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Esipuhe

Eri alojen ammattilaiset ja työryhmät kohtaavat yhä enemmän 
 asiakkaita, joiden tilanteet ovat monisyisiä ja haastavia. Toisaalta 
voi myös olla, että nykyään ongelmien moninaisuus havaitaan pa-
remmin ja haastavimmatkin asiakkaat ohjautuvat kattavan ja tavoit-
teellisen hoidon piiriin. Joka tapauksessa tarvitaan työvälineitä, joilla 
voidaan selviytyä ja saada tuloksia myös vaikeissa, monimuotoisissa, 
alati vaihtuvissa asiakastilanteissa. Tällaisia työvälineitä olemme nyt 
koonneet helppokäyttöiseksi kokoelmaksi, josta voi nopeasti poimia 
ideoita ja päästä ratkaisujen jäljille. Lähtökohtaisesti kirja on apukei-
no hankaliin asiakastilanteisiin ja -suhteisiin, mutta sitä voi soveltaa 
kaikkialla, missä toimitaan ihmisten kanssa, halutaan analysoida 
omaa työtä ja kaivataan toimivampia työskentelymalleja.

Kirja soveltuu sekä oppimateriaaliksi että työn kehittämisen apu-
välineeksi. Kirjaa voivat käyttää yksittäiset ammattilaiset, työryhmät 
ja tiimit. Ryhmien taustalla voivat olla yhteiset asiakkaat tai työ, 
jossa asiakastilanteissa nousee esiin samantyylistä problematiikkaa. 
Työnohjauksen materiaaliksi kirja sopii erittäin hyvin. Kirjassa on 
käyttökelpoista materiaalia muun muassa terveydenhuollon, sosi-
aalitoimen, hoiva-alan ja erityisopetuksen ammattilaisille ja opis-
kelijoille. Opiskelijoille kirja antaa mahdollisuuden avata hankalia 
asiakastilanteita – koettuja tai kuvitteellisia – jo ammatillisen kehi-
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tyksen alkuvaiheessa ja muodostaa niihin toimivia työskentelymal-
leja. Myös monitaitoiset pitkän linjan ammattilaiset pystyvät kirjan 
avulla saamaan uusia ideoita, työkaluja ja toimintamalleja työsken-
telyään rikastuttamaan. Normaaliahan on, että ihminen ja ryhmä 
muodostavat suhteellisen nopeasti omat selitys- ja toimintamallinsa, 
joihin sokeudutaan. Näitä on hyvä välillä tehdä näkyviksi ja miettiä 
myös muita vaihtoehtoja. Erityisen selvästi tällainen tarve nousee 
esiin poikkeuksellisen hankalissa asiakas- ja ryhmätilanteissa.

Kirjan lähestymistapa on toiminnallinen ja käytännöllinen. Lähtö-
kohta on, että ongelmatilanteisiin pyritään löytämään vaihtoehtoja 
ja ratkaisumahdollisuuksia. Myös syiden analysointi on hyödyksi 
eteenpäin suuntautumisessa, toiminnan kehittämisessä ja ratkaisujen 
löytämisessä. Haluamme ohjata lukijan oivaltamaan, että haastavien 
tilanteiden osapuolet ovat kaikki aktiivisia toimijoita eikä mahdot-
tomiltakaan tuntuvissa tilanteissa kannata jäädä passiiviseksi uhrik-
si. Kirjan varsinainen painopiste ei ole kaiken ymmärtäminen vaan 
ratkaisujen löytäminen, jotta työtä voidaan tehdä mahdollisimman 
toimivassa ja antoisassa yhteistyössä.

