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KÄYTTÄYTYMISANAALYYSI JA 
KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA 

 
 
Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
on psykoterapiaa, jolla on käyttäyty-
mistieteellinen pohja ja jossa käytetään 
ajatteluun ja toimintaan pohjautuvia 
hoitomenetelmiä ratkaisemaan emotio-
naalisia, kehityksellisiä, kasvatukselli-
sia ja terveydellisiä ongelmia. 
 
Käyttäytymisanalyysi 
on menetelmä, jota terapeutit, kasvat-
tajat, opettajat ja muut sosiaalisilla 
aloilla työskentelevät ammattilaiset 
käyttävät analysoidessaan hoidettavia 

ja ratkaistavia ongelmia. Käyttäytymis-
analyysin sovelluskohteita on siis mui-
takin kuin puhtaasti terapeuttiset so-
velluskohteet, nimittäin koulutus-, kas-
vatus-, ja sosiaaliala, sekä esimerkiksi 
organisaatiokehitys ja ympäristöasioi-
den hoito. 
 
Käyttäytymislääketiede 
on käyttäytymis- ja yhteiskuntatietei-
den ja biolääketieteen muodostama 
monitieteinen tutkimusalue. Se on 
myös käyttäytymisanalyysia ja -tera-
piaa sovellettuna lääketieteen alueella. 
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MITÄ KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMIS-
TERAPIA ON? 

 
Kognitiivinen käyttäytymisterapia 

on psykoterapiaa, joka perustuu mm. 
oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsy-
kologian teoriaan ja tutkimukseen (ks. 
esim. Catania, 1992). 

Nimet käyttäytymisterapia (behav-
iour therapy) tai kognitiivinen käyt-
täytymisterapia (cognitive behaviour 
therapy)—kuten tällä hetkellä useim-
miten ilmaistaan—tulevat siitä, että 
siinä painotetaan yksilön vuorovaiku-
tusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa 
nykyhetkessä. Seuraavassa käytetään 
ajoittain termiä käyttäytymisterapiat 
viittaamaan kaikkiin näihin terapia-
muodon eri menetelmiin ja painotuk-
siin. Kognitiivisessa käyttäytymistera-
piassa käsitellään sitä, miten ihminen 
käyttäytyy tai menettelee (ajattelee tai 
toimii) eri tilanteissa ratkaistakseen 
pulmiaan ja ongelmiaan. Ehkä sana 
menettely kuvaakin parhaimmin tera-
piamuodon ydintä. 

Psykologiset tai tunneongelmat il-
menevät vaikeuksina toimia halutulla 
tai toivotulla tavalla perheessä, työssä ja 
yleensä ihmissuhteissa tai ylipäänsä 
suhteessa ympäristöön. Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia aloitetaan aina 
käyttäytymisanalyysilla ts. analysoi-
daan yksilön vuorovaikutusta ympä-
ristönsä kanssa. Tämä voi johtaa huo-
maamaan, että asiakkaalta puuttuu so-
siaalisia valmiuksia, että hänellä on 
itsensä tai muiden kannalta tuhoisia tai 
epäedullisia ongelmanratkaisu- tai suh-
tautumistapoja, “noidankehiä”, joihin 
hän on juuttunut jne. Tällainen analyysi 
voi johtaa myös huomaamaan, että jot-
kin ongelmareaktiot ovat kehittyneet 
liian voimakkaiksi tai että niihin liittyy 
suoria, ikäviä kokemuksia. 

Catania, A. C. (1992). Learning (3rd ed.). 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Käyttäytymisanalyysi 

Jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja 
jokaisen hoidon täytyy sen vuoksi pe-
rustua tarkkaan käyttäytymisanalyysiin. 
Sen tavoitteena on että yksilön ongel-
mia ylläpitävät tekijät tai niiden syyt 
saadaan selville. Nämä voivat olla si-
sällöltään hyvin erilaisia ihmisestä toi-
seen, vaikka niitä ohjaisivatkin saman-
laiset mekanismit tai periaatteet tapauk-
sesta toiseen. Ongelmia ylläpitävät te-
kijät ovat tietenkin aina nykyhetkessä, 
vaikka ongelma onkin voinut alkaa il-
metä jo lapsuudessa. Jotkut ongelmat 
voivat esim. johtua puutteellisista ih-
missuhdetaidoista. Jotkut ihmiset kärsi-
vät siitä, etteivät pysty rentoutumaan ja 
toiset siitä, että heiltä puuttuu tehok-
kaita ongelmanratkaisumenetelmiä. 
Tällaiset puutteet on tärkeätä saada 
selville ja analysoida, jotta tehokasta 
apua pystytään antamaan. On myös 
tärkeätä analysoida erilaisten välttä-
mistäyttäytymisten esiintymistä. Ne 
voivat johtaa tarpeettomaan oman elä-
män rajoittamiseen. Ahdistuneisuuson-
gelmista kärsivät ihmiset kehittävät 
usein itselleen tällaisia välttämistapoja, 
jotta heidän ei tarvitsisi kohdata ahdis-
tusta herättävää asiaa tai tilannetta. 
Tämä johtaa kuitenkin siihen, että he 
juuttuvat ongelmaansa eivätkä pysty 
pääsemään siitä eroon. Käyttäytymis-
analyysin jälkeen voidaan aloittaa yksi-
löllinen hoito-ohjelma, jolla asiakas voi 
pienin, toisiaan seuraavin askelin lä-
hestyä pelkäämäänsä tilannetta tai 
asiaa. 

Tärkeitä, ongelmia ylläpitäviä syitä 
ovat erilaiset noidankehät. Masentu-
neiden ihmisten passiivinen ja pessi-
mistinen suhtautuminen voi esimerkiksi 
herättää kielteisiä reaktioita muissa 
ihmisissä, minkä masentuneet ihmiset 
puolestaan voivat tulkita siten, että 
“ihmiset eivät pidä minusta” tai he 
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voivat tulkita sen jollakin muulla kiel-
teisellä tavalla, joka osaltaan ylläpitää 
masennusta. 

Osa tällaisista noidankehistä voi olla 
pääasiassa ajatuksiin liittyviä. Masentu-
neet ihmiset ajattelevat hyvin kieltei-
sesti ja tulkitsevat tapahtumia kieltei-
sellä tavalla, mikä entisestään lisää hei-
dän masentunutta mielentilaansa. Kiel-
teiset ajatukset ylläpitävät depressiota, 
mikä puolestaan aiheuttaa lisää kieltei-
siä ajatuksia. Keskeinen osa kognitii-
visessa käyttäytymisterapiassa onkin 
tämäntyyppisten kielteisten kierteiden 
katkaiseminen ja niiden korvaaminen 
myönteisillä ajattelu- ja toimintatavoil-
la. 

Käyttäytymisterapioiden kehitys 

Käyttäytymisterapia syntyi 1950-lu-
vulla ja se on kehittynyt hyvin nopeasti 
sen jälkeen. Jo 70-luvulla tieteellisissä 
lehdissä julkaistujen artikkelien mää-
rässä käyttäytymisterapia oli ohittanut 
psykoanalyyttiset terapiat. Nykyisin 
suurin osa psykologisesta, kontrol-
loidusta hoitotutkimuksesta käsittelee 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa. 
Tämän voi todeta Psychlitistä tai 
MEDLINEstä tehtävällä tieteellisen 
kirjallisuuden haulla. 

Laajan tutkimuksen ansiosta käyt-
täytymisterapioiden menetelmiä on 
koko ajan parannettu. Sen vuoksi ny-
kyisin on olemassa tutkitusti tehok-
kaiksi todettuja hoitomenetelmiä mm. 
useimpiin ahdistuneisuusongelmiin, 
depressioihin, itseluottamusongelmiin, 
syömishäiriöihin, suhde- ja sukupuo-
liongelmiin, väärinkäyttöongelmiin, 
nukkumisongelmiin, käyttäytymislää-
ketieteellisiin ja stressiin liittyviin on-
gelmiin ja sairauksiin, rajatilahäiriöihin 
ja skitsofreniaan sekä erilaisiin lapsilla 
ja oppimisvaikeuksista kärsivillä esiin-
tyviin ongelmiin (esim. Bellak, Hersen 
& Kazdin, 1990; Hawton, Salkovskis, 
                                                 
1 Kirjan englanninkielinen painos on tulossa: 
Psychotherapy in transition. From speculation 
to science. Seattle: Hogrefe & Huber. 

Kirk & Clark, 1993; Van Hasselt & 
Hersen, 1996). 

Verrattaessa käyttäytymisterapian 
tai kognitiivisen käyttäytymisterapian 
menetelmiä ja muiden psykoterapia-
muotojen tuloksia on käyttäytymistera-
peuttisilla menetelmillä tavallisesti 
saatu parempia tuloksia kuin muilla 
(ks. esim. Grawe, Bernauer & Donati, 
19941; Rachman & Wilson, 1980). 
Millään alueella käyttäytymisterapioi-
den tulokset eivät ole olleet huonompia 
kuin muiden terapiamuotojen tulokset. 

Yhdysvalloissa, Kanadassa, Austra-
liassa, Uudessa Seelannissa, Irlannissa 
ja Isossa Britanniassa kognitiivisella 
käyttäytymisterapialla on vahva asema 
psykologien, psykoterapeuttien ja psy-
kiatrisen hoitohenkilökunnan keskuu-
dessa yleensä. Myös muissa pitkälle ke-
hittyneissä maissa kuten Norjassa, 
Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa ja 
Japanissa on runsaasti käyttäytymiste-
rapioiden edustajia ja tutkijoita. 

Suomessa käyttäytymisterapia- tai 
kognitiivinen käyttäytymisterapia-ni-
mikkeitä ei ole juurikaan aikaisemmin 
käytetty (ks. Timonen, 1987). Sen si-
jaan niistä on esitetty joskus perin 
omalaatuisia kannanottoja. Tämä on 
johtunut sekä ideologisista että tietä-
mykseen liittyvistä tekijöistä eikä niillä 
ole tieteelliseen tutkimukseen liittyviä 
perusteita. Yleensä maissa, joissa psy-
koterapiaa on olemassa, ovat käyttäy-
tymisterapia tai kognitiivinen käyttäy-
tymisterapia-nimikkeet vakiintuneet 
käyttöön. SKY ry käyttää toiminnas-
saan näitä kansainvälisiä nimikkeitä. 

Bellak, A. S., Hersen, M. & Kazdin, A. E. 
(1990). International handbook of behavior 
modification and therapy. New York: Plenum. 

Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). 
Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession 
zur Profession. Göttingen: Hogrefe. 
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Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J., & 
Clark, D. M. (1993). Cognitive behaviour ther-
apy for psychiatric problems: A practical guide. 
Oxford: Oxford University Press. 

Rachman, S. J. & Wilson, G. T. (1980). The 
effects of psychological therapy (2nd edition). 
Oxford: Pergamon. 

