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Abstract

The first objective of the study was to describe the changes in the psychic state and functioning of
two groups of patients' suffering from severe acute mental disorders. The experimental group (n = 40)
was treated in a psychosis team and the control group (a historical control group: n = 40) in
conventional psychiatric special care (hospital and non-institutional) before the beginning of the work
of the psychosis team. Another objective was to describe the patients' use of services, especially
psychiatric hospital treatment during the two-year follow-up. The third objective was to examine the
changes in family burden and expressed emotion (EE) and the differences between the experimental
group and the control group both on an individual and on a family level. The last objectives were to
describe how the functioning of each patients' family was reflected on an individual level and in the
use of psychiatric hospital treatment, and how the psychosis team and conventional psychiatric
special care differ in structure and contents as regards clinical work in practice. The study was
conducted in Kainuu in 1992-1996.

On an individual level, there was positive development in both groups between 0-9 months. After
that the positive development continued in the experimental group, stopping in the control group.
During the follow-up the experimental group used psychiatric hospital treatment less than the control
group: between 0-2 years there were 713 days of treatment (17.8 days per person) in the experimental
group and 2759 days (68.9 days per person) in the control group. The number of patients using
hospital treatment was 12 (30%) in the experimental group and 30 (75%) in the control group. There
was no difference between the groups in the number of non-institutional psychiatric special care
meetings. During the follow up the expenses caused by psychiatric special care were 1.572.000 marks
in the experimental group and 3.175.200 marks in the control group. In both groups the burden of the
families sank in the time period of 0-9 months. After that, the positive development continued in the
experimental group, stopping in the control group. The number of families with a high EE-index at
the beginning of the treatment was 18 (75%) in the experimental group and 13 (72%) in the control
group, after two years the figures being 15 (62%) and 10 (56%) respectively. Cases with a high or
low family EE-index did not differ from each other in the amount of psychiatric hospital treatment.
The positive development in psychic state and functioning was related to the better functioning of the
family. During the first month of treatment, therapy meetings were held more often for the
experimental group (experimental group: n = 202; control group: n = 147), and family members or
other close people participated in the meetings more often in the experimental group (experimental
group: n = 370; control group: n = 122). Working in the psychosis team was on an individual level at
least as profitable as conventional psychiatric special treatment. Family burden decreased in both
groups between 0-9 months and continued to decrease in the experimental group between 9 months-
2 years, but stopped in the control group. Treatment in the psychosis team was cheaper than
conventional treatment. As a whole, the work of the psychosis team was more profitable and
economical than conventional psychiatric special treatment.

Keywords: therapy meeting, family functioning, family burden, family EE-index
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykoosityöryhmässä hoidettujen (koeryhmä: n = 40) ja ennen
psykoosityöryhmän toiminnan alkamista tavanomaiseen tapaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidos-
sa sekä sairaala- että avohoidossa hoidettujen (historiallinen kontrolliryhmä: n = 40) äkillisistä vai-
keista mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muutoksia ja
palveluiden, erityisesti psykiatrisen sairaalahoidon käyttöä noin kahden vuoden seuranta-aikana. Tar-
koituksena oli myös seurata lähiomaisten kuormittuneisuuden (family burden) ja perheen tunneilma-
piirin (expressed emotion; EE) muutoksia ja koe- ja kontrolliryhmien välisiä eroja sekä yksilö- että
perhetason ominaisuuksien suhteen. Tarkoituksena oli edelleen kuvata kunkin potilaan perheen toi-
mintakyvyn heijastumista yksilötasolla ja psykiatrisen sairaalahoidon käytössä ja kuvata psykoosi-
työryhmätyyppisen ja tavanomaisen psykiatrisen erikoissairaanhoidon rakenteellisia ja sisällöllisiä
eroja käytännön kliinisessä työssä. Tutkimus toteutui Kainuussa vuosina 1992-1996.

Yksilötasolla molemmissa ryhmissä tapahtui myönteistä kehitystä psyykkisessä tilassa ja toimin-
takyvyssä aikavälillä 0-9 kuukautta. Aikavälillä 9 kuukautta-9 vuotta myönteinen kehitys jatkui koe-
ryhmässä, mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. Koeryhmä käytti psykiatrista sairaalahoitoa seuranta-
aikana huomattavasti kontrolliryhmää vähemän: hoitopäiviä aikavälillä 0-2 vuotta oli koeryhmässä
713 (17.8 päivää henkilöä kohti) ja kontrolliryhmässä 2759 (68.9 päivää henkilöä kohti). Sairaalahoi-
toa käyttäneitä potilaita oli koeryhmässä 12 (30 %) ja kontrolliryhmässä 30 (75 %). Psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon avohoitokäyntien määrässä ei ryhmien välillä ollut eroa. Psykiatrisen
erikoissairaanhoidon kustannukset seuranta-aikana olivat koeryhmässä 1.572.000 markkaa ja kont-
rolliryhmässä 3.175.200 markkaa.

Lähiomaisten subjektiivinen ja objektiivinen kuormittuneisuus laskivat molemmissa ryhmissä ai-
kavälillä 0-9 kk. Tämän jälkeen myönteinen kehitys jatkui koeryhmässä, mutta pysähtyi kontrolliryh-
mässä. Korkean EE-indeksin saaneita perheitä oli koeryhmässä hoidon alussa 18 (75 %) ja
kontrolliryhmässä 13 (72 %) ja kahden vuoden kuluttua koeryhmässä 15 (62 %) ja kontrolliryhmässä
10 (56 %). Tapaukset, joissa oli mitattu perheen korkea tai matala EE- indeksi eivät eronneet psykiat-
risen sairaalahoidon määrän suhteen toisistaan. Psyykkisen tilan ja toimintakyvyn myönteinen kehi-
tys liittyi perheen parempaan toimintakykyyn. Hoitokokousten ja yksilötapaamisten
kokonaismäärässä ei ryhmien välillä ollut eroa. Ensimmäisen kuukauden aikana hoitokokouksia jär-
jestettiin koeryhmässä enemmän kuin kontrolliryhmässä (koeryhmä: n = 202; kontrolliryhmä: n =
147) ja omaisten tai läheisten osallistuminen hoitokokouksiin oli koeryhmässä tavallisempaa (koe-
ryhmä: n = 370; kontrolliryhmä: n = 122). Saatujen tulosten perusteella psykoosityöryhmätyöskente-
ly oli vaikeissa mielenterveyshäiriöissä yksilötasolla vähintäänkin yhtä tuloksellista kuin
tavanomainen psykiatrinen erikoissairaanhoito. Etenkin aikavälillä 9 kuukautta-2 vuotta psykoositö-
ryhmässä hoidetut selviytyivät tavanomaista hoitoa saaneita paremmin. Perheen kuormittuneisuus
laski molemmissa ryhmissä aikavälillä 0-9 kuukautta ja lasku jatkui koeryhmässä aikavälillä 9 kuu-
kautta-2 vuotta, mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. Hoito psykoosityöryhmässä oli tavanomaista hoi-
toa halvempaa. Kokonaisuutena psykoosityöryhmän työskentely oli tavanomaista psykiatrista
erikoissairaanhoitoa tuloksellisempaa ja taloudellisempaa. 