Kirjassa on neljä osaa. Ensimmäisessä käsitellään haastavien asia-
kastilanteiden mahdollisia syitä ja taustatekijöitä. Toinen osa keskit-
tyy tiedonkeruuseen, käsitteellistämiseen ja selkeän kokonaiskuvan 
muodostamiseen. Kolmannessa osassa tarjotaan laaja kokoelma kei-
noja selviytyä kerätyn tiedon ja tehdyn käsitteellistämisen pohjalta. 
Neljännessä osassa puolestaan kiinnitetään yksittäiset asiat koko-
naisvaltaiseen selviytymiseen. Kuviossa 1 on esitetty kirjan rakenne. 
Siinä näkyvät myös viitteet, mistä luvusta asiat löytyvät.
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Kuvio 1. Selviytymisprosessin kulku (© Jaana Kivinummi)

Häiriön lähteiden vuoro- ja yhteisvaikutus

Häiriö

Ymmärrys

K
irjan o

sa 1
M

ahd
o

lliset häiriö
n 

lähteet

K
irjan o

sa 2
Sen selvittäm

inen, 
m

istä o
n kysym

ys

K
irjan o

sat 3 ja 4
Selviytym

inen

M
yö

hem
p

i 
tarkistam

inen, 
vo

id
aanko

 
näille tehd

ä 
jo

tain

To
im

im
atto

-
m

at jätetään

V
alittujen 

keino
jen 

ko
keilu

To
im

ivia 
kehitetään ja 
vahvistetaan

Seuranta

K
äsitteellistä-

m
inen

- käyttäytym
isen 

funktio
n tunnis-

tam
inen

- käyttäytym
isen 

ketjuanalyysi
- funktio

naalinen 
analyysi

- to
im

intajärjes-
telm

än m
alli

K
eino

t 
havainto

jen 
tekem

iseen

U
lko

iset 
tekijät

- fyysiset p
erus-

tarp
eet

- fyysinen  
 ym

p
äristö

- so
siaalinen 

ym
p

äristö
- to

im
innan 

rakenne

A
jo

itus

A
siakkaaseen 

ja työ
ntekijään 

liittyvät tekijät
- to

im
innalliset 

tekijät
- sisäiset tekijät

A
siat, jo

ille 
ei (nyt) vo

i 
tehd

ä m
itään

A
siat, jo

ille vo
i 

tehd
ä jo

tain

H
yväksym

inen

K
äytännö

n 
järjestelyt, 

jo
tka  tukevat 

selviytym
istä

- p
rio

riso
inti

- aikataulutus
- vastuut

K
eino

t

Tarvittaessa



10 11

Esipuhe

Kirjan etu on, että sieltä voidaan ottaa työvälineitä käyttöön aina 
uudestaan, kun tarvetta ilmenee. Vähitellen ajattelumallit tietysti myös 
automatisoituvat omaan työhön. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
siihen, että hyödyllisiä asioita voidaan löytää nopeasti silloin kun ei 
ole mahdollisuutta lukea pitkiä tekstijaksoja. Tehtävien avulla voidaan 
analysoida niin asiakkaan kuin omaa toimintaa sekä löytää keinoja 
päästä eteenpäin ja uudistaa omaa työskentelyä. Tehtäviä voidaan 
tehdä yksin tai muiden ammattilaisten kanssa. Tehtävien pohtiminen 
yhdessä asiakkaiden kanssa voi myös olla erittäin hyödyllistä.

Kirjassa esitellään laaja valikoima virikkeitä, joista on apua rat-
kaisujen oivaltamiseen ja ongelmatilanteiden parempaan hallintaan. 
Kustakin aihepiiristä tarjotaan tiivis perustietopaketti, joka jo itses-
sään riittää pitkälle. Keskeinen ajatus kuitenkin on, että löydettyään 
kirjan työkalupakista jotain kiinnostavaa ja itselleen käyttökelpoista 
lukija voi halutessaan perehtyä aiheeseen tarkemmin lisäkirjallisuu-
den ja koulutuksen avulla. Lähdevinkkejä on kunkin luvun lopussa.