Timonen, T. (1987). Käyttäytymistieteellinen 
terapia—käyttäytymisterapia. Psykologia, 3, 
163-171. 

Van Hasselt, V. B. & Hersen, M. (toim.) (1996). 
Psychological treatment manuals for adult 
disorders. New York: Plenum. 
 
Minkälaisia ovat nykyiset käyttäy-
tymisterapiat? 

Ei ole olemassakaan kaikenkattavaa 
teoriaa, joka selittäisi kaikki psykologi-
set ongelmat ja antaisi suuntaviivat kai-
kelle hoidolle. Kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian mukainen työskentely ei 
perustu etukäteen annettuihin ja kiis-
tattomiin teorioihin vaan se perustuu 
enemmän tutkimukseen ja käytännön 
kokemuksiin siitä, mikä auttaa erilais-
ten ongelmien hoidossa. Käyttäytymis-
terapiat kehittyvät siksi jatkuvasti. Nii-
hin kuuluu joukko erilaisia teorioita ja 
menetelmiä. (Ks. näitä esimerkiksi 
ajankohtaisesta kirjasta: O'Donohue & 
Krasner [toim.] 1996). Käyttäytymiste-
rapioiden teoreettinen perusta on kui-
tenkin vankka ja käyttäytymisterapeut-
tisella työskentelytavoilla on eräitä yh-
teisiä piirteitä. Niitä ovat mm. seuraa-
vat: 
1. Järjestelmällinen, konkreettinen ja 

tavoitteellinen työskentelytapa 
2. Asiakasta hyvin aktiivisesti auttava 

ja avustava terapeutti2 
3. Keskittyminen pääasiassa nykyisiin 

ongelmiin ja niiden ratkaisuihin 
4. Käytettyjen menetelmien tieteelli-

nen kuvaus ja testaus 

                                                 
2 Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että 
asiakkaat kokevat kognitiivisen käyttäytymis-
terapeuttisen työskentelytavan miellyttäväm-

5. Menetelmien muuttuminen ja ke-
hittyminen uusien tutkimustulosten 
myötä 

6. Harjoitus- ja kotitehtävien käyttö a-
siakkaan normaaliympäristössä no-
peuttamaan ja parantamaan hoitoa 

7. Koulutuksellinen tai harjoittelua ko-
rostava suuntaus, jossa pyritään 
antamaan asiakkaalle elämänsä hal-
lintaan tarvittavia keinoja ja itsehal-
lintamenetelmiä 

8. Yksilön ongelmien ja tarpeiden mu-
kaan suunniteltu hoito 

9. Terapeuttinen suhde, joka perustuu 
toverilliseen yhteistyöhön tera-
peutin ja asiakkaan välillä 

10. Hoitomenetelmien avoimuus, jol-
loin asiakas on jatkuvasti perillä eri 
terapiamenetelmien käytön perus-
teista ja siitä, mitä hoidossa aiotaan 
tehdä 

11. Eettinen suhtautuminen terapiatoi-
mintaan ja asiakkaaseen 

12. Terapian tuloksellisuuden arvioin-
nissa ei käytetä ainoastaan oireita, 
vaan myös selviytymistä normaa-
lissa elämässä, omaisten kanssa, 
elämän laatua, fyysistä terveyttä ja 
lääkkeiden käyttöä 

Käyttäytymisterapioissa ei yleensä 
ole painotettu terapiasuhdetta ensisijai-
sena seikkana kuten eräissä muissa te-
rapiamuodoissa, koska sitä on pidetty 
vain perusedellytyksenä hyvälle hoi-
dolle. 1980-luvulla on kuitenkin kehi-
tetty funktionaalis-analyyttinen käyt-
täytymisterapian muoto, jossa terapia-
suhde on keskeinen asia (Kohlenberg & 
Tsai, 1991). 

Kohlenberg, R. J. & Tsai, M. (1991). Func-
tional analytic psychotherapy. Creating intense 
and curative therapeutic relationships. New 
York: Plenum. 

mäksi kuin monet muut terapiamuodot: Wani-
garatne, S. & Barker, C. (1995). Clients' pref-
erences for styles of therapy. British Journal of 
Clinical Psychology, 34, 215-222. 
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O'Donohue, W. & Krasner, L. (toim.) (1996). 
Theories of behavior therapy. Exploring behav-
ior change. Washington: American 
Psychological Association. 

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA 
KLIINISESSÄ TYÖSSÄ 

 
Alun alkaen käyttäytymisterapiaa pi-

dettiin ennen kaikkea fobioihin sopi-
vana hoitomuotona. Wolpen uraauurta-
van “järjestelmällisen epäherkistämis-
menetelmän3” kehittämisen jälkeen 
(1950-luvun puolivälissä) käyttäyty-
misterapeutit ovat kliinisessä työssä ja 
perusteellisessa tutkimuksessa osoitta-
neet, että käyttäytymisanalyysi ja -tera-
piat ovat tehokkaita analysointi- ja hoi-
tomuotoja hyvin monenlaisiin psykolo-
gisiin ja käyttäytymislääketieteellisiin 
ongelmiin ja sairauksiin. 

Seuraavassa käydään läpi tavalli-
simmat ongelmat, joita psykiatriassa ja 
kliinisessä psykologiassa on menestyk-
sellisesti hoidettu kognitiivisella käyt-
täytymisterapialla. 
 
Ahdistuneisuusongelmat 

Lievä, ajoittainen ahdistuneisuus tai 
pelko on normaali tunne, joka auttaa 
välttämään vaarallisia tilanteita tai pa-
kenemaan niistä. Monet ihmiset kärsi-
vät kuitenkin ahdistuksesta ja peloista, 
jotka ovat paljon voimakkaampia kuin 
todellinen tilanne tai vaara edellyttäisi. 
Tällaiset ahdistukset ja pelot estävät 
ihmisiä elämästä normaalia elämää. 
Tällöin puhutaan ahdistuneisuushäiri-
öistä. On olemassa monenlaisia ahdis-
tuneisuushäiriöitä: fobioita, yleistynyttä 
ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä, 
pakkoajatuksia ja -toimintoja sekä 
traumaperäistä stressioireyhtymää 
(Barlow, 1988; Barlow & Lehman, 
1996). 

                                                 
3 Tässä, yhdessä käyttäytymisterapian ensim-
mäisistä menetelmistä oli kognitiivinen ja 
rentoutusmenetelmä yhdistetty. 

Barlow, D. H. (1988). Anxiety and its disorders: 
The nature and treatment of anxiety and panic. 
New York: Guilford. 

Barlow, D. H. & Lehman, C. L. (1996). Ad-
vances in the psychosocial treatment of anxiety 
disorders. Implications for national health care. 
Archives of General Psychiatry, 53, 727-735. 
 
Fobiat tai pelot 

Fobioissa ahdistuneisuus tai pelko 
liittyy selkeästi tiettyihin tilanteisiin. 
Määritetyt (yksittäiset) pelot rajoittuvat 
yhdenlaisiin tilanteisiin tai asioihin ku-
ten esimerkiksi käärmeisiin, hyöntei-
siin, hämähäkkeihin, veren näkemiseen, 
pistosten antamiseen, lentämiseen tai 
korkeisiin paikkoihin. Nämä voi-
makkaat pelot voidaan usein parantaa 
lyhyillä ja intensiivisillä hoidoilla. Jos-
kus riittää pelkästään yksi pitkä 
hoitotapaaminen (ks. esim. Davey, 
1997). 

Hoitoperiaatteena fobioita hoidetta-
essa on, että ihmisen on kohdattava 
pelon aihe, jotta hän voi huomata, että 
se ei ollutkaan niin vaarallista kuin hän 
luuli ja että hän saa hyvän kokemuksen 
ongelmatilanteesta selviytymisestä. 
Tämä pelon aiheen kohtaaminen ta-
pahtuu tavallisesti järjestelmällisin, pie-
nin askelin. Ensin lähestytään kohdetta, 
joka herättää vain vähän ahdistusta tai 
pelkoa, minkä jälkeen jatketaan yhä 
vaikeampiin tilanteisiin, kun helpom-
mista on selvitty. Tätä kutsutaan asteit-
taiseksi altistukseksi. Siinä on periaat-
teena oppiminen kokemuksen kautta. 
Edellytys tällaisen hoidon onnistumi-
selle on, että se tapahtuu asiakkaan 



 7

kannalta turvallisesti pelosta huoli-
matta. Tuloksena on realistisempi kä-
sitys sekä ongelmatilanteesta että 
omasta kyvystä selviytyä sellaisista ti-
lanteista. 

Agorafobia eli julkisten paikkojen 
pelko on monimutkaisempi häiriö, 
mutta siihenkin käyttäytymisterapiat 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi hoito-
menetelmiksi. Henkilö, joka kärsii ago-
rafobiasta pelkää liikkua sellaisilla jul-
kisilla paikoilla, joilta olisi vaikea paeta 
tai joilla ei voisi saada apua jos saisi pa-
niikkikohtauksen. Agorafoobikko pel-
kää sen vuoksi suuria ihmisjoukkoja ka-
duilla tai liikkeissä, tunneleita, siltoja, 
moottoriteitä ja julkisia kulkuneuvoja. 
Paras hoito tähän ongelmaan on asteit-
tainen altistus ts. terapeutti auttaa asia-
kasta asteittain uskaltautumaan ahdis-
tusta aiheuttaviin tilanteisiin ja viipy-
mään niissä, kunnes ahdistus hellittää. 
Tällä tavalla asiakas saa uutta luotta-
musta siihen, että hän pystyy selviyty-
mään näistä tilanteista ja pelko alkaa 
siten vähetä. 

Ihminen, jolla on sosiaalisia pelkoja, 
pelkää tilanteita, joissa muut ihmiset 
voivat häntä tai hänen käyttäytymistään 
arvioida sekä sitä että hän käyttäytyisi 
kiusallisella tavalla tai “munaisi 
itsensä” (esim. punastuisi tai kaataisi 
kahvikuppinsa). Sosiaalisten pelkojen 
hoitoon on useita erilaisia malleja. Eräs 
malli, joka on osoittautunut tehok-
kaaksi, on ryhmäterapia, jossa ryhmän 
jäsenet saavat rooliharjoituksin 
harjoitella tilanteita, jotka ovat heille 
vaikeita, ja joissa he voivat keskustella 
omia ja muiden reaktioita koskevista 
tulkinnoistaan ja yrittävät löytää realis-
tisempia tulkintoja. 

Näiden hoitomenetelmien tultua 
käyttöön psykoanalyyttisesti suuntau-
tuneet terapeutit esittivät väitteen, että 
tällä tavoin otettaisiin pois vain ongel-
man oire, koska lapsuusajan “sisäiset 
ristiriidat” jäisivät vaikuttamaan, mikä 
johtaisi uusien oireiden syntymiseen. 

