
syndroomaksi

akuutti hoito jatkohoito ylläpitohoito

Vaste
(Response)

x

Toipuminen
(remission)

Retkahdus
(relapse)

x x
Toipuminen
(recovery)

4-6 vkoa 2x annos/ uusi lääke 4- 6 vkoa 3x depressio:
pysyvä lääkitys

Mielialaoireen
toistuminen
(recurrence)

! !

Keskivaikea masennustila:
Ainakin 2 B-oiretta ja
vähintään 6 C-oiretta
-työ,harrastukset, yks.elämä
heikentävä vaikutus
Vaikea masennustila:
3 B-oiretta ja
vähintään 4 C-oiretta
vaikea-asteisena
-psykomot, tuskaisuus,
levottomuus
- itsemurhariski
-ei kykene työ, harrastus
-ei hallitse yks.elämä

Mielialahäiriön hoitovaiheet







1997

” s. ix Lääkkeitä määräävät lääkärit
eivät yleensä ole tietoisia ei-
lääkkeellisistä hoidoista. 
… Lääkärit yksilöllisesti kokoavat
oman kliinisen tarinastonsa ja
päätyvät idiosynkraattisiin ( so.
yksilöllisiin) päätelmiin optimaali-
sista lääkeannoksista, tekevät
keittokirjamaisia lääkemääräys-
yhdistelmiä, joiden olettavat lisää-
vän lääkityksen tehokkuutta.

Lääkäreillä ( oma lisäys: ja median

ammattilaisilla) ei yksinkertaisesti ole 
teknisiä taitoja tulkita ja integroida
ajan tasalla olevaa tutkimuskirjalli-
suutta omaan kliiniseen työhönsä.



Onko psykiatrisen luokittelun laatija 
ollut depressiivinen?



Miten yritämme olla hänelle avuksi?



Juha Kemppinen, 
14.2.2001

Palvelut: luonteenpiirteet
filosofia, koulutus/taidot
caseload, kokemus, laatu

1. MORAALI-
MALLI:

2.RAITTIUS-
MALLI

3. HENKINEN
-MALLI

4. LUONTEENLAATU
SAIRAUS - MALLI

5.KASVATUS-
MALLI

6. PERSOO-
NALLISUUS-
RAKENNE-
MALLI

7. EHDOLLIS-
TUMIS-
MALLI

8. SOSIAALISEN
OPPIMISEN
MALLI

9. KOGNI-
TIIVINEN
MALLI

10. SOSIO-
KULTTUURINEN
MALLI

11. SYSTEEMI-
TEOREET-
TINEN
MALLI

12. NEUROBIOLO--
GINEN
MALLI

13. JULKISEN
TERVEYDEN-
HUOLLON
MALLI

INTERVENTION
LAATU

Persoonallinen vastuu,
itsekontrolli

Päihdyttävä
aine

Hengellinen
puutos

Palautumaton
konstitutionaalinen
yksilön poikkeavuus

Tiedon ja
motivaation 
puute

Persoonallisuuden
piirteet,
puolustusmekanismit

Klassinen ja
välineellinen
ehdollistuminen

Mallit,
taitopuutokset

Odotukset,
uskomukset

Ympäristö,
kulttuurinormit

Rajat ja säännöt,
perheen toiminta-
häiriö

Perinnöllisyys,
aivofysiologia

Taudinaiheuttaja,
isäntä ja ympäristö

Monitieteellinen,
usean tason samanaikainen
interventio

Moraalinen suostuttelu,
sos. ja laill. sanktiot

Vakava kehotus:
”Sano ei !”,
saatavuuden 
rajoittaminen

Hengellinen kasvu,
rukous, AA

Päihdeongelmaisen
tunnistus,
konfrontaatio,
elinikäinen 
pidättäytyminenKasvatus

Psykoterapia

Vastaehdollistaminen,
sammuttaminen,
muuttuneet
satunnaisuudet
( contingencies)

Taitojen opettaminen,
sopivat käyttäytymis-
mallit

Kognitiivinen
terapia,
rationaalinen
restrukturointi

Sosiaalipolitiikka,
hinta- ja jakelu-
kontrolli

Perheterapia,
transaktioanalyysi

Riskien identifiointi,
perintöneuvonta,
lääketiet.hoito

( Miller& Hester(eds): Handbook of Alcoholim
Treatment Approaches- Effective Alternatives,
2nd ed, 1995, Simon &Schuster Co: Massachusetts)

Mistä päihderiippuvuus johtuu ? Kuka heistä on oikeassa ?