Asiasanat: hoitokokous, perheen toimintakyky, perheen kuormittuneisuus, perheen EE-in-
deksi
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Kiitokset

Kun kymmenen vuotta sitten astelin ”tutkimussuunnitelma” salkussani tapaamaan profes-
sori LKT Erkki Väisästä, en aavistanut, että jo paluumatkalla Oulusta Kajaaniin harkitsi-
sin vakavissani väitöskirjatyön aloittamista. Käyntini tarkoituksena oli tuolloin saada käy-
tännön neuvoja ja ohjausta Kainuussa toimintansa aloittavan psykoosityöryhmän työsken-
telyn vaikutuksia selvittelevään tutkimushankkeeseeni. Professori Väisänen suhtautui näin
jälkikäteen ajatellen vaatimattomaan suunnitelmaani asiallisesti sitä väheksymättä. Hän
osoitti aitoa kiinnostusta asiaan ja sai minut innostumaan ja vakavasti pohtimaan alkupe-
räisen suunnitelmani laajentamista väitöskirjatyöksi. Tunsin professori Väisäsen ennes-
tään pitkän työnohjaussuhteen pohjalta. Kynnys hänen kansliaansa oli matala ja vaatima-
tonkin tutkimussuunnitelma oli hänelle helppo esitellä. Olen vakuuttunut, että tämä ensi-
vaiheen kannustava suhtautuminen oli koko työni käynnistymisen kannalta erityisen tär-
keää. Samaa kannustavaa tukea ja tilaa omille ajatuksilleni olen saanut professori Väisä-
sen ohjauksessa kokea kaikkina näinä vuosina. Hänen vankka kokemuksensa tutkijana,
kouluttajana ja perheterapeuttina on ollut käytettävissäni koko ajan. Kiitos professori Väi-
säselle tästä kaikesta.

Haluan kiittää myös kahta muuta työni ohjaajaa; professori LKT Matti Isohannia ja
dosentti LT Outi Saarentoa. Matti Isohannin ylivertainen kyky käsitellä yksityiskohtia ja
kantaa huolta samanaikaisesti kokonaisuudesta auttoi minua väliin epätoivoiseltakin tun-
tuneessa laajan ja sirpaleisen materiaalin muokkaamisessa jäsentyneeksi kokonaisuudek-
si. Tieteellisen työn perustotuudet nivoutuivat professori Isohannin ohjauksessa mainiolla
tavalla osaksi tämän tutkimuksen jokaista käytännön työskentelyvaihetta. Toivon, että
professori Isohannin ohjauksen jälki näkyy väitöskirjatyöni kokonaisuudessa. Dosentti
Outi Saarennon tarkkuus ja terävät kommentit erityisesti työni loppuvaiheissa toivat ko-
konaisuuteen lisää täsmällisyyttä ja selkeyttä. Erkki Väisänen, Matti Isohanni ja Outi Saa-
rento muodostivat toisiaan täydentävän taustaryhmän, jonka kanssa oli ilo työskennellä.

Kiitän Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan tutkimus- ja kehittämisyk-
sikköä saamastani avusta tutkimuksen käytännön ongelmissa. Erityisesti kiitän FT Heli-
nä Hakkoa kärsivällisestä ja kannustavasta neuvonnasta ja ohjauksesta tutkimusaineiston
tilastollisen käsittelyn ongelmissa.

Esitän myös parhaimmat kiitokseni työni esitarkastajille dosentti LKT Timo Tuorille
ja dosentti FT Jaakko Seikkulalle heidän arvokkaista huomautuksistaan ja parannusehdo-



tuksistaan. Heidän korjausehdotuksensa jäntevöittivät ja täydensivät jo valmiiksi luule-
maani käsikirjoitusta.

Erityisen kiitokseni ansaitsevat työtoverini psykoosityöryhmässä, erikoissairaanhoita-
ja Arja Latvakangas, erikoissairaanhoitaja Marjo Pietikäinen ja psykologi YM Risto Mak-
konen. He kaikki kolme ovat eläneet kanssani sekä tämän tutkimuksen että koko kainuu-
laisen psykoosityöryhmätyön kaikki kehitysvaiheet. Vaikeudet on kohdattu yhdessä ja on-
nistumisista on osattu iloita. Marjo Pietikäisen kokemus ja perheterapeuttinen osaaminen
olivat tässä tutkimuksessa tehtyjen perheen toimintakyvyn arviontien suhteen korvaamat-
tomia. Tutkimuksen alkuvaiheiden suunnittelusta, valtaosasta seurantahaastatteluista sekä
kaikista perheen kuormittuneisuus- ja EE-indeksiarvioista vastasimme Riston Makkosen
kanssa. Ilman hänen aktiivista osallistumistaan useiden vuosien aikana, olisi työni lop-
puun saattaminen ollut monin verroin työläämpää. 

Erikoissairaanhoitaja Arja Heikkistä haluan kiittää sinnikkäästä käsikirjoituksen ”oi-
koluvusta” ja lähdeluettelon toistuvasta tarkastamisesta. Osastonsihteerit Mervi Huttunen
ja Anja Sivonen ovat vuosien ajan olleet monissa tutkimuksen käytännön järjestelyissä
minulle suureksi avuksi. Siitä heille kiitos. Kirjastonhoitaja Eeva Juntuselle kiitos sinnik-
käästä lähdekirjallisuuden hakemisesta ja hankkimisesta Myös kaikille niille kainuulaisil-
le mielenterveystyöntekijöille, jotka jaksoivat osallistua työkiireistään huolimatta tutki-
musaineiston kokoamiseen, haluan osoittaa kiitokseni. Läheisiä työtovereitani johtava yli-
hoitaja TTL Helmi Tiriä ja ylihoitaja Aili Väyrystä haluan kiittää henkisestä tuesta ja vas-
tuun kantamisesta tutkimusvirkavapauksieni aikana. Kollegoilleni Anja Toloselle, Paavo
Toloselle, Ahti Tervolle, Juha Luukiselle, Seppo Lappalaiselle, Tarja Ojalalle, Heli Karu-
aholle, Anu Hirvoselle, Liisa Elorannalle, Helena Karsikkaalle ja Anne Ritoharjulle kii-
tos kannustuksesta ja myötäelämisestä.

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimitusjohtaja TtT Hannu
Leskiselle kiitos kannustuksesta silloin, kun kuormitus oli raskaimmillaan. Kuntayhtymä
on tukenut työtäni taloudellisesti kiitettävällä tavalla ja ilman tuota tukea ei työni valmis-
tuminen olisi ollut mahdollista. Kiitos myös tutkimuksen aikana lähimpinä esimiehinäni
toimineille lääkintöneuvos LL Martti Rissaselle, LL Seppo Kemilälle ja dosentti LT Jar-
mo Karpakalle. FM Marika Ojalaa kiitän väitöskirjani kieliasun tarkastamisesta.

Työlleni tutkimusapurahan muodossa saamastani tuesta kiitän Suomen Kulttuurirahas-
ton Kainuun rahastoa, Suomen Psykiatriyhdistä, Psykiatrian Tutkimussäätiötä ja Oy
Lundbeck Ab:ta.

Lämmin kiitos perheelleni: vaimolleni Armille ja tyttärilleni Eevalle, Ainolle ja Leilal-
le. Yhteinen aika on viime vuosina jäänyt kohtuuttoman vähäiseksi. Tiiviisti yhdessä mat-
kustaen vietetyt lomat ovat toivottavasti korvanneet yhteisen ajan puutetta joltakin osin.
Omat tehtävänne olette kaikki hoitaneet mallikkaasti ja sen vuoksi olen voinut huoletta
keskittyä omaan työhöni. Se on ollut arvokas asia.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita potilaita ja heidän lä-
heisiään. Vaikeasta elämäntilanteestanne huolimatta halusitte ja jaksoitte olla pyyteettö-
mästi mukana, vaikka tiesitte, ettei tutkimukseen osallistumisesta olisi välitöntä apua it-
sellenne tai läheisillenne.

Kajaanissa tammikuussa 2002 Mauno Saari
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1 Johdanto

Skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämisohjelma
toteutettiin Suomessa vuosina 1981–1987. Sen tuloksena julkaistu ”Skitsofreniaan sairas-
tuneen hoidon ja kuntoutuksen hoitomalli” toi sairaanhoitopiirien käyttöön laajaan selvit-
telyyn pohjautuvan käsityksen siitä, kuinka skitsofreniaan sairastuneiden hoidon kokonai-
suus eli niin kutsuttu ”hyvä hoito” tulisi alueellisesti järjestää Suomessa. Malli tarjosi yk-
sittäisen potilaan hoitoon suuntaviivat, joita on mahdollista soveltaa kunkin potilaan ja
hänen lähimmän sosiaalisen verkostonsa tarpeiden mukaisesti eri hoitotilanteissa. Rapor-
tissa kannustettiin sairaanhoitopiirikohtaisten hoitomallien kehittämiseen: ”Jokaisen pii-
rin on kehitettävä oma hyvä tapansa hoitaa ja kuntouttaa skitsofreniaan sairastuneita po-
tilaita ottaen huomioon paikalliset edellytykset.”