Vuosikymmenien kokemus on kuiten-
kin osoittanut, että esitetty väite ei pidä 
paikkaansa, vaan useimpien ihmisten it-
seluottamus päinvastoin lisääntyy siitä, 
että he onnistuvat vähentämään 
ongelmiaan. Ei ole harvinaista, että 
asiakkaan edistysaskelet jatkuvat te-
rapian jälkeenkin ja yleistyvät vielä 
muihinkin tilanteisiin kuin siihen, johon 
hän on saanut apua terapiassa. Terapia 
näyttää johtavan siihen, että asiakas ke-
hittää itselleen uusia menettelytapoja 
selviytyäkseen paremmin vaikeista ja 
ahdistavista tilanteista yleisesti. Vanhat 
välttämiskeinot korvautuvat uusilla, 
aktiivisilla ja rakentavilla tavoilla sel-
viytyä ongelmatilanteista. 

Davey, G. (toim.) (1997). Phobias: A handbook 
of theory, research and treatment. Chichester: 
Wiley. 
 
Pakkoajatukset ja -toiminnot 

Pakkotoiminnot, jotka tavanomai-
simmassa muodossaan ovat joko pa-
konomaista peseytymistä tai asioiden 
tarkastamista, ovat itse asiassa tapoja 
hallita ahdistuneisuutta. Tämä ahdistu-
neisuus liittyy “tartuntavaaraan” tai 
pelkoon itselle tai muille aiheutuvasta 
muusta ikävästä tapahtumasta tai käyt-
täytymisen seurauksesta. 

Aikaisemmin näitä ongelmia pidet-
tiin hyvin vaikeasti hoidettavina ja 
1960-luvun alussa terapeutit olivat hy-
vin pessimistisiä tämäntyyppisten on-
gelmien hoitotuloksista. Käännekohta 
oli englantilaisen Victor Meyerin hoito-
menetelmät, joita hän oli käyttänyt fobi-
oiden hoidossa. Hänen hoitomenetel-
mässään asiakas altistettiin 
“tartunnalle” tai “huolimattomuudelle” 
ja sen jälkeen hän vapaaehtoisesti pi-
dättyi peseytymisestä tai tarkastami-
sesta. Nyt 30 vuotta myöhemmin voi-
daan todeta tämän hoitomenetelmän ol-
leen käännekohta pakko-oireiden hoi-
dossa. 

Tämän hoitomenetelmän nimi on al-
tistus ja reagoinnin ehkäisy (exposure 
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and response prevention). Altistus tar-
koittaa itsensä altistamista pelottavalle 
tai ahdistusta aiheuttavalle asialle. Rea-
goinnin ehkäisy viittaa siihen, että asia-
kas pidättäytyy neutralisoimasta ahdis-
tustaan pesemällä tai tekemällä erilaisia 
rituaaleja tai tarkastamalla asioita (ks. 
esim. Foa & Wilson, 1996). Hoidossa 
aloitetaan ongelmasta, joka on tarpeeksi 
helppo, jotta asiakas voi heti saada 
kokemusta ahdistuksen sietämisestä. 
Samalla hän havaitsee, että se vähenee 
ilman, että sitä täytyisi neutralisoida 
epänormaalin käyttäytymisen avulla. 
Sen jälkeen jatketaan asteittain yhä 
vaikeampiin tilanteisiin. Terapiata-
paamisista voi tulla tällöin aluksi hyvin 
pitkiä (jopa kolme tuntia), koska asia-
kasta ei jätetä yksin ennen kuin ahdistus 
on laantunut. 

Foa, E. B. & Wilson, R. (1996). Kerrasta 
poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. 
Helsinki: Lyhytterapia-instituutti. 
 
Paniikkihäiriöt 

Paniikkisyndroomiin kuuluu taipu-
mus saada voimakkaita ahdistuskohta-
uksia, joihin liittyy erilaisia fysiologisia 
reaktioita kuten hengenahdistusta, sy-
dämentykytystä, rintakipuja, tukehtu-
misen tunnetta, huimausta, vapinaa ja 
täristyksiä, puutumisen tunnetta, hi-
koilua, kylmä- ja lämpöaaltoja jne. 
Nämä oireet aiheuttavat kuolemanpel-
koa, “hulluksi” tulemisen pelkoa tai 
pelkoa itsehallinnan menettämisestä. 
Paniikkihäiriöstä kärsivät ihmiset ha-
keutuvat usein ensiapuun, koska he tul-
kitsevat fysiologiset reaktionsa jonkin 
hengenvaarallisen sairauden kuten esi-
merkiksi sydäninfarktin oireiksi. 

1970-luvulla paniikkisyndroomaa 
tarkasteltiin biologisesta näkökulmasta 
ja sitä hoidettiin ennen kaikkea lääk-
keillä. 1980-luvulla kehittyi paniikki-
kohtausten kognitiivinen malli, jonka 
mukaan paniikkikohtaukset syntyvät 
siitä, että ihminen ensin tulkitsee ke-
honsa reaktiot uhkaaviksi, mikä entises-
tään kiihdyttää näitä kehon reaktioita ja 

johtaa noidankehän lailla paniikkikoh-
taukseen. 

Samaan aikaan kehitettiin useita me-
netelmiä, joilla onnistuttiin vapautta-
maan asiakkaita paniikkikohtauksista. 
Menetelmä, jolla on eniten kokeellista 
tukea sisältää mm. sen, että asiakas 
saadaan käyttäytymistestien (eli uusien 
kokemusten) avulla oivaltamaan, ettei 
häntä uhkaa mikään katastrofi sekä 
auttamalla häntä vähentämään näitä re-
aktioitaan erityisellä hengitysteknii-
kalla. Myös rooliharjoituksiin 
perustuvalla paniikkihäiriön hoi-
tomenetelmällä on empiiristä tukea (ks. 
Lajko, 1997). 

Lajko, K. (1997). Paniikkireaktiosta kärsivien 
asiakkaiden hoito käyttäytymisanalyyttisin pe-
riaattein. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia, 1, 5-
10. 
 
Yleistynyt ahdistuneisuus 

Ns. yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 
eroaa foobisesta ahdistuksesta siten, 
ettei se näyttäisi liittyvän mihinkään 
tietyntyyppiseen tilanteeseen. Paniik-
kiahdistuksesta yleistynyt ahdistunei-
suus eroaa siten, että se on jatkuvampaa 
eikä ilmene rajallisina kohtauksina. 
Sille on tyypillistä, että ihminen tuntee 
kroonista ahdistusta ja huolta monista 
erilaisista elämään kuuluvista asioista 
kuten perheen hyvinvoinnista, talou-
desta, työstä tai omasta terveydentilas-
taan. 

Tämäntyyppisiä ongelmia voidaan 
hoitaa monella eri tavalla. Kognitiivi-
silla menetelmillä asiakasta autetaan 
tunnistamaan ja testaamaan mur-
heidensa realistisuutta sekä kehittä-
mään uusia tulkintoja ja ajattelutapoja. 
Ongelmanratkaisumenetelmällä asia-
kasta autetaan arvioimaan ongelmiaan 
ja ratkaisemaan todellisia ongelmiaan. 
Rentoutusmenetelmillä asiakasta voi-
daan auttaa tunnistamaan levottomuutta 
herättäviä ajatuksia aikaisessa 
vaiheessa ja vähentämään niiden vai-
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kutusta rentoutumalla (ks. esim. Tuo-
misto, Lappalainen, Tuomisto & Ti-
monen, 1996). 

 
Tuomisto, M. T., Lappalainen, R., Tuomisto, T. 
& Timonen, T. (1996). Sovellettu rentoutus 
hoitomenetelmänä psykiatriassa ja käyttäyty-
mislääketieteessä. Duodecim, 112, 960-967. 
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Traumaperäinen stressioireyhtymä 

Ihmisille, jotka kokevat hyvin pe-
lottavia tai traumaattisia asioita 
(kuolemia, raiskauksia, liikenneonnet-
tomuuksia, sotatapahtumia jne.), ke-
hittyy toisinaan voimakkaita ahdistu-
neisuusreaktioita. Nämä ilmenevät 
esim. muistivälähdyksinä ja paina-
jaisunina tai voimakkaana pahoinvoin-
tina tilanteissa, jotka jotenkin muistut-
tavat traumaattisessa kokemuksessa ta-
pahtuneita asioita. Traumaperäisestä 
stressireaktiosta kärsivä henkilö yrittää 
usein välttää onnettomuuteen liittyviä 
ajatuksia, tunteita, aktiviteetteja ja ti-
lanteita, ja hän voi esim. menettää ky-
vyn kokea rakkautta ja hellyyttä. 

Tämäntyyppisiä ahdistuneisuuson-
gelmia hoidetaan periaatteessa samalla 
tavalla kuin fobioita ja pakkokäyttäy-
tymisiä ts. siten, että asiakasta altiste-
taan toistuvasti mutta turvallisesti ti-
lanteille, jotka herättävät ahdistunei-
suutta (esim. onnettomuuden muis-
toille4) kunnes ahdistuneisuus laantuu. 
Tässä tapauksessa altistus tapahtuu 
kuitenkin useimmiten mielikuvituk-
sessa (“mielikatselussa ja -kuunte-
lussa”) tai esim. valokuvien, elokuvien 
ja tekstien avulla ja harvemmin siten, 
että etsiydytään tilanteisiin, joihin ah-
distuneisuus liittyy (ks. esim. Timonen 
ja Tuomisto, 1997). 
 
Timonen, T. & Tuomisto, M. T. (1997). Irani-
laisen miehen tapaus—kuvaus kidutuskoke-
musten hoidosta. Suomen lääkärilehti, 52.5, 
441-446. 
 
Depressiot ja muut mielialahäi-
riöt 

Vaikeasti masentuneet ihmiset ovat 
menettäneet kiinnostuksensa useimpiin 
asioihin eivätkä pysty tekemään juuri 
mitään, keskittymään, ajattelemaan 

                                                 
4 Tässä tapauksessa aikaisemmat kokemukset 
ovat hoidon keskipisteenä nykyhetken muut-
tujien ohella (vrt. kognitiivisen käyttäytymis-
terapian periaatteet ss. 4-5)! 

kunnolla tai tekemään päätöksiä. Ta-
vallisia oireita ovat myös unettomuus ja 
painon lasku. Masentunut ihminen 
ajattelee useimmista asioista kieltei-
sesti: elämä tuntuu tarkoituksettomalta, 
tulevaisuus toivottomalta, ja itsensä hän 
tuntee arvottomaksi. Syyllisyydentun-
teet ja itsemurha-ajatukset ovat tavalli-
sia. 