SYNTI ,
vapaasti 

valittu moraalinen
ja eettinen teko,

moraaliton 
käyttäytyminen

SAIRAUS,
pakonomainen

päihteiden käyttö
on käyttäytymisen

takana olevan 
sairauden ilmentymä

HUONOSTI
SOPEUTUVAA

KÄYTTÄYTYMISTÄ,
epäsuotuisissa olosuhteissa

opittua käyttäytymistä,
jolla huonoja seurauksia

Kaikki me toimimme 
tietyn teorian pohjalta,
olimmepa siitä tietoisia

tai emme



Juha Kemppinen, 
14.2.2001
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2.RAITTIUS-
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3. HENKINEN
-MALLI

4. LUONTEENLAATU
SAIRAUS - MALLI

5.KASVATUS-
MALLI

6. PERSOO-
NALLISUUS-
RAKENNE-
MALLI

7. EHDOLLIS-
TUMIS-
MALLI

8. SOSIAALISEN
OPPIMISEN
MALLI

9. KOGNI-
TIIVINEN
MALLI

10. SOSIO-
KULTTUURINEN
MALLI

11. SYSTEEMI-
TEOREET-
TINEN
MALLI

12. NEUROBIOLO--
GINEN
MALLI

13. JULKISEN
TERVEYDEN-
HUOLLON
MALLI

INTERVENTION
LAATU

Persoonallinen vastuu,
itsekontrolli

Päihdyttävä
aine

Hengellinen
puutos

Palautumaton
konstitutionaalinen
yksilön poikkeavuus

Tiedon ja
motivaation 
puute

Persoonallisuuden
piirteet,
puolustusmekanismit

Klassinen ja
välineellinen
ehdollistuminen

Mallit,
taitopuutokset

Odotukset,
uskomukset

Ympäristö,
kulttuurinormit

Rajat ja säännöt,
perheen toiminta-
häiriö

Perinnöllisyys,
aivofysiologia

Taudinaiheuttaja,
isäntä ja ympäristö

Monitieteellinen,
usean tason samanaikainen
interventio

Moraalinen suostuttelu,
sos. ja laill. sanktiot

Vakava kehotus:
”Sano ei !”,
saatavuuden 
rajoittaminen

Hengellinen kasvu,
rukous, AA

Päihdeongelmaisen
tunnistus,
konfrontaatio,
elinikäinen 
pidättäytyminenKasvatus

Psykoterapia

Vastaehdollistaminen,
sammuttaminen,
muuttuneet
satunnaisuudet
( contingencies)

Taitojen opettaminen,
sopivat käyttäytymis-
mallit

Kognitiivinen
terapia,
rationaalinen
restrukturointi

Sosiaalipolitiikka,
hinta- ja jakelu-
kontrolli

Perheterapia,
transaktioanalyysi

Riskien identifiointi,
perintöneuvonta,
lääketiet.hoito

( Miller& Hester(eds): Handbook of Alcoholim
Treatment Approaches- Effective Alternatives,
2nd ed, 1995, Simon &Schuster Co: Massachusetts)

Ilmiön selitys 
määrää meidän 

ratkaisuyrityksemme
( kaikki psykiatriset 

teoriat
ovat vajavaisia)

Mistä alkoholisoituminen johtuu ? Kuka heistä on oikeassa ?



Normaali
mieliala

Oireet

Syndrooma

Mielialaoireet ja niiden luonnollinen kulku

------------ 6-24 kuukautta ----------

6-12 viikkoa 
akuutti vaihe

4-9 kk   
jatkohoitovaihe

yli 12 kk
ylläpito-
hoito-
vaihe

Mielisairaudet - Ilmiön syy:
71% emotionaalinen

heikkous
65% huono vanhemmuus
45% uhrin vika, voi haluta pois
43% parantumaton
35% syntisen käyttäytymisen

seuraus
10% biologinen perusta, aivot
S.Stahl,2000

Toistumisriski:
1. depressio <50%
2. depressio 50-90%
3. depressio <90%

Yli 3 kertaa masennus elämän
aikana toistunut, eli kyseessä on
krooninen masennus.
-vakava depressio, MDD,
- 15% tekee itsemurhan,  eli joka 1/7
- 70% itsemurhan tehneistä on 
edeltävän 6 viikon aikana
käynyt terveyskeskuslääkärillä

Masennuslääkehoidon 
keskimääräinen hoitoaika on
78 pv ( 2 ½ kk)?