Sairaanhoitopiirikohtaisten hoitomallien tarpeellisuutta perusteltiin myös käytännön
kehittämistyön näkökulmasta. Yhtenäisen sairaanhoitopiirikohtaisen hoitomallin ajatel-
tiin auttavan kunnallisia päättäjiä ja työntekijöitä hahmottaman aiempaa paremmin hoito-
prosessin kokonaisuutta ja mieltämään oman työpanoksensa merkityksen tässä kokonai-
suudessa. Hoitokäytäntöjen yhtenäistymisen katsottiin myös helpottavan yhteistyötä ja
mallin ajateltiin olevan hyödyksi myös suunnattaessa voimavaroja sosiaali- ja terveyden-
huollon eri osa-alueille.

Uusien skitsofreniaan sairastuneiden potilaiden hoitomallissa suositeltiin sairaanhoito-
piireihin perustettavaksi erityisiä ”psykoosityöryhmiä”, jotka vastaisivat potilaiden laajas-
ta alkuvaiheen selvittelystä ja hoidosta. (Lääkintöhallitus 1987). Maassamme oli
1980–90-lukujen vaihteessa kymmenen toimivaa työryhmää. Vuonna 1992 psykoosityö-
ryhmiä oli 48 ja ryhmien koko vaihteli kahdesta neljään työntekijään. (Tuori 1994). Mo-
nilla alueilla työryhmien toiminta oli vielä 1990-luvun alussa kehittymässä eikä koke-
muksia toiminnasta tai sen vaikuttavuudesta oltu juurikaan julkaistu. Selkeimmin toimin-
taansa olivat tuolloin esitelleet Turun mielisairaaloiden sisäänottopoliklinikka (Virtanen
ym. 1985, 1986, 1988), Kuopion mielenterveyskeskuksen erityistyöryhmä (Vartiainen
ym. 1989) ja Keroputaan sairaalan poliklinikkatyöryhmä (Sutela 1987, Haarakangas &
Keränen 1990, Seikkula 1991, Keränen 1992).

Valtakunnallisen skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suositus tuli julki
Kainuun psykiatrisen hoitojärjestelmän kehitystä ajatellen otolliseen aikaan. Vaikeiden
äkillisten mielenterveyden häiriöiden hoidon historia oli tuolloin Kainuussa vielä lyhyt.
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Alueella oli toiminut vuodesta 1956 lähtien pitkäaikaisesti psyykkisesti sairaiden hoitoon
tarkoitettu B-mielisairaala (Salmijärven sairaala), jonka muuttaminen akuuttipotilaita hoi-
tavaksi A-mielisairaalaksi oli alkanut vuonna 1975. Vielä 1970- ja 80-lukujen vaihteessa
kainuulaisia vaikeista äkillisistä mielenterveyden häiriöistä kärsiviä hoidettiin maakun-
nan ulkopuolella Oulunsuun (Oulu) ja Harjamäen (Siilinjärvi) sairaaloissa. Tuolloin Kai-
nuussa oli sairaalapainotteinen psykiatrinen hoitojärjestelmä, jonka voimavaroista suuri
osa suuntautui pitkäaikaisesti sairaiden psykiatriseen laitoshoitoon. (Heikkinen 2000).

Toiminnallinen muutos oli käynnistetty 1970-luvun puolivälissä. Sen keskeisinä tavoit-
teina oli portaittaisen pitkäaikaispotilaiden kuntoutusjärjestelmän ja alueellisen akuutti-
hoidon kokonaisuuden rakentaminen. Tässä työssä pyrittiin hakemaan ja kehittämään sel-
laisia työmuotoja, jotka tukisivat avohoitoa ja ehkäisisivät mielenterveyden häiriön pitkä-
aikaistumista ja vähentäisivät pitkäaikaisen psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Valtakun-
nallisen skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suositukset tukivat näitä ta-
voitteita. Psykoosityöryhmän toiminnan aloittaminen Kainuussa oli luonteva jatke vuon-
na 1975 alkaneelle kehitykselle. Psykoosityöryhmän toiminnan käynnistyminen on kuvat-
tu yksityiskohtaisemmin luvussa 1.4.

Aluksi määräaikaisena alkaneen toiminnan vakinaistamisen edellytykseksi Kainuun
sairaanhoitopiirin johto asetti toiminnan vaikutusten ja käyttökelpoisuuden selvittämisen.
Selvitystyön suunnittelun alkuvaiheessa esitin selvitystyön laajentamista tämän väitöskir-
jatyön tutkimussuunnitelman mukaiseksi ja tulosten julkaisemista väitöskirjan muodossa.
Sairaanhoitopiirin johto hyväksyi esitykseni.

1.1 Kainuun ominaispiirteet

1.1.1 Kainuu alueena

Kainuu käsittää kymmenen kuntaa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka,
Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala ja Vuolijoki (kuvio 1). Kaikki kunnat kuuluvat
Kainuun sairaanhoitopiirin ja sosiaalityön kuntayhtymään, Vaalan kunta tosin vain eri-
tyishuollon osalta. Muun erikoissairaanhoidon osalta Vaala siirtyi Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin jäseneksi vuonna 1991. Kainuu on harvaan asuttu ja kuntakeskukset si-
jaitsevat etäällä toisistaan. Keskusten etäisyys maakunnan asukasluvultaan suurimmasta
kaupungista Kajaanista vaihtelee 30 kilometristä 100 kilometriin.
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1.1.2 Väestö

Kainuun väestö vastaa ikärakenteeltaan valtakunnallista ikäjakaumaa. Vuodesta 1965 al-
kaen Kainuu on ollut muuttotappioaluetta ja tutkimuksen aikana sen negatiivinen muutto-
tase oli koko maan neljänneksi heikoin. Työllisen työvoiman sijoittuminen alkutuotan-
toon, jalostukseen ja palveluihin on sama kuin valtakunnassa keskimäärin. Työttömyys
vaihteli maakunnassa tutkimusaikana välillä 14–27 %, koko maassa välillä 9–20 %.

Huoltosuhde, joka ilmaisee kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä
on yhtä työllistä kohti, oli Kainuussa vuonna 1995 koko maan korkein: Kainuu: 2.11;
koko maa: 1.67 (Kainuun tilastokatsaus 1996).

Kuvio 1. Kainuu alueena.

1.1.3 Mielenterveyden häiriöt Kainuussa

Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä Kainuussa ei ole olemassa tutkimukseen pe-
rustuvaa kokonaiskuvaa. Kainuun sairaanhoitopiiri osallistui valtakunnalliseen pitkäai-
kaispotilaiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämisprojektiin, jonka pohjalta tiedetään Kai-
nuussa olevan noin 1000 skitsofreniaa sairastavaa pitkäaikaispotilasta 100 000 asukasta
kohden (Salokangas ym. 1992). Luku on sama kuin valtakunnassa keskimäärin (Tuori
1994). Mielenterveyden häiriöiden perusteella sai vuonna 1993 Kainuussa varsinaista

1 cm=25 km
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työkyvyttömyyseläkettä 22.7 henkilöä tuhatta asukasta kohti. Oulun läänin alueella vas-
taava luku oli tuolloin 22.8 ja koko maassa 18.5 (Kainuun tilastokatsaus 1996). Maakun-
nan itsemurhaluvut ovat jo vuosia olleet korkeat. Kainuussa tehtiin vuosina 1993–1996
sataatuhatta asukasta kohden 10–50 itsemurhaa vuodessa, kun koko maassa vastaava luku
oli 24–30. Itsemurhien määrä ei kuitenkaan Kainuussa ole ollut korkeampi kuin muualla
Oulun läänissä. Läänin itsemurhaluvut olivat vuosina 1993–1996 valtakunnallisessa lää-
nikohtaisessa vertailussa viidenneksi korkeimmat.