Useimmat depressiot alkavat jonkin 
menetyksen yhteydessä. Tällaisia ovat 
esim. läheisen menettäminen joko kuo-
leman tai avioeron kautta sekä tervey-
den, työn tai arvostuksen menettämi-
nen. Depressio voi olla seurausta siitä, 
ettei kykene hallitsemaan tällaisia, mo-
nesti elämään liittyviä kielteisiä tapah-
tumia riittävän hyvin. Depression lievit-
tämiseksi täytyy palata siihen elämän-
tyyliin, joka on johtanut myönteisiin 
kokemuksiin tai löytää uusia tapoja ko-
kea iloa elämässään. Toisinaan tämä 
vaatii kielteisten elämänkokemusten 
käsittelyä, mutta usein hyvin konkreet-
tisetkin päivittäiset toimet saattavat 
riittää. 1970-luvulta lähtien on kehitetty 
koko joukko kognitiivisen käyttäyty-
misterapian menetelmiä asiakkaiden 
auttamiseksi myönteisempiin ajatuksiin 
ja uuteen elämänhaluun (esim. Beck, 
Rush, Shaw & Emery, 1979). Uusien 
masennuskausien ehkäisemiseksi 
sovelletaan uusia tapoja suhtautua ja 
hallita tulevaisuudessa tapahtuvia vai-
keita tilanteita (esim. uusia menetyksiä 
ja pettymyksiä). 

Tavallisin depression psykiatrinen 
hoitomuoto on lääkehoito. Monet ihmi-
set saavat lääkkeistä kuitenkin sivuvai-
kutuksia tai eivät tunne saavansa niistä 
riittävästi apua. Kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian menetelmät ovat osoit-
tautuneet vähintään yhtä hyviksi kuin 
lääkehoito, mutta ilman sivuvaikutuksia 
(Persons, Thase & Crits-Christoph, 
1996). Niiden vaikutus näyttää sitä 
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paitsi olevan pysyvämpi kuin lääkkei-
den. Lääkkeet voivat katkaista itse dep-
ression, mutta kognitiivisen käyttäyty-
misterapian toimenpiteet johtavat uu-
sien ongelmanratkaisutapojen omak-
sumiseen. Nämä auttavat paremmin sel-
viytymään tulevista ikävistä tapahtu-
mista ja uuden depression vaara vähe-
nee. 

Depression hoidossa käyttäytymiste-
rapeutit käyttävät hyvin paljon kognitii-
visia menetelmiä. Kognitiivisen käyt-
täytymisterapian ydinhän koostuu dep-
ressioille tyypillisten kielteisten, auto-
maattisten ajatusten tunnistamisesta, 
kyseenalaistamisesta ja testaamisesta. 

Masentuneet ihmiset ovat juuttuneet 
kielteiseen tiedonkäsittelyyn, mikä tar-
koittaa, että heidän on helpompi tulkita 
tapahtumia kielteisesti, helpompi muis-
taa kielteisiä tapahtumia, helpompi itse 
ottaa syy niskoilleen kielteisistä tapah-
tumista jne. Nämä kielteiset ajatuspro-
sessit tulevat usein niin nopeasti ja 
“automaattisesti”, että niitä on vaikea 
tietoisesti havaita (ts. ne ovat ehdollis-
tuneet). 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapi-
assa ensimmäinen toimenpide on sen 
vuoksi näiden kielteisten automaattis-
ten ajatusten tunnistamisen harjoittelu. 
Tähän tarkoitukseen käytetään mm. 
kotitehtäviä, joissa asiakas saa pitää 
päiväkirjaa masennusreaktioistaan ja 
yrittää tavoittaa niitä ajatusprosesseja, 
jotka niihin liittyvät. Seuraava askel on, 
että asiakas saa tehtäväkseen asettaa 
nämä ajatukset kyseenalaisiksi mm. 
sellaisin kysymyksin kuin: Mitä todis-
teita tästä on? Mikä puhuu minun tul-
kintani puolesta ja mikä sitä vastaan? 
Voidaanko tilannetta tulkita jollakin 
muulla tavalla. Tällaisten kysymysten 
avulla terapeutti ja asiakas tutkivat kiel-
teisten ajatusten mielekkyyttä. 

Läpikäydyn terapian jälkeen asiakas 
on oppinut tavan testata omien tulkinto-
jensa mielekkyyttä uusien kielteisten 
kokemusten yhteydessä. Hänellä on 

silloin uusi selviytymisperiaate petty-
mysten ja vastoinkäymisten varalle, 
minkä pitäisi vähentää tulevien masen-
nuskausien määrää. Kognitiivisessa 
käyttäytymisterapiassa yritetään myös 
tunnistaa tiettyjä perustavanlaatuisia 
asenteita, jotka lisäävät depression vaa-
raa. Näihin kuuluvat mm. sellaiset 
asenteet tai säännöt kuin “Jos kaikki 
eivät pidä minusta jatkuvasti, en ole 
minkään arvoinen” ja “Olen epäonnis-
tunut, jos en pysty suoriutumaan ky-
kyjeni mukaan”. Terapiassa työsken-
nellään näiden asenteiden tunnistami-
seksi ja kyseenalaistamiseksi sekä nii-
den korvaamiseksi paremmilla asen-
teilla. Myös tämän tarkoituksena on 
vähentää uusien masennuskausien vaa-
raa. Myönteisen suhtautumisen ja ha-
vainnoinnin omaksuminen on tärkeä 
osa depression hoitoa kognitiivisessa 
käyttäytymisterapiassa (Tuomisto, pai-
nossa). 

Vaikeampiin tai vaikeammin hoi-
dettaviin depressioihin on myös kehit-
tymässä kognitiivisen käyttäytymistera-
pian hoitomenetelmiä (McCullogh, 
1995). Myös kaksisuuntaiseen mieliala-
häiriöön on lääkityksen ohella olemassa 
hyviä kognitiivisen käyttäytymistera-
pian menetelmiä (esim. Basco & Rush, 
1996) 
 
Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. G., & Emery, 
C. (1979). Cognitive therapy of depression. 
New York: Guilford. 

Basco, M. R. & Rush, A. J. (1996). Cognitive-
behavioral therapy for bipolar disorder. New 
York: Guilford. 

McCullogh, J. P. (1995). Treating the patient 
who is chronically depressed. Richmond, Vir-
ginia: Virginia Commonwealth University. 

Persons, J. B., Thase, M. E., & Crits-Christoph, 
P. (1996). The role of psychotherapy in the 
tretment of depression. Review of two practice 
guidelines. Archives od General Psychiatry, 53, 
283-290. 

Tuomisto, M. T. (painossa 1997). Vaikuteit-
sehallinta ja sen käyttö terapiatyössä. Käyt-
täytymisanalyysi ja -terapia, 2. 
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Syömishäiriöt 

Anorexia nervosa ja bulimia nervosa 
ovat häiriöitä, joille on tyypillistä, että 
niistä kärsivillä on epärealistisia käsi-
tyksiä vartalostaan ja painostaan. Ano-
reksiasta kärsivä rajoittaa syömistään 
epätavallisen paljon. Bulimiassa laih-
duttaminen ja ahmiminen vuorottelevat 
ja niitä seuraa usein oksentelu tai ulos-
tuslääkkeiden käyttö. 

Bulimian hoito kognitiivisella käyt-
täytymisterapialla aloitetaan antamalla 
faktatietoa painosta ja sen säätelystä, 
laihdutuksen fyysisistä seurauksista, 
ahmimisesta, oksentelusta ja ulostus-
lääkkeiden väärinkäytöstä jne. Asiakas 
saa samaan aikaan kotitehtäväkseen 
pitää päiväkirjaa syömisistään ja niistä 
tilanteista, joissa hän menettää syömi-
sen hallinnan sekä niihin liittyvät aja-
tukset ja tunteet. 

Saadun tiedon perusteella tunniste-
taan ongelmalliset ajatukset, joiden rea-
listisuus testataan. Tässä työssä nou-
datetaan samoja periaatteita kuin dep-
ression hoidossa. Samanaikaisesti asia-
kasta ohjataan noudattamaan säännölli-
siä ruoka-aikoja ja tapoja. Terapiassa 
selvitetään myös ongelmallisia asen-
teita kuten että "hoikkuus osoittaa me-
nestystä, viehätysvoimaa ja onnelli-
suutta", "nautinnonhalu on heikkouden 
merkki" ja "kaiken täytyy onnistua täy-
dellisesti". 

Anoreksia nervosa vaatii yleensä 
pitempää hoitoa, mutta terapian on pit-
kälti samanlaista kuin bulimian hoito 
(Epling & Pierce, 1992). Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia on syömishäiriöi-
den ensisijainen hoitomuoto (treatment 
of choice; Agras, 1987). 
 
Agras, W. S. (1987). Eating disorders: Man-
agement of obesity, bulimia and anorexia ner-
vosa. New York: Pergamon. 

Epling, W. F. & Pierce, W. D. (1992). Solving 
the anorexia puzzle: A scientific approach. 
Toronto: Hogrefe & Huber.  

Fairburn, C. G. & Wilson, G. T. (toim.) (1993). 
Binge eating: Nature, assessment and 
treatment. New York: Guilford. 
 

Parisuhde- ja seksuaaliset on-
gelmat 

Parisuhdeongelmissa on yleensä ky-
symys siitä, että parilla on vain vähän 
myönteistä ja palkitsevaa kanssakäy-
mistä keskenään, mutta sen sijaan pal-
jon hyökkäävää, syyttävää ja rankaise-
vaa vuorovaikutusta. Tällaiset parit 
ovat hyvin herkästi kielteisesti rea-
goivia, ja heillä on huonot viestintä- ja 
ongelmanratkaisutaidot. Keskeistä te-
rapiassa on lisätä myönteistä vuorovai-
kutusta parin kesken sekä harjoitella 
itsensä ilmaisemista ja ongelmanratkai-
sua (esim. Bornstein & Bornstein, 
1986; Hayes, Strosahl, Wilson, pai-
nossa). 

Ristiriitojen syynä on usein puolisoi-
den puutteelliset taidot ilmaista itseään 
toisilleen. He ehkä ymmärtävät toisensa 
väärin, heiltä saattaa puuttua taitoa 
esittää tarpeitaan tai toiveitaan, ja he 
voivat haavoittaa toisiaan tarkoitukset-
tomasti, tai he voivat tulkita tai kuvitella 
toiselle tunteita, joita tällä ei ole. 
Viestintätaitojen harjoittelussa opitaan 
kuuntelemaan toista aktiivisesti ja 
avautumaan hänen tunteilleen, opitaan 
ilmaisemaan selvästi haluja ja toiveita, 
antamaan myönteistä palautetta, osoit-
tamaan arvostusta, ilmaisemaan tunteita 
ja kritiikkiä rakentavalla tavalla. 