Käyttäytymisen muutosta on vaikea käskeä



” Katoava subjekti eli miksi psykoanalyysia tarvitaan” 
Claes Anderssonin esipuheesta E. Roudinescon kirjaan: 

Miksi psykoanalyysia tarvitaan ?, 2000, Gaudeamus

• Elisabeth Roudinesco ( 2000) : ” Ihmisen subjektius 
kaventuu tai on tulossa kokonaan kielletyksi, ja samalla 
lähes sokeasti uskotaan kemiallisten aineiden autuaaksi- 
tekevään vaikutukseen. 

• Tämä on johtanut siihen , ettei nykyurbaani ihminen aina 
haluaisi kestää edes normaalielämän väistämättömiä 
suruja, epäonnistumisia ja menetyksiä.

• Psyykenlääkkeiden tarkoitus on normalisoida 
käyttäytymistä ja helpottaa kaikkein tuskallisimpia 
psyykkisen kärsimyksen oireita ilman, että ryhdytään 
tutkimaan kärsimyksen sisältöä…

• Kun psyykenlääketiede väitti parantavansa subjektin itse 
ihmisen olemisen ytimestä, se tuli itse asiassa 
sulkeneeksi subjektin uuden vieraantumisen kehään…



Ote SCID II- haastattelusta depressiivistä persoonallisuutta koskevat kysymykset 33-40 



Depressiivinen Persoonallisuus ( Depressive Personality Disorders)
= Laaja-alaista masentunutta havainnointia ja käytöstä joka alkaa 
varhaisaikuisuudessa ja esiintyy  monissa yhteyksissä >5 seuraavista tavoista :

1.Mielialaa hallitsee tavallisesti
apeus, synkkyys, lohduttomuus,
ilottomuus, onnettomuus
( myöntää piirteen)

2. Käsitystä omasta itsestä
hallitsevat uskomukset 
riittämättömyydestä, arvottomuudesta 
ja huonosta itsearvostuksesta
( myöntää piirteen)

3. Suhtautuu itseensä syyttävästi,
kriittisesti ja alentavasti
(myöntää piirteen)

4. On taipuvainen murehtimiseen 
ja asioiden hautomiseen
(myöntää piirteen)

5. On kielteinen, kriittinen ja 
tuomitseva muiden suhteen
( myöntää piirteen ja väh 1 esim)

6. On pessimistinen
(myöntää piirteen)

7. On taipuvainen tuntemaan
syyllisyyttä ja katumusta
( myöntää piirteen ja väh 1 esim)

Diagnoosi :
vähintään 5 
kriteeriä 
täyttyy

8.6.05 juha kemppinen



Onko psykiatrisen 
luokittelun laatija ollut 

depressiivinen?



2. Valintakartta. M.A.Adams: Change Your Questions, Change Your Life, 2004



Ongelman kuvaus

Syiden analysointi 

Syyttävät selitykset  

Loukkaantuminen  

Huono tunnelma
Ei yhteistyötä
Ei ideointia  

Ei edistystä

Tavoitteen kuvaus

Edistyksen näkeminen

Kannustavat selitykset

Onnistumisen ylpeys

Mukava tunnelma
Hyvä yhteistyö
Kehittämisideoita  

Edistysaskelia 
Lyhytterapiainstituutti



5. Suunnanvaihtokysymykset

M.A.Adams: Change Your Questions, Change Your Life, 2004

1. Olenko tuomitsija ?
2. Mitkä ovat faktat?
3. Mitä oletuksia olen tekemässä?
4. Millä muulla tavalla voin ajatella

tässä tilanteessa?



1997

” s. x Lääkevaikutus versus
placebo eli lumevaikutus ei ole
ymmärrettävissä joko biologiseksi
hoidoksi vs. psykologiseksi hoidoksi.

Taustalla on ontologinen näkökulma,
joka hyväksyy kartesiolaisen mallin
ihmiskehosta ”koneena” ja yrittää
etsiä erityisiin mekanistisiin käsityksiin
puristettuja ( redusoituja) selityksiä
lääketieteessä.

Vastakkainen näkökulma pitää
sairautta yksilön kaikkien  
elämänolosuhteiden (so. kontekstin)
aikaansaamana tilana.



Päihderiippuvuuden selitysmallit – mitä havaintoja käytetään ? 