Tämän kirjan kaltaista kattavaa apuvälinettä haastavien asiakkai-
den kanssa työskentelyyn ei ole aiemmin julkaistu. Kirja on hyödyl-
linen monella tavalla: siitä löytää kiireisessäkin tilanteessa helposti 
sopivia työkaluja, mutta sitä voidaan käyttää myös laajojen koko-
naisuuksien selkiyttäjänä ja työn kehittämisen apuvälineenä.

Kirjoittajien pääasiallinen viitekehys on kognitiivinen käyttäytymis-
terapia, josta kummallekin on kertynyt käytännön kokemuksia ja jon-
ka parissa on syntynyt näkemys tämän lähestymistavan laajoista sovel-
tamismahdollisuuksista. Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu 
oppimisteoriaan sekä kognitiivisen psykologian ja sosiaalipsykologian 
teorioihin. Tärkeitä taustatekijöitä ovat paitsi teorian ja terapiakäytän-
töjen tieteellinen tutkimus myös käytännön kokemukset tehokkaasta 
ja vaikuttavasta hoidosta. Lähestymistavan painopiste on siinä, miten 
yksilö toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa nykyhetkessä. 
Huomiota kiinnitetään ajatuksiin, tunteisiin ja fysiologisiin reaktioihin 
mutta myös itse toimintaan ongelmallisissa tilanteissa sekä käyttäy-
tymisen seurauksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Terapian tavoit-
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teena voi olla selviytymis- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, 
esimerkiksi uudenlaisten ajattelu- ja hallintakeinojen tai toimivampien 
vuorovaikutus- ja tunnesäätelytaitojen oppiminen. Kognitiivinen käyt-
täytymisterapia tarjoaa käyttökelpoisen työkalupakin sovellettavaksi 
myös hankaliin asiakastilanteisiin ja -suhteisiin. Tämän pääviitekehyk-
sen ohella on käytetty varioiden vaikutteita myös muista lähestymis-
tavoista, etenkin kognitiivisesta käyttäytymistieteestä, kognitiivisesta 
psykoterapiasta ja dialektisesta käyttäytymisterapiasta.

Lisävaloa asioihin tuovat kirjan tapausesimerkit. Osa niistä liit-
tyy asiakastilanteisiin, osa tavallisiin arkipäivän tapahtumiin. Kaikki 
nimet ja tarinat ovat täysin keksittyjä, eikä niillä ole yhteyttä ke-
henkään henkilöön. Kirjassa käytetään termiä asiakas kattamaan 
kaikenlaisia tilanteita. Omaan työhösi saattaa sopia paremmin sana 
potilas, asukas, opiskelija tai jokin muu nimike. Esimerkkitapausten 
lisäksi lukujen lopussa on tehtäviä, jotka auttavat asioiden oivalta-
misessa ja käytäntöön soveltamisessa.

Kiitokset

Kirjan tekemisen idean synnyttivät tietämättään fysioterapeutit Tuu-
la Paavola, Jaska-Matti Näykki, Anneli Rönnholm, Virpi Reijonen, 
Anni Rautonen ja Hannu Martikainen. Pitäessäni työnohjausta näil-
le vahvoille pitkän linjan ammattilaisille jouduin miettimään, olisi-
ko minulla psykologina jotain sellaista annettavaa, mikä ei vuosia 
käytännön tilanteissa kouliintuneille moniosaajille olisi jo tuttua. 
Heitä varten aloin kehitellä materiaalia hankalien asiakastilanteiden 
analysointiin ja ratkaisemiseen. Ensimmäisenä testiryhmänä fysiote-
rapeutit lähtivät innokkaasti mukaan, ja onnistuneen kokeilun poh-
jalta aloin kehittää kirjan runkoa ja kirjoittaa tekstiä.