Viestinnän harjoittelu perustuu mm. 
terapiatapaamisten aikana tehtäviin 
rooliharjoituksiin. Pari saa ensin ko-
keilla jonkin ongelmallisen asian ilmai-
semista parhaan kykynsä mukaan. Sen 
jälkeen keskustellaan yhdessä siitä, mi-
ten molemmat voisivat parantaa itsensä 
ilmaisemista. Tällöin terapeutti voi roo-
liharjoituksin näyttää erilaisia toiminta-
tapoja (ts. olla mallina), minkä jälkeen 
puolisot voivat kokeilla samoja tapoja 
kunnes ovat tyytyväisiä tulokseen. 
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Seksuaalisia ongelmia käsitellään, 
kun ne häiritsevät suhdetta. Parille an-
netaan kotitehtäväksi herkistymishar-
joituksia, joiden tarkoituksena on antaa 
heille kokemusta toistensa hyväilemi-
sestä ja koskettelusta ilman, että yh-
dyntä on tavoitteena. Tällä tavalla vä-
hennetään suoristuspaineita ja epäon-
nistumisen pelkoa. 

Miesten tavallisimmat seksuaaliset 
ongelmat ovat erektion saamiseen liit-
tyvät vaikeudet ja liian aikainen sie-
mensyöksy. Naisten tavallisimmat on-
gelmat ovat kiihottumiseen ja orgasmin 
saamiseen liittyvät vaikeudet. Kaikkiin 
näihin ongelmiin on jo kauan ollut tu-
loksekkaita käyttäytymisterapeuttisia 
hoitomenetelmiä. 

Bornstein, P. H. & Bornstein, M. T. (1986). 
Marital therapy: A behavioral communications 
approach. New York: Pergamon. 

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. 
(painossa). Acceptance and commitment ther-
apy. New York: Guilford. 
 
Skitsofrenia ja muut psykoosit 

On olemassa paljon viitteitä siitä, 
että biokemiallisilla ja geneettisillä te-
kijöillä on merkitystä skitsofrenian syn-
nyssä. Tämä ilmenee siten, että toisilla 
ihmisillä on perinnöllistä herkkyyttä 
saada skitsofrenian oireita, kun he jou-
tuvat koettelemuksiin ja stressiin elä-
mässään. Skitsofrenian vakiintunut 
hoitomuoto on neuroleptein tapahtuva 
lääkehoito. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, etteivät psykologiset, käyttäytymi-
seen liittyvä tekijät olisi tärkeitä skitso-
frenian hoidossa. Tutkimukset ovat 
mm. osoittaneet sen, että ongelman pa-
lautumisriski on suurempi niillä henki-
löillä, jotka elävät perheessä, jolle on 
tunnusomaista samanaikaisesti liian 
suojeleva ja kriittinen ilmapiiri. 

1980-luvulla ilmestyi tutkimustulok-
sia, jotka osoittivat merkitsevästi pa-
rempia tuloksia yhdistämällä lääke-
hoito, käyttäytymisterapeuttiset per-
heterapiamenetelmät ja sosiaalisten 
taitojen harjoittelu (Penn & Mueser, 

1996). Robert Liberman kehitti hoito-
ohjelman, jota kutsuttiin nimellä “Itse-
näinen elämä”. Siihen kuuluu mm. on-
gelmanratkaisun harjoittelu, muiden 
ihmisten tunteiden tunnistamisen sekä 
parempien viestintätaitojen harjoittelu 
(Liberman, 1995). Tämä ohjelma on 
ollut menestyksekäs ja saanut tunnus-
tusta myös psykoanalyyttisesti suun-
tautuneilta terapeuteilta. Yhdysvaltain 
psykoanalyyttinen yhdistys nimittäin 
palkitsi tämän ohjelman vuoden par-
haana hoito-ohjelmana vuonna 1988. 
Myös Ian Falloonin (Falloon & Gra-
ham-Hole, 1995) kehittämät perhetera-
peuttiset menetelmät ovat tuottaneet 
hyviä tuloksia. 

Tällä vuosikymmenellä skitsofre-
nian kognitiivinen käyttäytymisterapia 
on kehittynyt voimakkaasti Isossa Bri-
tanniassa, jossa tehdään aiheesta paljon 
uutta tutkimustyötä, jonka tulokset 
näyttävät lupaavilta (Bouchard, Val-
liéres, Roy & Maziade, 1996). Alueen 
tunnetuimpia edustajia on mm. Richard 
Bentall. 

Mainittakoon, että skitsoaffektiivi-
siin häiriöihin sopivat hyvin pitkälle sa-
mat hoitomenetelmät kuin kaksisuun-
taiseen mielialahäiriön hoitoon 
kehitetyt menetelmät. 

Bouchard, S., Valliéres, A., Roy, M-A. & Ma-
ziade, M. (1996). Cognitive restructuring in the 
treatment of psychotic symptoms in schizo-
phrenia: A critical analysis. Behavior Therapy, 
27, 257-277. 
Falloon, I. R. H. & Graham-Hole V. (1995). 
Mielenterveyshäiriöiden kokonaisvaltainen 
hoito. Aylesbury Vale: Buckinghamin mie-
lenterveysyksikkö (käännös). 
Liberman, R. (1995). Sosiaalisen ja itsenäisen 
elämisen taidot. Oireidenhallintaohjelma. Es-
poo: Jorvin sairaala. 
Penn, D. L. & Mueser, K. T. (1996). Research 
update on the psychosocial treatment of schizo-
phrenia. American Journal of Psychiatry, 153, 
607-617. 
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Persoonallisuushäiriöt 

Marsha Linehan kehitti 1980-luvun 
lopulla ja 1990-luvun alussa dialekti-
seksi käyttäytymisterapiaksi kutsu-
mansa kognitiivisen käyttäytymistera-
pian muodon, jota hän käyttää rajatila-
ongelmista kärsivien asiakkaiden hoi-
dossa. Dialektinen käyttäytymisterapia 
on niitä harvoja terapiamuotoja, jotka 
kontrolloiduissa kokeissa on osoitettu 
menestyksellisiksi rajatila-asiakkaiden 
hoidossa. Tämä terapiamuoto on lu-
paava ja siinä sovelletaan myös perin-
teisempiä käyttäytymisterapian mene-
telmiä hyvin laajasti (ks. Linehan, 
1993). Myös toista mielenkiintoista, 
uutta terapiamuotoa, funktionaalis-
analyyttista psykoterapiaa voidaan hy-
vin soveltaa tähän häiriöryhmään 
(Kohlenberg & Tsai, 1991, ks. s. 5). 
 
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral 
treatment of borderline personality disorder. 
New York: Guilford. 
 
Väärinkäyttö- ja mieliteko-on-
gelmat 

Kognitiivisen käyttäytymisterapian 
menetelmät kuuluvat niihin terapiame-
netelmiin, joilla on ollut parhaat tulok-
set alkoholiongelmien hoidossa. Niihin 
kuuluvat ennen kaikkea menetelmät, 
joissa painotetaan itsehallintaa, käyt-
täytymisen seuraamusten hallintaa, so-
siaalisten taitojen harjoittelua sekä 
ryhmä- ja perheterapiaa. 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapi-
assa pyritään luomaan luottamukselli-
nen yhteistyö asiakkaan kanssa. Eräs 
tapa, jolla tällainen luottamuksellinen 
terapiasuhde saadaan aikaan, on anta-
malla asiakkaan kerätä tietoa itsestään 
ja sen jälkeen analysoimalla näitä tie-
toja yhdessä terapeutin kanssa. Oppi-
malla enemmän itsestään ja juomises-
taan sekä siitä, mitkä olosuhteet ohjaa-
vat sitä, asiakas voi oppia paremmin 
hallitsemaan itseään. 

Juomista ohjaavat suuressa määrin 
lyhytaikaiset, yksilölle myönteiset seu-
raukset kuten esim. iloisuus, itsevar-
muus, puheliaisuus, rauhallisuus, roh-
keus, aktiivisuus jne. Kielteiset seura-
ukset ovat pitkän tähtäyksen seurauksia 
eikä niillä sen vuoksi ole samaa suoraa 
vaikutusta käyttäytymiseen kuin no-
peilla seurauksilla. Tärkeä askel suu-
rempaa itsehallintaa kohti on lisääntyvä 
tietoisuus kaikista juomisen kielteisistä 
seuraamuksista. 

Väärinkäyttöongelmista kärsivillä 
on usein puutteita sosiaalisissa val-
miuksissa. Näihin kuuluvat mm. kiel-
täytyminen juomatarjouksista myöntei-
sellä tavalla, keskustelun aloittaminen 
vieraan ihmisen kanssa, sellaisen kehon 
kielen käyttäminen, joka ei pelota 
muita, kielteisten tunteiden kuten 
suuttumuksen, pettymysten, pelon sekä 
muiden tunteiden hallinta. Tähän sopi-
vat lisäksi myönteisen suhtautumisen ja 
havainnoimisen omaksuminen sekä 
muut stressin ennaltaehkäisy- ja hal-
lintamenetelmät. 

Rooliharjoitusten avulla asiakas voi 
kokeilla vaihtoehtoisia tapoja toimia eri 
tilanteissa ja harjoitella niitä kunnes 
hallitsee ne. Tärkeä tavoite on löytää 
uusia keinoja hallita tilanteita, joissa 
juomahalut heräävät. 

Viime vuosien aikana on repsah-
dusten ennaltaehkäisystä tullut olennai-
nen osa käyttäytymisterapeuttien työs-
kentelyssä alkoholi- ja muiden väärin-
käyttöongelmien hoitamiseksi (Marlatt 
& Gordon, 1985). Repsahdukset ovat 
hyvin tavallisia, mutta jo pelkkä tieto 
tästä voi luoda valmiuksia hallita riski-
tilanteita tavalla, jolla niitä voidaan 
välttää. Ns. mini-interventiot ovat mai-
nio lisä alkoholiongelmien ennaltaeh-
käisyssä (ks. esim. Sobell & Sobell, 
1993). Erittäin lupaava suunta on yh-
distää kognitiivisen käyttäytymistera-
pian menetelmät juomahalukkuutta vä-
hentävien uusien lääkkeiden (esim. 
Naltreksonin) käyttöön. 
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Marlatt, G. A. & Gordon, J. R. (1985). Relapse 
prevention: Maintenance strategies in the 
treatment of addictive disorders. New York: 
Guilford. 

Sobell, M. B. & Sobell, L. C. (1993). Problem 
drinkers. Guided self-change treatment. New 
York: Guilford. 
 
Lasten ongelmat 

Perinteisesti lapsen kehitys on aina 
ollut keskeinen kysymys psykologiassa. 
Se on tärkeä myös kognitiivisessa 
käyttäytymisterapiassa, mutta siinä pai-
notetaan kehityksen jatkuvuutta jaka-
matta sitä eri vaiheisiin. 