Havainnot voivat 
sopia väärään teoriaan  



1999

Mistä medikalisaatio saa 
voimansa ?
Tuomainen ym (1993) medikali-
soituminen saa voimansa vastaa-
malla kuuteen tarpeeseen, joista
kolme ensimmäistä ovat yksilö-
tasoisia, kolme muuta edistävät
yhteiskunnan järjestymistä:
1. totuusauktoriteetin tarve
2. syyllisyydestä vapautumisen 
ja ongelmien ulkoistamisen tarve
3. narsismin kanavoimisen tarve
4. poikkeavuuden rajoittamisen
tarve
5. markkinatalouden pönkittämisen
tarve
6. valtarakenteiden ylläpitämisen
tarve

Medikalisaatio
= arkielämän ongelmien
lääketieteellistäminen



1999

s.47 Conrad (1976) määrittelee
poikkeavan käyttäytymisen
medikalisoinnille 5 välttämätöntä
ehtoa:
1) käyttäytyminen määritellään
ongelmalliseksi
2) olemassa olevat sosiaalisen
kontrollin muodot eivät tehoa
tai eivät ole hyväksyttäviä
3) lääketieteellinen kontrolli-
menetelmä on käytettävissä
4) on olemassa jotain orgaanista
todistetta käyttäytymisen
”todellisesta” syystä
5) lääketieteilijät hyväksyvät
ongelman hoidettavakseen

Poikkeavuuden 
määrittäminen 
sairaudeksi tekee siitä
poliittisesti vaaratonta.
Kapinallisista voidaan 
hyvinkin tehdä sairaita



Juha Kemppinen, 
14.2.2001

Palvelut: luonteenpiirteet
filosofia, koulutus/taidot
caseload, kokemus, laatu

1. MORAALI-
MALLI:

2.RAITTIUS-
MALLI

3. HENKINEN
-MALLI

4. LUONTEENLAATU
SAIRAUS - MALLI

5.KASVATUS-
MALLI

6. PERSOO-
NALLISUUS-
RAKENNE-
MALLI

7. EHDOLLIS-
TUMIS-
MALLI

8. SOSIAALISEN
OPPIMISEN
MALLI

9. KOGNI-
TIIVINEN
MALLI

10. SOSIO-
KULTTUURINEN
MALLI

11. SYSTEEMI-
TEOREET-
TINEN
MALLI

12. NEUROBIOLO--
GINEN
MALLI

13. JULKISEN
TERVEYDEN-
HUOLLON
MALLI

INTERVENTION
LAATU

Persoonallinen vastuu,
itsekontrolli

Päihdyttävä
aine

Hengellinen
puutos

Palautumaton
konstitutionaalinen
yksilön poikkeavuus

Tiedon ja
motivaation 
puute

Persoonallisuuden
piirteet,
puolustusmekanismit

Klassinen ja
välineellinen
ehdollistuminen

Mallit,
taitopuutokset

Odotukset,
uskomukset

Ympäristö,
kulttuurinormit

Rajat ja säännöt,
perheen toiminta-
häiriö

Perinnöllisyys,
aivofysiologia

Taudinaiheuttaja,
isäntä ja ympäristö

Monitieteellinen,
usean tason samanaikainen
interventio

Moraalinen suostuttelu,
sos. ja laill. sanktiot

Vakava kehotus:
”Sano ei !”,
saatavuuden 
rajoittaminen

Hengellinen kasvu,
rukous, AA

Päihdeongelmaisen
tunnistus,
konfrontaatio,
elinikäinen 
pidättäytyminenKasvatus

Psykoterapia

Vastaehdollistaminen,
sammuttaminen,
muuttuneet
satunnaisuudet
( contingencies)

Taitojen opettaminen,
sopivat käyttäytymis-
mallit

Kognitiivinen
terapia,
rationaalinen
restrukturointi

Sosiaalipolitiikka,
hinta- ja jakelu-
kontrolli

Perheterapia,
transaktioanalyysi

Riskien identifiointi,
perintöneuvonta,
lääketiet.hoito

( Miller& Hester(eds): Handbook of Alcoholim
Treatment Approaches- Effective Alternatives,
2nd ed, 1995, Simon &Schuster Co: Massachusetts)

Mistä päihderiippuvuus johtuu ? Kuka heistä on oikeassa ?