1.1.4 Kainuun mielenterveystyön kokonaisuus

Mielisairaanhoitopiirin perustamisesta vuodesta 1972 alkaen Kainuun mielenterveystyön
organisaatiolle on ollut luonteenomaista pieni koko ja yhtenä kokonaisuutena toimimi-
nen. Mielisairaanhoitopiiri yhdistettiin vuonna 1981 Kainuun erikoissairaanhoito- ja eri-
tyishuoltopiiriin. Mielenterveystyö sulautettiin hallinnollisesti muuhun erikoissairaanhoi-
toon vuonna 1991. Kuntien mielenterveysyksiköt kuuluivat kuitenkin hallinnollisesti yh-
teen psykiatrisen sairaalan (Salmijärven sairaala) kanssa aina vuoteen 1993, jonka jäl-
keen mielenterveysyksiköt siirtyivät Kajaanin kaupunkia ja Vuolijoen kuntaa lukuun otta-
matta terveyskeskusten yhteyteen. Kajaanin psykiatrian poliklinikasta muodostettiin ”kes-
kusyksikkö”, joka tarjoaa kunnille ne mielenterveyspalvelut, joita ne eivät itse pysty tur-
vaamaan. Salmijärven sairaalan toiminnan siirtyminen Kainuun keskussairaalan ja Kuu-
sanmäen palvelukeskuksen alueille alkoi kesällä 1994 ja päättyi kesällä 1995. Tämän pro-
sessin aikana käytettävissä olevien sairaansijojen määrä laski 100:sta 86:een. Vuoden
1992 lopussa Kainuussa oli psykiatrisia sairaansijoja vähemmän kuin valtakunnassa kes-
kimäärin. Henkilöstöä sairaansijaa kohden oli yli maan keskiarvon, samoin avohoidon
henkilöstöä. Erityistason psykoterapeutteja oli tuolloin Kainuussa enemmän kuin maassa
keskimäärin (taulukko 1). Näistä yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat perheterapeutteja.

Taulukko 1. Kainuun sairaanhoitopiirin tunnuslukuja 31.12.1992 (Tuori 1994).

Resurssit Kainuun sairaanhoitopiiri Koko maa

Määrälliset resurssit

Avohoidon henkilöstö/10 000 as 6.83 5.08

Päiväsairaalapaikat/1000 as 0 0.14

Kuntoutus- ja pienkodit/1000 as 0 0.26

Sairaansijat/1000 as 1.60 1.82

Henkilökunta/sairaansija 1.28 1.17

Laadulliset resurssit/10 000 as

Vaativan erityistason psykoterapeutit 0 0.14

Erityistason psykoterapeutit 1.2 0.73

Psykoosityöryhmät 0.12 0.11
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Tutkimushanke on toteutettu alueella, jonka psykiatrisen akuuttihoidon historia on varsin
lyhyt. Hoitojärjestelmä on kehityksensä alkuhetkistä lähtien ollut jatkuvassa muutoksessa.
Vahvan hoitoideologisen perinteen puuttuminen on toisaalta lisännyt epävarmuutta ja or-
ganisatorista haavoittuvuutta, toisaalta antanut vapautta uudenlaiseen ajatteluun ja uusien
toimintatapojen ennakkoluulottomaan käyttöönottoon.

1.2 Organisaatiomuutosten luomat kehitysmahdollisuudet Kainuussa

Kainuun sairaanhoitopiirin näkökulmasta valtakunnallisen kehittämisprojektin suosituk-
set tulivat julki otolliseen aikaan vuonna 1987. Vuonna 1981 perustettu Kainuun sairaan-
hoito- ja erityishuoltopiiri merkitsi psykiatrian osalta akuutin hoitovastuun siirtymistä
maakunnan ulkopuolelta kokonaan Kainuuseen. Alueella sijainnut B-mielisairaala (Sal-
mijärven sairaala) oli muutettu A-sairaalaksi muodollisesti jo vuonna 1978. Salmijärven
sairaalan fyysisen ympäristön kehittämiseen liitetty hoidon sisältöjen kehitystyö vaikutti
edellä kuvattujen käytännön muutosten lisäksi innostavasti. Työryhmäkohtaiset perhekes-
keisesti painottuneet pitkät työnohjaukset Salmijärven sairaalassa (työnohjaajina mm.
Klaus Lehtinen, Riitta Rasimus, Timo Tuori, Pirjo Uski, Esa Sariola ja Markku Sutela)
tukivat hoidon ja koulutuksen kehitystä 1980-luvun puolivälistä lähtien. Alueella koulu-
tettiin yhteistyössä Oulun Yliopiston kanssa vuosina 1985–1995 yhteensä 20 erityistason
perheterapeuttia. Vaikeiden akuuttien mielenterveydenhäiriöiden alkuvaiheen selvittely ja
hoidon aloitus painottui kuitenkin edelleen psykiatriseen sairaalaan.

1.3 Psykoosityöryhmätyöskentelyn kehitys Kainuussa

1.3.1 Poliklinikkatyöryhmä vuosina 1987–1989

Vuonna 1987 perustettiin Salmijärven sairaalaan Turun psykiatrian klinikan ja Keropu-
taan sairaalan kokemusten innoittamana poliklinikkatyöryhmä, jossa työskentelivät psy-
kologi, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja psykiatri. Työryhmän tehtävänä oli vas-
tata kaikkien sairaalahoitoon tai hoidontarpeen arviointiin tulleiden tai lähetettyjen poti-
laiden tulovaiheen selvittelyistä. Selvittelyyn osallistui tavallisesti vähintään kaksi työryh-
män jäsentä. Ryhmä työskenteli virka-aikana ja sitä täydennettiin tarpeen mukaan osasto-
jen henkilökunnan jäsenillä. Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman perusteellinen yksi-
lön psyykkisen tilan, hänen sosiaalisen tilanteensa ja hänen lähimmän sosiaalisen verkos-
tonsa voimavarojen kartoitus. Työryhmä työskenteli avohoidon ja sairaalan rajalla ja sen
keskeisenä tehtävänä oli alkuvaiheen selvittelyn lisäksi vastata potilaan ohjautumisesta
tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan.

Työryhmä ei vastannut potilaan hoidosta alkuselvittelyn jälkeen. Ryhmän tavoitteena
oli kuitenkin osallistua kaikkien ensikertaa sairaalahoitoon tulleiden potilaiden hoitoko-
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kouksiin koko heidän sairaalahoitonsa ajan. Erityinen huomio kiinnitettiin hoidon aikai-
siin siirtymävaiheisiin ja hoitovastuun muutoksiin.

Poliklinikkatyöryhmän toiminta lopetettiin silloisen psykiatrisen johtoryhmän päätök-
sellä taloudellisiin syihin vedoten vuoden 1989 lopussa. Tämän jälkeen potilaiden tuloar-
vioista vastasivat päivystävä lääkäri ja päivystävä sairaanhoitaja. Heidän lisäkseen arvi-
ointiin osallistui joku sairaalan psykologeista sekä henkilökuntaa siltä osastolta, jonne po-
tilas esitietojen pohjalta todennäköisesti tulisi sijoittumaan. Keskustelua psykoosityöryh-
män perustamisesta pyrittiin pitämään yllä koko ajan sekä mielenterveystyön että koko
kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kanssa.