Lapsen kehitystä voidaan yleisesti 
pitää yksilön biologisten edellytysten ja 
hänen vuorovaikutushistoriansa tulok-
sena hedelmöityksestä nykyhetkeen. 
Käyttäytymisanalyysissa keskitytään 
lapsen käyttäytymisen ja hänen ympä-
ristönsä vuorovaikutuksen analysoin-
tiin. Tilannetekijöiden, käyttäytymista-
pojen ja käyttäytymisen seuraamusten 
suhdetta kartoitetaan yksilöllisesti ja 
järjestelmällisesti. 

Käyttäytymisterapioissa keskitytään 
sosiaaliseen ja muuhun vuorovaikutuk-
seen sen koko laajuudessa. Tämän 
vuoksi muussa kehityspsykologiassa 
tutkittuja ilmiöitä voidaan tarkastella 
jonkin verran eri näkökulmasta (esim. 
Schlinger, 1995). Lapsen kiintymystä 
(“attachment”) voidaan analysoida mo-
nella muullakin tavalla kuin arvioi-
malla, miten turvalliseksi lapsi kokee 
olonsa tai miten vaikea eroahdistus on, 
kun äiti poistuu paikalta. Vuorovaiku-
tusta analysoimalla saadaan tietoa siitä, 
miten käyttäytymistavat muotoutuvat, 
pysyvät yllä ja vahvistuvat. Tällä tavoin 
voidaan löytää uusia mahdollisuuksia 
auttaa esim. epävarmojen lasten 
vanhempia lisäämään lastensa itseluot-
tamusta, kun lapset ahdistuneena 
tarrautuvat vanhempiinsa, vaikka hei-
dän ikänsä ei sitä edellyttäisi. 

Käyttäytymisanalyysissa kerätään 
tietoa siitä, miten ympäristö vaikuttaa 

lapseen ja miten lapsi puolestaan vai-
kuttaa ympäristöönsä sen sijaan että 
luokiteltaisiin lapsia erilaisiin persoo-
nallisuustyyppeihin. Tämä tutkimus-
alue on jatkuvassa muutostilassa, koska 
uutta tietoa psykologian eri alueiden 
järjestelmällisissä tutkimuksissa selvi-
tetyistä käyttäytymisen lainalai-
suuksista integroidaan vanhaan tietoon 
(ks. esim. Mash & Terdal, 1988; 
Ollendick, King & Yule, 1994). 

1950-luvulla käyttäytymisterapiaa 
alettiin käyttää järjestelmällisesti lasten 
ja perheiden hoidossa, vaikka jo 1920-
luvulta oli yksittäisiä tapausselostuksia. 
Aluksi hoidettiin kehitysvammaisia ja 
vaikeasti psykoottisia lapsia, jotka 
usein olivat laitoshoidossa. Tavoitteet 
olivat silloin vielä varsin kapea-alaisia. 
Monet tällöin laboratorio-olosuhteissa 
käytetyt perustavanlaatuiset periaatteet 
ja menetelmät ovat yhä tärkeitä: pelon 
aiheen asteittainen lähestyminen, mal-
liopetus, myönteisten seuraamusten 
merkitys käyttäytymisen vahvistami-
sessa tai vaikkapa "vuoteenkastelu-
patja" vuoteenkastelun hoidossa ovat 
eräitä esimerkkejä. 

1970- ja ennen kaikkea 1980-luvulla 
hoitotavoitteet laajenivat entisestään ja 
sovellukset tavallisen sairaanhoidon 
yhteydessä yleistyivät. Monialaiset ja -
tieteiset toimenpiteet osoittautuivat 
usein tarpeellisiksi. Samoin tarvittiin 
monia ihmisiä hoidon toteutukseen. 
Nykyisin päätökset hoidosta ja ongel-
mien ennaltaehkäisystä pyritään teke-
mään laajenevan, hyvin dokumentoidun 
tutkimustiedon pohjalta. Toimenpitei-
den suunnittelussa integroidaan entistä 
paremmin kognitiivisia ja emotionaali-
sia (tai kokemuksellisia) tekijöitä. 

Eräitä lasten ongelma-alueita, joilla 
käyttäytymisterapiat ovat olleet kaik-
kein tehokkaimpia terapiamuotoja ovat 
(a) emotionaaliset ongelmat (fobiat ovat 
kaikkein tutkituin ongelma-alue), (b) 
erityyppiset nykimishäiriöt, (c), var-
haislapsuuden autismi, (d) vanhempain-
koulutus pienten lasten vanhemmille, 
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kun lapsilla on erityisesti sosiaalisia on-
gelmia ja (e) ohjelmat perus-
valmiuksien kuten lukemisen kirjoit-
tamisen ja laskemisen opettamiseen. 

Tällä hetkellä kognitiivisesta käyt-
täytymisterapiasta on tapausselostuksia 
onnistuneista hoidoista, jotka koskevat 
käytännöllisesti katsoen kaikkia lasten 
ja nuorten ongelmia (ks. esim. Mash & 
Barkley, 1989). Yhä on kuitenkin liian 
vähän tutkimusta, jossa kognitiivista 
käyttäytymisterapiaa on verrattu mui-
hin hoitotoimenpiteisiin. Nykyiset tu-
lokset puhuvat kuitenkin selvästi käyt-
täytymisterapioiden puolesta (esim. 
Thomsen, 1996). Tämänhetkisen tiedon 
perusteella useimpien lasten ja nuorten 
ongelmien hoidossa käyttäytymistera-
piat ovat osoittautuneet parhaiksi. 
 
Mash, E. J. & Barkley, R. (1989). Treatment of 
childhood disorders. New York: Guilford. 

Mash, E. J. & Terdal, L. G. (toim.) (1988). 
Behavioral assessment of childhood disorders. 
2. painos. New York: Plenum. 

Ollendick, T. H., King, N. J. & Yule, W. (toim.) 
(1994). International handbook of phobic and 
anxiety disorders in children and adolescents. 
New York: Plenum. 

Schlinger, H. D. (1995). A behavior analytic 
view of child development. New York: Plenum.  

Thomsen, P. H. (1996). Treatment of obsessive-
compulsive disorders in children and ado-
lescents. European Child and Adolescent 
Psychiatry, 5, 55-66. 
 
Kehitysviivästymät 

Kehitysvammahuollossa on sovelle-
tulla käyttäytymisanalyysilla keskeinen 
asema koskee se sitten oppimisvaikeuk-
sista kärsiviä kehitysvammaisia tai mo-
nivammaisia kuten kuuroja ja kuu-
rosokeita kehitysvammaisia. Monia va-
kavia ongelmia kuten itsensä vahin-
goittamista ja aggressiivisuutta on me-
nestyksellä hoidettu oppimispsykologi-
sin ja käyttäytymisanalyyttisin periaat-
tein. 

1960-luvun loppupuolella ja 1970-
luvun alkupuolella oppimispsykologian 

sovelluksista tuli nopeasti suosittuja. 
Oppimispsykologisten periaatteiden 
näennäinen yksinkertaisuus johti kui-
tenkin siihen, että monet unohtivat so-
vellusten vaativan sekä tarkkaa analyy-
sia että huolellista suunnittelua. Taita-
mattomuudesta johtuva sovellusten 
väärinkäyttö psykologien ja lääkärien 
keskuudessa johti joskus siihen, että 
käyttäytymisterapia sai kehitysvamma-
huollossa huonoa mainetta. Sen seura-
uksena jotkut psykologit kehitysvam-
mahuollossa hylkäsivät sen ymmärtä-
mättä sen mahdollisuuksia. Pätevästi 
ohjatulla hoitohenkilökunnalla se säilyi 
kuitenkin parhaana vaihtoehtona vai-
keiden käyttäytymisongelmien hoi-
dossa. 1980-luvun aikana käyttäyty-
misterapian suosio on uudelleen kas-
vanut sen tarjoamien laajojen hoito-
mahdollisuuksien ansiosta (ks. Iwata 
ym., 1996). 

Vaikuttavin esimerkki käyttäytymis-
analyysin ja -terapian tuloksellisuu-
desta on autismin hoito. Autismi on 
hyvin vaikea oppimiskyvyn ongelma, 
jossa erityisen hankalia ovat huo-
miokyvyn, kielen ja kommunikaation 
ongelmat sekä oman aloitteellisuuden 
puutteellisuus. Aikaisemmin autismia 
pidettiin äiti-lapsi -suhteen häiriönä ja 
tällöin uskottiin, että autismissa ilme-
nevät ongelmat ovat muodostuneet en-
simmäisen 3 kehityskuukauden aikana. 
Tälle väitteelle ei kuitenkaan ole löy-
detty tieteellistä tukea. Autismissa on 
kysymys yksiselitteisesti neurobiologi-
sesta perusongelmasta, joka vaikeuttaa 
oppimista. Tutkimus on osoittanut, että 
tärkeimmät kuntoutusta edistävät me-
netelmät perustuvat oppimispsykologi-
siin ja pedagogisiin periaatteisiin. Nii-
hin perustuvat esim. Ivar Lovaasin 
ryhmän Kaliforniassa kehittämä käyt-
täytymisterapeuttinen ohjelma ja Poh-
jois-Carolinassa toteutettu TEACCH -
ohjelma (Treatment and Education of 
Autistic and other Communication 
handicapped CHildren). Kuntoutuksen 
tulokset erityisesti näillä menetelmillä 
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ovat osoittautuneet hyviksi (esim. Lov-
aas, 1987). Jopa 47% hoidetuista lap-
sista aloitti 2-4 vuoden kuntoutuksen 
jälkeen koulun normaaliluokalla. Ai-
emmat kuntoutustulokset olivat osoit-
taneet n. 5-17 %:n tuloksellisuutta, 
mikä lisäksi koski vain niitä henkilöitä, 
joilla jo oli arvioitu olevan edellytyksiä 
kuntoutukselle. Suomessa erityisesti 
Itä-Suomessa Honkalammella saadut 
hoitotutkimusten tulokset ovat olleet 
samansuuntaisia kuin Lovaasin tulokset 
(Timonen, 1993). 
 
Iwata, B. A., Bailey, J. S., Neef, N. A., Wacker, 
D. P., Repp, A. C. & Shook, G. L. (toim.) 
(1996). Behavior analysis in developmental 
disabilities. Bloomington: SEAB. 

Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and 
normal educational and intellectual functioning 
in young autistic children. Journal of consulting 
and Counseling Psychology, 55, 3-9. 

Timonen, T. E. (1993). North Carelia studies on 
autism: Perspective to early intervention. 
Kirjassa: H. Perho, H. Räty & P. Sinisalo 
(toim.), Crossroads between mind, society and 
culture. Joensuu: Joensuu University Press. 

Ryhmä- ja perheterapia 

Käyttäytymisterapioihin perustuvia 
ryhmä- ja perheterapioita on käytetty 
etenkin sosiaalisten valmiuksien har-
joittamiseen skitsofreniasta ja sosiaali-
sista peloista kärsivillä asiakkailla (ks. 
esim. Falloon, 1988). Kognitiivisessa 
käyttäytymisterapiassa ryhmäterapia 
soveltuu kuitenkin lähes kaikkeen hoi-
toon, etenkin silloin kun ryhmän jäse-
nillä on sama tai samantyyppinen on-
gelma (Upper & Ross, 1985). 
 