SYNTI ,
vapaasti 

valittu moraalinen
ja eettinen teko,

moraaliton 
käyttäytyminen

SAIRAUS,
pakonomainen

päihteiden käyttö
on käyttäytymisen

takana olevan 
sairauden ilmentymä

HUONOSTI
SOPEUTUVAA

KÄYTTÄYTYMISTÄ,
epäsuotuisissa olosuhteissa

opittua käyttäytymistä,
jolla huonoja seurauksia

Kaikki me toimimme 
tietyn teorian pohjalta,
olimmepa siitä tietoisia

tai emme



Juha Kemppinen, 
14.2.2001

Palvelut: luonteenpiirteet
filosofia, koulutus/taidot
caseload, kokemus, laatu

1. MORAALI-
MALLI:

2.RAITTIUS-
MALLI

3. HENKINEN
-MALLI

4. LUONTEENLAATU
SAIRAUS - MALLI

5.KASVATUS-
MALLI

6. PERSOO-
NALLISUUS-
RAKENNE-
MALLI

7. EHDOLLIS-
TUMIS-
MALLI

8. SOSIAALISEN
OPPIMISEN
MALLI

9. KOGNI-
TIIVINEN
MALLI

10. SOSIO-
KULTTUURINEN
MALLI

11. SYSTEEMI-
TEOREET-
TINEN
MALLI

12. NEUROBIOLO--
GINEN
MALLI

13. JULKISEN
TERVEYDEN-
HUOLLON
MALLI

INTERVENTION
LAATU

Persoonallinen vastuu,
itsekontrolli

Päihdyttävä
aine

Hengellinen
puutos

Palautumaton
konstitutionaalinen
yksilön poikkeavuus

Tiedon ja
motivaation 
puute

Persoonallisuuden
piirteet,
puolustusmekanismit

Klassinen ja
välineellinen
ehdollistuminen

Mallit,
taitopuutokset

Odotukset,
uskomukset

Ympäristö,
kulttuurinormit

Rajat ja säännöt,
perheen toiminta-
häiriö

Perinnöllisyys,
aivofysiologia

Taudinaiheuttaja,
isäntä ja ympäristö

Monitieteellinen,
usean tason samanaikainen
interventio

Moraalinen suostuttelu,
sos. ja laill. sanktiot

Vakava kehotus:
”Sano ei !”,
saatavuuden 
rajoittaminen

Hengellinen kasvu,
rukous, AA

Päihdeongelmaisen
tunnistus,
konfrontaatio,
elinikäinen 
pidättäytyminenKasvatus

Psykoterapia

Vastaehdollistaminen,
sammuttaminen,
muuttuneet
satunnaisuudet
( contingencies)

Taitojen opettaminen,
sopivat käyttäytymis-
mallit

Kognitiivinen
terapia,
rationaalinen
restrukturointi

Sosiaalipolitiikka,
hinta- ja jakelu-
kontrolli

Perheterapia,
transaktioanalyysi

Riskien identifiointi,
perintöneuvonta,
lääketiet.hoito

( Miller& Hester(eds): Handbook of Alcoholim
Treatment Approaches- Effective Alternatives,
2nd ed, 1995, Simon &Schuster Co: Massachusetts)

Ilmiön selitys 
määrää meidän 

ratkaisuyrityksemme
( kaikki psykiatriset 

teoriat
ovat vajavaisia)

Mistä alkoholisoituminen johtuu ? Kuka heistä on oikeassa ?



Näyttöön perustuva lääketiede ( EBM) ei voi ilmoittaa paternalistisesti, 
että muut ovat väärässä ja teidän täytyy leikkiä meidän leluilla 



• Emme voi päätellä miten meidän pitäisi toimia 
siitä, miten uskomme asioiden olevan.

• Emme myöskään voi päättää, miten muiden 
pitäisi toimia sen perusteella, mitä itse uskomme 
oikeaksi. 

• Loppujen lopuksi, jos loppu koskaan tulee, 
meidän on vain lyötävä ne, jotka ovat eri mieltä; 
toivokaamme, että loppu tulee harvoin. 

• Sitä odotellessamme meidän pitää vain olla niin 
järkeviä kuin pysymme, ja väitellä." 

• - Hume -

Onko psykiatrisen luokittelun laatija
ollut depressiivinen? Kyllä on.



Ongelmakeskeinen
puhe jumittaa ja
turhauttaa terapian

Vika- ja puuteselitys
voi olla syytös



>60 potilasta/ työntekijä
on varastokirjanpitoa

Vuorovaikutussuhteen
”väärinlukeminen” on
tavallisimpia syitä mielenterveystyössä
turhautumiseen



Ihmisen käyttäytymisen 
muutoksessa vaikuttavat : 

Epäspesifit muuttujat :
1. Tuliko minulle tunne ymmärretyksi 
tulemisesta ?

2. Kunnioitettiinko minun avunpyyntöä
ja tavoitteitani terapiaistunnossa?

3. Oliko minuun kohdistunut
mielenkiinto aitoa ja autenttista?

4. Synnyttikö terapiaistunto minussa 
toivoa muutoksesta ja sen 
mahdollisuudesta?

5. Tarjosiko terapiaistunto vaihto-
ehtoisen selityksen (toteutettavissa
minun resursseillani) ongelmilleni?



Kiitokset mielenkiinnostanne !
GSM 044-3545644

Euripides ja minä
Colosseumilla 
toukokuussa 2006
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