1.3.2 Psykoosityöryhmän tarpeen alueellinen kartoitus

Tarpeellisuus. Psykoosityöryhmän tarpeellisuutta kartoitettiin Kainuun sairaanhoitopiirin
jäsenkuntien alueella 1990-luvun alussa. Selvitys tehtiin haastattelemalla kainuulaisia
mielenterveystyöhön kosketuksissa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä kun-
nittain ja työryhmittäin. Yhteensä haastateltiin 103 henkilöä. Haastatteluista oli kahden-
keskisiä 5 ja työryhmäkohtaisia 23. Haastattelujen yhteydessä annettiin tietoa selvityksen
taustoista ja psykoosityöryhmätyöskentelyn periaatteista. (Makkonen ym. 1991).
Vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon aloitusvaiheen paikallista ja alueellista tilaa
ja tarvetta arvioitiin kuvitteellisin tapausesimerkein. Haastatelluille esiteltiin lisäksi neljä
erilaista psykoosityöryhmän toimintamallia, joista he kukin määrittelivät parhaaksi
katsomansa. Haastatelluista 70 % suhtautui psykoosityöryhmätoiminnan aloittamiseen
myönteisesti.

Sisältö. Parhaana esitellyistä toimintamalleista pidettiin mallia, jossa työryhmä käsit-
täisi neljä erikoissairaanhoidon työntekijää ja vastaisi psykoosien lisäksi myös muiden
vaikeiden mielenterveyden häiriöiden alkuvaiheen selvittelystä ja hoidosta. Ryhmä osal-
listuisi voimavarojen salliessa myös lievempien mielenterveyden kriisien selvittelyyn ja
hoitoon erityisesti silloin, kun heti alkuvaiheessa tarvitaan yksilön psyykkisen tilan arvi-
oinnin lisäksi hänen lähimmän sosiaalisen verkostonsa tilan arviointia. Alueen mielenter-
veystyöntekijöiden määrittelemä ja kokema tarve vaikutti näin ollen merkittävästi siihen,
että myöhemmin perustetun psykoosityöryhmän toiminnassa päädyttiin yksilötason diag-
noosin pohjalta määriteltynä huomattavasti hyvän hoidon mallin indikaatioaluetta (skitso-
freeniset psykoosit) laajempaan työskentelyyn. Mallin soveltaminen laajemmin tuntui
myös kokemusperäisesti järkevältä. Työskentelytavan soveltumisesta myös psykooseja
lievempien mielenterveyden häiriöiden hoitoon muodostuikin yksi tämän tutkimuksen
keskeisistä alueista.

Toiminnan käynnistys. Tehdyn selvityksen pohjalta tehtiin Kainuun sairaanhoitopiirin
ja sosiaalityön kuntayhtymässä päätös psykoosityöryhmätoiminnan aloittamisesta projek-
tiluontoisena syksyllä 1992. Alun perin projektin kestoksi määriteltiin kolme vuotta. Tänä
aikana työryhmää velvoitettiin muodostamaan selkeä käsitys työskentelytavan tarpeelli-
suudesta ja vaikuttavuudesta. Työryhmän maantieteelliseksi toiminta-alueeksi määritel-
tiin kaikki Kainuun sairaanhoitopiirin jäsenkunnat.
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1.3.3 Psykoosityöryhmän rakenne ja toimintaperiaatteet Kainuussa

1.3.3.1 Psykoosityöryhmän rakenne

Työryhmän kokoaminen. Työryhmän kokoaminen alkoi vuoden 1991 syksyn aikana. Alun
perin tavoiteltiin kokoonpanoa, jossa olisivat mukana psykiatri, psykologi, sairaanhoitaja
ja sosiaalityöntekijä. Lopullisessa kokoonpanossa sosiaalityöntekijä jouduttiin korvaa-
maan toisella sairaanhoitajalla, koska sosiaalityöntekijää ei ollut käytettävissä ryhmän tar-
peisiin. Työntekijöiltä edellytettiin perehtymistä verkosto- ja perheterapian menetelmiin.
Toinen ryhmän sairaanhoitajista hankki erityistason perheterapiakoulutuksen ja myöhem-
min vaativan erityistason perheterapiakoulutuksen. Toisella erikoissairaanhoitajalla oli
kaksivuotinen työnohjaajakoulutus.

Tutkijan ammatillinen tausta ja oma osuus. Valmistuin itse lääketieteen lisensiaatiksi
vuonna 1979 ja työskentelin valmistumiseni jälkeen terveyskeskuslääkärinä Kajaanin
kaupungin palveluksessa. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon parissa olen työskennellyt
yhtäjaksoisesti vuodesta 1985 alkaen. Vuonna 1987 aloitin erikoistumiskoulutukseni ”sa-
teenvarjokoulutuksena” Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa. Sateenvar-
jokoulutus tarkoitti minulle henkilökohtaisesti räätälöityä koulutusohjelmaa. Eriytyvään
koulutukseen sisältyi omalla kohdallani yhden vuoden työskentelyä kahtena päivänä vii-
kossa Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa, yhden vuoden paikallisesti
Kainuussa suoritettua palvelua ja kaksi vuotta yhtäjaksoista työskentelyä Oulun yliopis-
tollisen sairaalan psykiatrian klinikassa. Valmistuin psykiatrian erikoislääkäriksi syksyllä
1991. Tämän jälkeen olen toiminut apulaisylilääkärin ja ylilääkärin tehtävissä Kainuun
sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueella. Salmijärven sairaalan ja myöhemmin psykiat-
rian osastojen ylilääkärinä olen toiminut vuodesta 1992 alkaen ja psykiatrian tulosalueen
tulosjohtajana vuodesta 1998 alkaen. Hallinnollisten tehtävien ohessa olen koko ajan teh-
nyt käytännön kliinistä työtä psykiatrisilla osastoilla ja poliklinikalla. Valmistuin erityis-
tason perheterapeutiksi vuonna 1995 ja vaativan erityistason perheterapeutiksi vuonna
1999. Ennen psykoosityöryhmän toiminnan alkamista olin vienyt päätökseen Psykotera-
piasäätiö Monasterin kaksivuotisen psykoterapian opetuksen vuonna 1992. Olen itse toi-
minut psykoosityöryhmän psykiatrina sairaalan ylilääkärin tehtävien ohessa ryhmän muo-
dostamisvaiheista lähtien. Työajastani olen käyttänyt noin puolet psykoosityöryhmän
työskentelyyn. Muiden ryhmän jäsenten työpanos on suuntautunut kokonaan psykoosi-
työryhmätyöhön. Kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat tutkimushankkeen aikana useisiin
kotimaisiin ja kansainvälisiin perhe- ja verkostotyön koulutuksiin.

1.3.3.2 Psykoosityöryhmän toimintaperiaatteet

Työryhmän toiminnassa pyrittiin vastaamaan niihin tarpeisiin, joita alueen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstö oli vuonna 1991 tehdyssä selvityksessä nostanut esiin. Selvi-
tyksen pohjalta keskeisiksi ongelmiksi koettiin psykiatrian erikoissairaanhoidon henkilös-
tön vähäinen liikkuvuus, yhteistoiminnan ja tiedonkulun katkonaisuus ja toiminnan sattu-
manvaraisuus akuuteissa tilanteissa.
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Tavoitteet. Työryhmä asetti toiminnan tavoitteiksi seuraavaa:

1. Kaikki uudet skitsofreeniset psykoosit Kainuun sairaanhoitopiirin alueella tulevat
työryhmän tietoon ja tutkittaviksi.

2. Työryhmä osallistuu alueen psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsevien ensikertalaisten
hoitokokouksiin heille asetetuista diagnooseista riippumatta.

3. Psykoosityöryhmään saa yhteyden välittömästi maanantaista perjantaihin virka-
aikana.

4. Vaikeiden mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja tarpeenmukaisten palveluiden
organisoiminen aloitetaan tarvittaessa vuorokauden kuluessa ensimmäisestä
yhteydenotosta.

5. Äkillisten mielenterveyden häiriöiden selvittelyyn ja hoitoon osallistuvat sosiaali- ja
terveydenhuollon eri tahot täydentävät samansuuntaisesti ja sovitusti toisiaan.