Falloon, I. R. H. (toim.) (1988). Handbook of 
behavioural family therapy. A reference book 
for the caring professions. London: Hutchin-
son. 

Upper, D. & Ross, S. R. (toim.) (1985). Hand-
book of behavioral group therapy. New York: 
Plenum. 
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KÄYTTÄYTYMISLÄÄKETIEDE 
 

Käyttäytymislääketiede (behaviour-
al medicine) on poikkitieteellinen tut-
kimusalue, jonka tarkoituksena on ke-
hittää ja integroida käyttäytymistieteel-
lisiä ja biolääketieteellisiä tietoja ter-
veydestä ja sairaudesta ja soveltaa näitä 
tietoja sairauksien ennaltaehkäisyyn, 
diagnoosiin, hoitoon ja kuntoutukseen. 
Käyttäytymisterapeuteilla on tällä alu-
eella tärkeä asema. 

Käyttäytymislääketieteen alue on 
kasvanut hyvin nopeasti 1970-luvulta 
lähtien. Monet tekijät ovat vaikuttaneet 
tähän kehitykseen: 
1. On osoittautunut yhä selvemmin, 

etteivät biolääketieteellisesti tai 
käyttäytymistieteellisesti suuntautu-
neet tutkijat yksinään pysty selittä-
mään, miksi jotkut sairastuvat ja 
jotkut eivät. 

2. On myös selvinnyt, että useimmat 
nykyajan lääketieteen haasteista liit-
tyvät enemmän kroonisiin kuin 
akuutteihin sairauksiin, ja että nämä 
krooniset sairaudet puolestaan liitty-
vät käyttäytymiseen ja elämäntyy-
liin. 

3. Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet 
(esim. tilastotiede) ovat kehittyneet 
niin pitkälle, että niiden tutkimusme-
netelmiä ja käyttäytymisepidemiolo-
giaa voidaan menestyksellä soveltaa 
terveydenhuollon alueella. 

4. Terveydenhuollon jatkuvasti lisään-
tyneet (esim. verenpainelääkkeiden) 
kustannukset ovat johtaneet siihen, 
että ennaltaehkäisystä, kansanterve-
ystyöstä ja vaihtoehtoisista tai täy-
dentävistä hoitomuodoista on kiin-
nostuttu yhä enemmän. Tietoteknii-
kan kehitys on mahdollistanut yhä 
tarkemmat, laajemmat ja nopeam-
mat mittaus- ja hoitomenetelmät. 

5. Oppimispsykologisten ja käyttäyty-
misterapeuttisten periaatteiden so-
vellukset ovat tuoneet alueelle 
käyttökelpoisia menetelmiä, jotka 

ovat puuttuneet vanhasta psy-
kosomatiikasta (esim. Pearce & 
Wardle, 1989). Enää ei tutkita pel-
kästään “persoonallisuuden” vaiku-
tusta terveyteen tai sairauteen tai 
“psykosomaattisia sairauksia” vaan 
kaikki psykologiset, käyttäytymi-
seen liittyvät tekijät otetaan potenti-
aalisina vaikuttajina mukaan kaikkia 
sairauksia tai terveyttä tutkittaessa. 
Ne liittyvät jollakin merkittävällä 
tavalla ainakin johonkin sairauden 
kehitysvaiheeseen tai terveyden yl-
läpitämiseen oli sitten kysymys en-
naltaehkäisystä, sairauden tunnista-
misesta, hoidosta, kuntoutuksesta tai 
hoitotulosten seurannasta (esim. 
Tuomisto, Lappalainen, Paldanius, 
Tuomisto, Steptoe & Wardle, 1996). 

Jo 1970-luvulta lähtien on ilmaantu-
nut useita kehityssuuntia, joiden ansi-
osta käyttäytymisanalyysista ja -terapi-
oista on tullut yhä tärkeämpiä mene-
telmiä terveydenhuollossa. Näihin 
kuuluvat tutkimustulokset, jotka ovat 
osoittaneet, että käyttäytyminen ja 
elintavat vaikuttavat olennaisesti fysio-
logisiin prosesseihin, ja että ne sitä 
kautta suoraan tai epäsuorasti johtavat 
joko terveyden säilymiseen tai sairauk-
sien syntymiseen (Tuomisto, 1987). 

Toinen yhtä tärkeä kehityssuunta on 
ollut luotettavien käyttäytymisen muu-
tosmenetelmien kehittäminen. Näihin 
kuuluvat varsinkin monet itsehallinta-
menetelmät, joiden avulla terveyttä 
voidaan ylläpitää, sairautta parantaa tai 
lievittää (ks. esim. Lappalainen, 1997; 
Lappalainen & Tuomisto, painossa; 
Tuomisto ym., 1996). 

Kolmas kehityssuunta on ollut bio-
palautemenetelmien (biofeedback) ke-
hittämisellä psykofysiologisten proses-
sien ohjaamiseksi. 
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Neljäs kehityssuunta on ollut käyt-
täytymisgenetiikan (behavioural gen-
etics) kehittyminen geneettisen tutki-
muksen ansiosta. 
 
Lappalainen, R. (1997). Syömisen hallinta ja 
käyttäytymisterapia. Kirjassa: M. Fogelholm, P. 
Mustajoki, A. Rissanen, M. Uusitupa. Liha-
vuus. Ongelma ja hoito (ss. 114-124).  

Lappalainen, R. & Tuomisto, M. T. (painossa). 
Beteendeanalys och -terapier i behandling av 
överviktiga klienter. Kirjassa: T. Andersen, A. 
Rissanen, S. Rössner & B. Strömberg (toim.), 
Nordisk lärobok i obesologi. Lund: Studentlit-
teratur. 

Pearce, S. & Wardle, J. (toim.) (1989). The 
practice of behaviour medicine. Oxford: Oxford 
University Press. 

Tuomisto, M. T. (1987). Verenkiertoelimistön 
reaktiivisuus psykologisiin tapahtumiin. Psy-
kologia, 3, 178-187. 

Tuomisto, M., Lappalainen, R., Paldanius, T., 
Tuomisto, T., Steptoe, A. & Wardle, J. (1996). 
Korkeakouluopiskelijoiden ravintokäyttäyty-
minen, paino ja niihin suhtautuminen. Sosi-
aalilääketieteellinen aikakauslehti, 33 (Suppl.), 
61-70. 

Tuomisto, M. T., Lappalainen, R., Tuomisto, T. 
& Timonen, T. (1996). Sovellettu rentoutus 
hoitomenetelmänä psykiatriassa ja käyttäyty-
mislääketieteessä. Duodecim, 112, 960-967. 
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KÄYTTÄYTYMISANALYYSIN MUITA 
SOVELLUKSIA 

 
Samaa järjestelmällistä ongelmien 

analysointi- ja hoitotapaa kuin kogni-
tiiviset käyttäytymisterapeutit käyttävät 
kliinisessä työssään käytetään myös 
monilla muilla alueilla. Eräs esimerkki 
on opetus- ja kasvatustyö. Tärkeä alue 
on myös yhteisöjen kehittämistyö, jossa 
käyttäytymisanalyyttisia menetelmiä on 
käytetty sekä ammattiopetuksessa että 
kehitettäessä yhteistyötä ja ratkaista-
essa niissä esiintyviä ristiriitoja. Muita 
esimerkkejä ovat ns. työklubit sekä 
työturvallisuuden lisääminen ja myy-
mälävarkauksien ennaltaehkäisy sekä 
energian säästö. 
 
Opetus- ja kasvatustyö 

Opetus- ja kasvatustyössä käyttäyty-
misanalyysin tulokset ovat olleet hyviä 
(esim. Gardner, Sainato, Cooper, 
Heron, Heward, Esleman & Grossi, 
1994). Laajassa meta-analyysissa ne on 
todettu paremmiksi kuin perinteisen 
opetuksen tulokset (Kulik, Kulik & 
Cohen, 1979). 
 
Kulik, J. A., Kulik, C-L. C. & Cohen, P. A. 
(1979). A meta-analysis of Keller's personal-
ized system of instruction. American Psy-
chologist, 34, 307-318. 

Gardner, R., Sainato, D. M., Cooper, J. O., 
Heron, T. E., Heward, W. L., Esleman, J. & 
Grossi, T. A. (1994). Behavior analysis in 
education. Focus on measurably superior in-
struction. Pacific Grove: Brooks & Cole. 
 
Henkilöstön koulutus 

Kaikilla yhteisöillä on toiminnallaan 
tavoitteita, jotka voivat olla selkeästi 
määriteltyjä tai osittain määrittelemät-
tömiä. Työntekijöiden tehtävänä on 
päästä näihin tavoitteisiin, ja sen vuoksi 
heidän täytyy olla päteviä omiin tehtä-
viinsä. Käyttäytymisanalyysin avulla 
näitä pätevyysvaatimuksia voidaan 
konkretisoida ja tarkentaa. 

Tällä tavalla voidaan esimerkiksi 
saada tietoa siitä, mitä valmiuksia eri 
asemissa olevilta työntekijöiltä vaadi-
taan työyhteisössä. Esimerkkejä sellai-
sista valmiuksista ovat sekä myönteisen 
että kielteisen palautteen antamisen ja 
vastaanottamisen taito, aktiivinen kuun-
telu ja omien mielipiteiden tai viestien 
tehokas ilmaiseminen ja ongelmanrat-
kaisutaidot. 

Samalla tavalla on kehitetty malleja 
organisaatioiden johtajuuskoulutuk-
seen. Tärkein näistä malleista on tilan-
teeseen mukautettu johtajuusmalli. 
Johtajien pätevyyteen kuuluvat valmiu-
det sosiaaliseen viestintään, kuten esi-
merkiksi kyky muotoilla tavoitteita ja 
keskustella niistä, antaa ja saada pa-
lautetta, ristiriitojen hallinta, kokousten 
johtaminen, tiedottaminen eri ryhmille, 
ryhmien muodostaminen sekä suhtei-
den kehittäminen. Eräs tärkeä valmius 
on myös oma-aloitteisuus ja uskallus 
ottaa riskejä. 