Monivammaisen lapsen äitinä olen tullut tuntemaan sosionomi 
Minna Määtän, jolla on pitkä työkokemus erilaisten vammaisten 
henkilöiden kanssa ja toisaalta mielenkiinto ja perehtyneisyys haas-
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tavaan käyttäytymiseen ja vaihtoehtoiseen kommunikaatioon. Min-
nan kanssa käydyt keskustelut selkiyttivät omia ajatuksiani prosessin 
alkuvaiheessa. Uskoa idean kantavuuteen lisäsi myös työnohjaus-
ryhmä Eeva-Maija Mylläri, Mari Ylinen, Kirsi Honkanen ja Riitta 
Larsen. Heille kiitos kommenteista ja monista ideoista.

Omien erityisalojensa konsultaatiomahdollisuuden ovat ystäväl-
lisesti tarjonneet ja tärkeää lisätietoa antaneet neurologian erikois-
lääkäri Timo Pietilä, psykologian tohtori, neuropsykologi Mervi 
Jehkonen, johtava ylihoitaja Birgit Aikio, terveystieteen maisteri, 
sairaanhoidon opettaja Virva Läärä ja psykologian tohtori, tutkija 
Anneli Kylliäinen. Kiitokset myös pojalleni Jeevanille, jonka kanssa 
eläen olen saanut jo yli parin vuosikymmenen näköalat monivam-
maisten ihmisten maailmaan ja heidän ympärillään työskentelevien 
monien ammattilaisten työhön. Kirjan grafiikoiden teosta kiitän ys-
tävääni Heidi Helmistä ja tytärtäni Maria Lindqvistiä.

Erityiset kiitokset haluamme esittää psykoterapiakouluttajallem-
me psykoterapeutti Lauri Parkkiselle, jonka loistava opetus ja ai-
kaa säästämätön apu ovat olleet korvaamattomia perehtyessämme 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja opiskellessamme psykote-
rapeuteiksi. Kiitokset myös toiselle kouluttajallemme psykologian 
tohtori, professori Martti Tuomistolle.

Kiitämme myös psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykoterapeuttia 
Jarkko Helmeä asiantuntevasta avusta kognitiivisen käyttäytymiste-
rapian menetelmiä ja erityisesti syömishäiriöitä koskevan kappaleen 
kirjoittamisessa.

Suurkiitos kirjan toiselle kirjoittajalle psykologian tohtori, psykote-
rapeutti Saija Alatuvalle, joka tuli mukaan, kun otin käsikirjoituksen 
muutaman vuoden odottelun jälkeen uudelleen esiin. Saija kirjoitti 
kanssani puuttuvat osat ja antoi arvokkaan reflektointimahdollisuu-
den jo tuotetulle tekstille. Yhteisen koulutustaustan vuoksi puhumme 
samaa kieltä, ja yhteistyö on ollut äärimmäisen sujuvaa ja miellyttävää.

Tampereella 15.4.2016
Jaana Kivinummi
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Haluan esittää kiitokset entisille ja nykyisille kollegoilleni, joihin olen 
työvuosieni varrella tutustunut. Olen ollut onnekas saadessani jakaa 
heidän kanssaan monia unohtumattomia hetkiä omaa osaamistani 
reflektoiden ja uutta oppien. Erityiskiitokseni haluan osoittaa myös 
kaikille vuosien varrella tapaamilleni asiakkaille, joiden avulla olen 
voinut kehittää kliinistä osaamistani ja joita ilman psykoterapeuttis-
ten menetelmien käytön oppiminen olisi jäänyt suppeaksi, ellei jopa 
mahdottomaksi. Haluan myös kiittää avopuolisoani sairaanhoita-
ja, psykoterapeutti Jarkko Helmeä, joka on kaikin tavoin tukenut 
minua tämänkin projektin aikana. Tukesi on ollut korvaamatonta. 
Lämmin kiitokseni myös psykologi, psykoterapeutti Jaana Kivinum-
melle, joka otti minut vajaa vuosi sitten mukaan tähän opettavaiseen 
ja antoisaan kirjoittamisprojektiin. Kanssasi on ollut todella helppoa 
ja mukavaa tehdä töitä.

Tampereella 15.4.2016
Saija Alatupa