6. Projektin kuluessa arvioidaan psykoosityöryhmätyyppisen hoitomuodon sisältöä ja
vaikuttavuutta.

Viimeksi mainittu tavoite oli viimekädessä tämän tutkimushankkeen käynnistämisen kan-
nustin.



2 Katsaus kirjallisuuteen

2.1 Johdanto

Länsimainen psykiatrinen hoitojärjestelmä on muuttunut 1960-luvulta lähtien voimak-
kaasti sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. USA:ssa alkanut kehitys on johtanut länsi-
maissa lähes poikkeuksetta yrityksiin kehittää avohoitoon soveltuvia potilaan arvioinnin,
tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä (Langsley & Kaplan 1968, Morrice
1976, Mosher & Keith 1979, Mosher & Burti 1989, Ojanen & Sariola 1986, Saarento
1996). Menetelmiä kehittämällä on haettu kustannussäästöjä. Laitoshoidon potilaan en-
nusteeseen kielteisesti vaikuttavien tekijöiden oivaltaminen ja pyrkimys entistä inhimilli-
sempään psykiatriseen hoitoon ovat olleet niin ikään kehityksen vaikuttimina. Avohoi-
toon soveltuvien tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen toimintatapoihin liittyvät tutki-
mukset ja alueelliset kehitysohjelmat on toteutettu valtaosin vaikeasti häiriintyneiden, ta-
vallisimmin skitsofreniaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Konkreettisten hoitokäytäntöjen muuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman muutos-
ta, joka on tapahtunut ihmisen ajattelua, käyttäytymistä ja psyykkisten sairauksien syntyä
ja kehityskulkua selittävien tekijöiden tieteenfilosofisessa tarkastelussa. Tässä muutokses-
sa on ollut keskeistä tutkimuksen, havainnoinnin ja terapeuttisen vaikuttamisen fokuksen
laajeneminen ja siirtyminen yksilötasolta aluksi lähimmän sosiaalisen verkoston lähinnä
perheen ja myöhemmin yhä laajemman sosiaalisen verkoston tasolle. Erityisesti hoitokäy-
täntöjen kehitykseen ovat vaikuttaneet yleisen systeemiteorian (Bertalanffy 1969) sovelta-
minen myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen pohjalta syntynyt uudenlainen
tapa ymmärtää psyykkistä oirekäyttäytymistä sekä perheterapian piirissä tehdyt havain-
not perheen sisäisen vuorovaikutuksen merkityksestä yksilön psyykkiseen terveydenti-
laan (Bateson ym. 1956, Lidz ym. 1957, Wynne ym. 1958, 1977, Wynne 1961, Selvini-
Palzzoli ym. 1978, Aaltonen 1982).

Kirjallisuuskatsauksessa käydään yllä kuvattua kehityskulkua noudatellen läpi vaikei-
ta mielenterveyden häiriöitä ensin yksilön, sen jälkeen perheen ja laajemman sosiaalisen
verkoston näkökulmasta tarkastelevaa kirjallisuutta. Kotimaista kirjallisuutta ja kehitys-
kulkua Suomessa kuvataan erikseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös perheen
tunneilmapiirin (expressed emotion), perheen kuormittuneisuuden (family burden) ja per-
heen rakenteen ja toimintakyvyn merkitystä tilanteessa, jossa joku läheisistä kärsii äkilli-
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sestä vaikeasta mielenterveyden häiriöstä. Näitä kutakin koskeva kirjallisuus käsitellään
omana kokonaisuutenaan.

2.2 Yksilönäkökulma vaikeisiin mielenterveyshäiriöihin

Tutkimusjoukon sisäänottokriteerinä oli tässä tutkimuksessa erikoissairaanhoidon työnte-
kijän potilaan hoitoon hakeutumisen yhteydessä tekemään arvioon perustuva vakava äkil-
linen mielenterveyden häiriö DSM-III-R tautiluokituksen mukaisesta diagnoosista riippu-
matta. Keskeistä määrittelyssä oli sellainen äkillinen muutos identifioidun potilaan ajatte-
lussa tai käyttäytymisessä, joka viittasi mielenterveyshäiriön olemassa oloon sekä siitä
johtuva välitön intensiivisen tutkimuksen ja hoidon tarve (s. 71). Näin ollen tutkimusjou-
kon diagnostinen kirjo on laaja, eikä itse tutkimusasetelman näkökulmasta yksittäisten
häiriöiden etiologian teoreettinen tarkastelu kirjallisuuskatsauksessa ole tutkimusasetel-
maa ajatellen välttämätöntä.

Jäljempänä kuvattava haavoittuvuus-stressi-malli yhdistää yksilön biologisen alttiu-
den, kuormittavan elämäntilanteen ja yksittäiset laukaisevat elämäntapahtumat toisiinsa
psyykkistä sairastumista selittäväksi kokonaisuudeksi.

Traumaattinen kriisi (ks. luku 2.2.2.) edustaa yksilön psyykkistä reagointia stressiin
yleisellä tasolla puhtaimmillaan. Oman tutkimusasetelmani ja psykoosityöryhmän työs-
kentelyn näkökulmasta yksilötason tarkastelu juuri kriisikäsitteen valossa on mielestäni
tässä yhteydessä soveliain lähestymistapa. Onhan tutkimuksen kohteena juuri vakava
psyykkinen kriisi. Luvussa 2.2.2. kuvataan lyhyesti kriisikäsitteen historiaa ja tarkastel-
laan psyykkisen kriisin syntyä ja siitä toipumista kolmesta keskeisimmästä näkökulmas-
ta: sosiaalipsykiatrisesta, egopsykologisesta ja kognitiivisesta.

2.2.1 Haavoittuvuus-stressi-malli ja vaikeat äkilliset mielenterveyshäiriöt

Tarkasteltaessa vaikeita äkillisiä mielenterveyden häiriöitä kokonaisuutena hoidollisen vä-
littömän intervention näkökulmasta tarjoaa haavoittuvuus–stressi -malli hyvän lähtökoh-
dan ymmärtää ja jäsentää mielenterveyden häiriöitä (Falloon & Fadden 1993, Fallon ym.
1993). Mallin pohjalta mielenterveyden häiriöiden oireet puhkeavat silloin, kun yksilölli-
sen haavoittuvuuden ja stressitekijöiden yhteisvaikutus ylittää kunkin yksilön biopsyko-
sosiaalisen sopeutumiskyvyn. Tämä yhteisvaikutus laukaisee vaihtelevalla viiveellä kun-
kin yksilön kohdalla sellaisen käyttäytymisvasteen, joka on luonteenomaista juuri sille
mielenterveyden häiriölle, johon henkilöllä on olemassa alttius (kuvio 2).

Haavoittuvuudella tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka saavat henkilön alttiiksi mielenter-
veyden häiriölle. Nämä tekijät voivat olla perinnöllisiä tai muutoin biologisia. Stressiteki-
jät voivat olla hetkellisiin elämäntapahtumiin kytkeytyviä tai jatkuvia työhön, sosiaali-
seen verkostoon tai perheen vuorovaikutukseen liittyviä. (Falloon & Fadden 1993.) 

Haavoittuvuus-stressi-malli on esitetty kuviossa 2. Suorakaiteen leikkaava vaakasuora
poikkiviiva kuvaa yksilöllistä haavoittuvuuskynnystä, jonka ylittyessä yksilö alkaa oireilla
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psyykkisesti. Erilaisin psykososiaalisin hoidoin voidaan parantaa yksilön ja hänen sosiaa-
lisen verkostonsa stressinhallintaa ja biologisin hoidoin ehkäistä oirekäyttäytymistä ja
näin muodostaa psyykkisiltä oireilta suojaava puskurivyöhyke.

Kuvio 2. Mielenterveyden häiriöiden haavoittuvuus–stressi -malli (Falloon & Fadden 1993).