Käyttäytymisterapioissa on menetel-
miä myös yhteisöjen henkilökunnan 
erilaisten valmiuksien kehittämiseksi. 
Siinä käytetään opetusmenetelmiä, 
joissa painotetaan yksilön osallistu-
mista kehitysprosessiin sekä koulutus-
tavoitteisiin pohjautuvaa valmiuksien 
harjoittelua. Siinä korostetaan myös 
sitä, että muutoksen pitää tapahtua 
osallistujien luonnollisessa ympäris-
tössä eli työpaikalla. Todellisten muu-
tosten edellytyksenä on vuorovaiku-
tusympäristön muuttuminen työpai-
kalla. 
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Ryhmien ja yhteisöjen kehittä-
mistyö 

Ryhmien kanssa työskentelyssä oh-
jaajien tarkoituksena on opettaa yhtei-
söjen jäsenille käyttäytymisanalyysin ja 
kognitiivisen käyttäytymisterapian pe-
riaatteita. Ryhmän jäsenten käyttäyty-
mistä analysoidaan tarkastelemalla, 
mikä ryhmän toiminnassa ylläpitää 
näitä käyttäytymisiä. Yhdessä analyy-
sin osassa selvitetään, missä määrin 
ryhmien jäseniä ohjaavat ryhmän ta-
voitteet ja missä määrin omat, yksilöl-
liset tavoitteet. Toinen tärkeä alue on 
ryhmän kommunikaatio. Tehokas yh-
teisön kehittäminen edellyttää työtehtä-
vien ja työhalukkuuden käyttäytymis-
analyysia. 

Eräs ryhmien muutoksen ja kehityk-
sen menetelmä on yhteinen tavoitteiden 
selventäminen eri tasoilla (yksilö-, 
ryhmä- tai yhteisötaso). Toinen toi-
menpidetyyppi on ryhmän sisäisen 
kommunikaation tehostaminen. Kol-
mas toimenpiteiden joukko on vaihto-
ehtoisten sääntöjen tai normien kehit-
täminen ryhmälle. 

Suorien kehitysvälineiden ohella 
käyttäytymisterapioissa on pitkä pe-
rinne ennaltaehkäisevien ja tukevien 
menetelmien käytöstä. 
 
Konfliktien ratkaisu 

Yhteisössä ilmenevät ristiriidat joh-
tavat usein vaikeuksiin. On tutkimuk-
sia, jotka osoittavat, että palkansaajien 
sairaspoissaoloista jopa 20% johtuu 
työpaikan ihmissuhdeongelmista. 
Usein yhteisön toiminnan tehokkuus ja 
työpaikan tunnelma kärsivät ristirii-
doista melkoisesti. 

Ristiriitoja on monenlaisia, mutta 
useimmat niistä kuuluvat kahteen pää-
tyyppiin. Toinen niistä johtuu osapuol-
ten erilaisista työtehtäviä tai työpaikan 
olosuhteita koskevista tavoitteista. Toi-
nen ristiriitojen tyyppi johtuu kahden 
tai useamman henkilön tavasta kohdella 

toisiaan. Puuttuvat viestintätaidot joh-
tavat usein riitoihin. 

Nämä ristiriitojen muodot edellyttä-
vät erilaisia ongelmanratkaisumenetel-
miä. Sekä pariterapiaan kehitettyjä että 
neuvotteluristiriitojen ratkaisumenetel-
miä voidaan käyttää ongelmien ratkai-
semiseen. 
 
Työklubit 

Käyttäytymisanalyysia sovelletaan 
myös työttömien työnhakua helpotta-
maan (Mononen, 1996). Nathan Azri-
nin kehittämiä "työklubeja", jotka ovat 
järjestelmällisen työnhaun sovelluksia, 
on käytetty mm. Yhdysvalloissa ja 
Ruotsissa. Ruotsin työmarkkinahallin-
nossa työklubeja on menestyksellisesti 
käytetty 1980-luvulta lähtien. Muuta-
min paikoin erilaiset järjestöt perustivat 
myös "työklubeja" tai lähes vastaavalla 
nimikkeellä käytettyjä menetelmiä. 
Nämä eivät olleet yhtä menestyksellisiä 
ja vuoden 1992 syksyllä Ruotsin työ-
markkinahallinnossa palattiin 
alkuperäiseen käyttäytymisterapeuttien 
kehittämään työklubin muotoon, joka 
oli osoittautunut hyväksi. 
 
Mononen, A. (1996). Työklubi - käyttäyty-
misanalyyttinen ammatillisen ohjauksen me-
netelmä. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia, 1, 5-
8. 
 
Työturvallisuuden edistäminen, 
myymälävarkauksien estämi-
nen, energian säästö jne. 

Oppimispsykologista tietoa on so-
vellettu myös muille työelämän alueille 
kuten työturvallisuuden parantamiseen 
ja myymälävarkauksien ehkäisyyn. Tu-
lokset osoittavat, että yrityksissä, joissa 
tätä tietoa ja käyttäytymisanalyyttisia 
menetelmiä on käytetty parantamaan 
työturvallisuutta, on tapahtunut vä-
hemmän vakavia onnettomuuksia kuin 
aikaisemmin. Suojavälineiden lisään-
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tynyt käyttö, parempi järjestys ja var-
memmat työmenetelmät ovat oppimis-
psykologisten periaatteiden ansiota. 

Myymälävarkauksia voidaan eh-
käistä uusilla varkauksille alttiiden ta-
varoiden käsittelytavoilla. Yksinkertai-
set, edulliset tavat merkitä varkauksille 
alttiit tavarat merkkikilvillä on esimer-
kiksi vähentänyt varkauksia suuresti 
vähentämättä myyntiä (ks. esim. Arto 
Monosen kirja-arvio Ned Carterin 

väitöskirjasta, joka oli Käyttäytymis-
analyysi ja -terapia-lehden numerossa 
1 vuonna 1997 s. 12). 

Nykyisessä yhteiskunnassa ympä-
ristön ja luonnonsuojelu on tullut hyvin 
tärkeäksi. Tähän liittyy esim. energian 
säästö. Siihen on onnistuneesti sovel-
lettu käyttäytymisanalyyttisia periaat-
teita (ks. Schou, 1982). 
 
Schou, P. (1982). Tillämpad experimentell 
beteendeanalys vid energisparande. Stock-
holm: Stockholms universitet. 
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MIKSI KANNATTAA LIITTYÄ SKY:HYN? 

 
 Saat Cognitive Behaviour Therapy –lehden vuosikerran (neljä numeroa) European Journal of Behavior Analysis 

(kaksi numeroa) ja Käyttäytymisanalyysi ja –terapia -lehden eli SKY-jäsenlehden (2-4 numeroa). 
 Alan opiskelijana pääset jäseneksi halvemmalla kuin muut. 
 Saat osallistua alennettuun hintaan yhdistyksen järjestämiin opinto- ja koulutuspäiviin sekä "workshopeihin", jotka 

useimmiten ovat kansainvälisten huipputerapeuttien ja -tutkijoiden pitämiä. Sama koskee eräitä alan kansainvälisiä 
kongresseja. Perusammattiinsa opiskelevat opiskelijat pääsevät osallistumaan niihin vielä halvemmalla kuin muut. 

 Saat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja mahdollisuuden vaikuttaa sen toimintamuotoihin. 
 Saat tietoa psykologian, psykoterapian, psykofysiologian ja käyttäytymislääketieteen koulutus-mahdollisuuksista ja 

kongresseista. 
 Ennen kaikkea saat tietoa terapiamuodoista, jotka maailman laajimman ja perusteellisimman, riippumattoman 

psykoterapiatutkimuksen mukaan on arvioitu tuloksellisimmiksi terapiamuodoiksi. 
 Voit tutustua alalla toimiviin väitelleisiin tutkijoihin ja vaativan erityistason terapeutteihin, joilla on laaja kokemus 

sekä kotimaasta että ulkomailta ja saada heiltä neuvoja ja opastusta. 
 Alan ihmisenä saat vähentää jäsenmaksun verotuksessa. 
 …ja paljon muuta esim. kirjoja huomattavalla jäsenalennuksella. 
 

KÄYTTÄYTYMISANALYYSI JA KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA 
 

Mitä ovat käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia? 
 

Yleisesti ottaen käyttäytymisanalyysi on kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjana, mutta sitä voidaan myös 
pitää omana vaikuttamis- ja hoitomuotonaan, jolloin puhutaan sovelletusta käyttäytymisanalyysista. Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite-, asiakas- ja ongelmakeskeinen 
toiminta. Se on myös aktiivista ja koulutuksellisesti suuntautunutta. Perustavaa laatua siinä on oletus, että inhimillinen 
käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon 
kuuluu ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä 
vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan sen vuoksi todella 
kokonaisuutena. Samat perusperiaatteet selittävät sekä ihmisen subjektiivista että muiden havaitsemaa käyttäytymistä. 
Käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena on usein parantaa ihmisten itsehallintaa ja -
hoitoa antamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Tämä voi sisältää esim. uusien toimintatapojen omaksumisen 
(toimiminen luottaen paremmin omaan itseen), uusien tunteen hallintatapojen oppimisen (eläminen ilman jatkuvaa 
ahdistusta ja pelkoa tai masennusta), uusien ajattelutapojen omaksumisen (myönteinen ajattelu ja suhtautuminen omaan 
itseen ja muihin ihmisiin) tai terveysriskien ja sairauksien hoitotapojen omaksumisen ja hallinnan (kipujen vähentäminen, 
liikalihavuuden tai kohonneen verenpaineen hoito). 
 

Mitä ongelmia ja sairauksia voidaan hoitaa näillä menetelmillä? 
 

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja se on 
saavuttanut tunnustusta kaikkialla maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Tällä 
hetkellä on olemassa käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja 
terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin ja monien ongelmien hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksi 
psykologisiksi hoitomenetelmiksi. Alueita, joilla käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian 
hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi ovat esim. ahdistuneisuus-, pelko-, ja masennusongelmat, 
syömis- ja unihäiriöt, oppimisvaikeudet, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus, 
väärinkäyttöongelmat, skitsofrenia ja erityyppiset stressiongelmat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä 
lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt. 

Verrattaessa kognitiivista käyttäytymisterapiaa muihin psykoterapiamuotoihin sillä on tavallisesti saatu 
parempia tuloksia kuin muilla. Millään alueella ne eivät ole olleet huonompia kuin muilla terapiamenetelmillä. Eräs uusi 
hoitoalue on rajatilahäiriöt, joiden hoidossa kognitiivisella käyttäytymisterapialla on myös saatu hyviä tuloksia. Maailman 
laajimmassa ja perusteellisimmassa psykoterapiatutkimuksessa (Grawe ym. 1994) juuri kognitiivisen 
käyttäytymisterapian menetelmät saivat parhaat tulokset. Tämä saavutus perustuu suuresti siihen kokeelliseen ja 
tieteelliseen traditioon, johon tämä terapiamuoto perustuu. Huonoksi osoittautuneet menetelmät on yksinkertaisesti 
hylätty. 
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Tutustu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan - maailman tutkituimpaan ja tehokkaimpaan terapiamuotoon? 
 

 Haluan liittyä jäseneksi SKY:hyn. Lähettäkää minulle jäsenkaavake ja maksukuitti. Jäseneksi kannattaa liittyä myös 
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