2.2.2 Kriisikäsitteen historia ja teoreettiset mallit

2.2.2.1 Kriisikäsitteen historia

Käsitettä kriisi on käytetty hyvin monenlaisessa merkityksessä. Käsitteen lääketieteelli-
nen merkitys on muuttunut ajan myötä. Alun perin kreikankielinen termi ”crisis” merkit-
si sellaista muutosta tai käännekohtaa yksilön tilassa, jossa spontaani paraneminen ja yk-
silön luontaiset suojamekanismit käänsivät sairauden kulun kohti toipumista. Käsite krii-
si oli näin ollen positiivisesti latautunut. Sairastuneen läheiset ja häntä hoitavat henkilöt
tarjosivat hänelle tukea ja hoivaa odottaen ”kriisiä”, joka muuttaa taudinkulun. Nykyai-
kaisessa länsimaisessa lääketieteessä kriisillä tarkoitetaan tavallisesti taudinkulun muuttu-
mista äkillisesti huonompaan suuntaan. Spontaania toipumista tästä tilanteesta pidetään
epätodennäköisenä, jopa mahdottomana. (Hobbs 1984.) Psyykkistä kriisiä selittävät tällä
vuosisadalla luodut teoreettiset mallit pohjautuvat pääosin sosiaalipsykiatriaan, egopsyko-
logiaan ja oppimisteoriaan. 
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2.2.2.2 Kriisikäsitteen sosiaalipsykiatriset mallit

Thomas (1909) näki kriisin uhkana, haasteena tai pakkona, joka katalysoi sellaisia uuden-
laisia toimintatapoja, jotka voivat johtaa kokonaisuuden uudelleenjäsentymisen. Thomas
piti kriisiä henkilökohtaisen ja sosiaalisen kehityksen alulle panijana, joka pystyi murta-
maan vakiintuneita toimintatapoja ja herättämään uusia selviytymiskeinoja. Näin ollen
Thomasin mukaan kriisistä saattaa muodostua yksilön kehitystä pääasiallisesti ohjaava te-
kijä.

Lindemann (1944) havaitsi Boston Coconut Groven yökerhon tulipalossa kuolleiden
500 henkilön omaisten surureaktioita tutkiessaan, että äkillinen suru oli normaali vaste
kuormittavaan tilanteeseen. Hän kuvasi surun ilmenemismuotoja ja sitä psykopatologiaa,
joka oli seurauksena jos normaali surutyö jäi tekemättä. Hän havaitsi, että myöhemmin il-
meneviä psyykkisiä ongelmia voitiin vähentää auttamalla omaista hyväksymään läheisen-
sä menetys, suremaan sekä tunnistamaan ja hallitsemaan niitä psykologisia ja käytännön
elämän haasteita, joita menetys aiheutti. Surureaktio on kriisiä tyypillisimmillään, ja nor-
maalin suremisen tukemiseksi kehitettyjä menetelmiä voidaan pitää yhtenä kriisi-inter-
vention muotona.

Tyhurst (1958) kuvasi aiemmin terveiden henkilöiden reaktioita onnettomuuksiin, siir-
tolaisuuteen ja eläkkeelle jäämiseen liittyvään stressiin. Hän jakoi trauman jälkeisen tran-
sitionaalisen tilan kolmeen vaiheeseen: vaikutukseen, havahtumiseen ja posttraumaatti-
seen tietoisuuteen. Vaikutuksen aikana stressitekijän suora vaikutus ilmenee pelkona, kiih-
tymyksenä, suruna tai toimintakyvyn lamaantumisena. Kun traumaattinen tapahtuma on
jo ohi, seuraa havahtuminen. Tuolloin saattavat erilaiset selviytymistä huonontavat reg-
ressiiviset toimintatavat aktivoitua. Posttraumaattisen tietoisuuden tilassa yksilö pystyy jo
hyväksymään tapahtuneen ja kykenee toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Tyhurst havaitsi, että traumaattisen kokemuksen seurauksena saattoi kehittyä uudenlai-
sia selviytymiskeinoja. Jos havahtuminen traumaattisen tapahtuman ohimentyä viivästyi,
oli usein seurauksena mielentilan häiriintyminen. Hän pitikin varhaista väliintuloa heti
traumaattisen kokemuksen jälkeen terveen kehityksen turvaamiseksi tärkeänä.

Caplan (1964) rakensi oman kriisiteoriansa, joka perustui emotionaalisen homeostaa-
sin käsitteeseen. Hänen mukaansa yksilö joutuu toistuvasti kohtaamaan tilanteita, jotka
uhkaavat hänen emotionaalista tasapainoaan. Tavallisesti nämä tilanteet ovat hetkellisiä,
koska yksilön tavanomaiset ongelmanratkaisukeinot riittävät stressin hallintaan ja ongel-
manratkaisuun. Jos uhka on kuitenkin luonteeltaan tai voimakkuudeltaan sellainen, ettei-
vät hänen tavanomaiset keinonsa riitä, yksilön emotionaalinen toimintakyky häiriintyy.
Hän on kriisissä. Caplan oivalsi myös, että tämä tilapäinen herkistyminen saattoi antaa
mahdollisuuden uuteen tasapainotilaan, joko aiempaa parempaan tai huonompaan.

2.2.2.3 Kriisikäsitteen egopsykologiset mallit

Egopsykologia nojaa psykoanalyysin teoreettisiin perusajatuksiin. Kehityksellisesti se
voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe päättyi vuonna 1897 ja sen pe-
rusajatukset olivat varhaisten psykoanalyyttisen ajattelun kanssa saman suuntaisia. Vuosi-
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na 1897–1923 egopsykologian kehitys kulki samaan suuntaan psykoanalyysin kehityksen
kanssa samoin kolmas vaihe vuodesta 1923 vuoteen 1937. Egopsykologian kehityksen
neljäs vaihe alkoi Sigmund Freudin kuoleman jälkeen ja tässä teoreettisessa ajattelussa
otetaan huomioon myös laajempi sosiaalinen ja kulttuurisidonnainen näkökulma egon toi-
minnassa ja kehityksessä.(Wong 1985.) Psykoanalyyttisen teorian mukaan kaikki, mikä
tapahtuu ihmisen mielessä, pohjautuu hänen varhaisempiin kokemuksiinsa riippumatta
siitä, onko hän itse tästä tietoinen vai ei. Egopsykologia näkee kuitenkin egon ongelman-
ratkaisukyvyn kasvun olevan sidoksissa yhtä hyvin nykyisyyteen kuin menneeseenkin.
(Hobbs 1984).

Hartmann (1958) eriytti toisistaan ne egon toiminnot, jotka ovat alttiit varhaisten kon-
fliktien vaikutuksille ja ne kognitiiviset toiminnot, jotka ovat konfliktivapaita. Hän puhui
optimaalisesta frustraatiosta. Hänen mukaansa pettymysten ja stressin kokeminen on
välttämättömiä muutokselle ja henkiselle kasvulle.

Eriksonin (1965) mukaan yksilön persoonallinen kehitys tapahtuu läpi elämän toisi-
aan seuraavina vaiheina. Kukin vaihe poikkeaa edellisestä laadullisesti ja kunkin vaiheen
keskeiset ongelmat on kyettävä ratkaisemaan ennen kuin yksilö voi siirtyä seuraavaan ke-
hitysvaiheeseensa. Näitä ongelmia työstäessään hän on kriisissä.

Erikson pitää monia psyykkisiä ongelmia yksilön sisäisen kriisin ja ympäristön välisis-
tä ristiriidoista johtuvina. Jos ympäristö on kehitystä tukeva, ongelma ratkeaa ja kasvu jat-
kuu. Päinvastaisessa tilanteessa yksiö ajautuu kasvaviin vaikeuksiin, hänen kasvunsa py-
sähtyy ja oirekäyttäytyminen jää vallitsevaksi. Toisiaan seuraavien vaiheiden väliin sijoit-
tuu ajanjakso ”siirtymävaihe”, jolloin yksilön käytös saattaa olla järjestäytymätöntä.
Kognitiivinen ja emotionaalinen hämmennys ovat ajanjaksolle ominaisia.

Bancroft (1979) määritteli neljä pääasiallista tapaa yksilön selviytymiskäyttäytymises-
sä: ongelmanratkaisun, regression, kieltämisen ja inertian. Ongelmanratkaisuun pyrkivä
käyttäytyminen on kypsä yksilön sopeutumista edistävä käyttäytymismalli. Regressiossa
yksilö valitsee varhaisempia erityisesti riippuvuutta lisääviä toimintatappoja. Kieltämises-
sä yksilön todellisuuden taju vääristyy siten, ettei hän enää tunnista ongelman olemassa-
oloa. Inertia on passiivisuuden ja vetäytyneisyyden tila. Inertian vallitessa yksilö on siinä
käsityksessä, ettei olemassa olevalle ongelmalle ole löydettävissä käyttökelpoista ratkai-
sua.

Näiden neljän lisäksi Bancroft piti olennaisena tunteen ilmaisua. Tilanteeseen liittyvä
adekvaatti tunneilmaisu saattaa helpottaa selviytymistä, mutta liiaksi korostuneena ja vää-
ristyneenä se saattaa ylläpitää ongelmaa ja huonontaa sopeutumista.

2.2.2.4 Kriisikäsitteeseen liittyvät kognitiiviset mallit

Kognitiivinen näkökulma kiinnittää erityisesti huomiota annetun tiedon käsittelyyn, ha-
vaintojen ja yksilön persoonallisten ominaisuuksien väliseen suhteeseen ja siihen kuinka
yksilö suunnittelee ja jäsentää ajatteluaan ja suhdettaan menneisyyteensä ja tulevaisuu-
teensa. Motivaatio syntyy olemassa olevan tiedon ja tilanteeseen liittyvien havaintojen vä-
lisestä keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Valtaosaa yksilön käyttäytymisestä ei ulkoinen
paine sinällään selitä. Keskeistä on havaintojen teko. Ihminen on aina suhteessa ympäris-
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töönsä ja hänen täytyy pystyä sopeutumaan monessa suhteessa selviytyäkseen vaihtele-
vissa olosuhteissa. On oltava olemassa havainnoinnin menetelmiä, joilla on eri olosuhteis-
sa huomattavasti toisistaan poikkea vaikutus ja muistitoimintoja, jotka poimivat valikoi-
dusti aiemmista kokemuksista käyttökelpoisen aineksen. Kriisissä yksilön ajatustoiminta
saattaa häiriintyä häneen kohdistuvan fysiologisen tai psykologisen ylikuormittumisen
seurauksena. Kuormitustilanteessa mielen käsiteltäväksi tuleva tieto poikkeaa siitä mitä
yksilön kognitiivinen kartta on valmistautunut ottamaan vastaan.(Taplin 1971.)

Olson ja Lubach (1966) kuvasivat kriisin voimakkainta vaihetta termillä floundering
(suomeksi ehkä parhaiten ”suossa rämpiminen”). Tuossa vaiheessa liian suuri määrä ta-
vanomaisesta poikkeavia havaintoja ja tietoa on käsiteltävänä, jotta yksilön tavanomainen
suunnitelmallisuus ja minän toimeenpanevat mekanismit voisivat toimia normaalisti. Ol-
sonin ja Lubachin mielestä on mahdollista, että välittömästi tämän kriisin huippuvaiheen
jälkeen mikä tahansa strategia, joka helpottaa tilanteen sietämistä, voi palauttaa joitakin
minän toimintoja. Näin voi vaikuttaa sekä sellainen strategia, joka lopulta johtaa hyvään
lopputulokseen että sellainen, joka johtaa huonoon lopputulokseen. Tämän tilanteen men-
tyä ohi kriisissä oleva henkilö on vähemmän altis mille tahansa väliintulolle.

2.3 Perhe- ja verkostonäkökulma

Jos psykoosityöryhmätyöskentelyä tarkastellaan kehityksellisestä näkökulmasta, ei skitso-
freniatutkimuksen piirissä tehtyjä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen liittyviä havaintoja
voida jättää huomioimatta. Tästä syystä kirjallisuuskatsauksessa on kuvattu skitsofrenia-
tutkimuksen piirissä tehdyt psykoosityöryhmätyön näkökulmasta keskeisimmiltä ja histo-
riallisesti merkittävimmiltä osiltaan. Samasta syystä kuvataan lyhyesti yleisen systeemi-
teorian pääperiaatteet sekä sosiaalinen konstruktionismi ja siihen kytkeytyvä narratiivi-
nen lähestymistapa psykooseihin. Luvussa 2.3.4. on kuvattu niitä perhe- ja verkostonäkö-
kulman käytännön sovellutuksia, jotka ovat merkittäviä psykoosityöryhmätyön kehitystä
ajatellen tai jotka tutkimuksen näkökulmasta ovat lähellä tätä tutkimusta. Yhteenveto käy-
tännön sovellutuksista on esitetty luvussa 2.3.6. ja taulukossa 3.

2.3.1 Skitsofreniatutkimus

Skitsofreniatutkimus on ollut merkittävässä asemassa tutkittaessa inhimillisen vuorovai-
kutuksen, kommunikaation ja mielenterveyden häiriöiden välisiä yhteyksiä.

Frieda Fromm-Reichmann (1948) tarkasteli äidin ja lapsen välistä suhdetta, jonka poh-
jalta hän loi käsitteen skitsofrenogeeninen äiti. Tällä Fromm-Reichmann tarkoitti domi-
noivaa, tunnekylmää, hylkivää, omistushaluista henkilöä, joka käyttäytymisellään herättää
poikalapsessaan hämmennystä ja riittämättömyydentunteita ja saattaa viimekädessä pan-
na alulle skitsofreenisen kehityksen. Näin etenkin silloin, jos lapsen isä on passiivinen,
välinpitämätön ja saamaton.
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Lidz ym. (1957) laajensivat näkökulman koskemaan vanhempien välisen suhteen poik-
keavuuden merkitystä lapsen skitsofrenian kehittymiseen. Lidz:n ja hänen työtovereiden-
sa ajattelu pohjautui psykoanalyysiin, mutta he näkivät skitsofrenian kehittymisen olevan
yhteydessä myös perheen vuorovaikutukseen. Skitsofreniaan sairastuneen perhe ei hei-
dän mukaansa ole pystynyt tarjoamaan riittävän hyvää pohjaa yksilön persoonallisuuden
kehitykselle. Taustalla on tavallisesti vanhempien oman persoonallisuuden kehityksen
puutteellisuus. Tästä syystä vanhemmat eivät kykene vastaamaan kehittyvän lapsensa tar-
peisiin. Lidz kuvasi kaksi skitsofreniaperheille luonteenomaista vanhempien välisen pari-
suhteen poikkeavuutta ”skismaattinen” ja ”vinoutunut”. Edellisessä vanhemmat eivät ky-
kene toisiaan täydentäviin rooleihin parisuhteessaan, vaan kumpikin pyrkii aliarvioimaan
toista ja kilpailemaan lastensa lojaliteetista, sympatiasta ja tuesta. Jälkimmäiselle on luon-
teenomaista jommankumman psykologisesti vakavasti häiriintyneen vanhemman domi-
nointi toisen, tavallisesti heikon ja riippuvaisen kustannuksella. Lidz työtovereineen liitti
skismaattisen parisuhteen tyttölapsen ja vinoutuneen parisuhteen poikalapsen skitsofree-
niseen kehitykseen.

Bateson ym. (1956) tutkivat niitä perheen kommunikaatiomalleja, jotka saattaisivat
olla yhteydessä jälkeläisen skitsofreeniseen kehitykseen. He määrittelivät havaintojensa
pohjalta skitsofrenian pikemmin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kuin yksilön psyy-
ken sisäiseen häiriöön kytkeytyväksi ilmiöksi ja loivat käsitteen kaksoissidos. Kaksoissi-
dostilanteessa lapsi joutuu vastaanottamaan samalta itselleen läheiseltä aikuiselta toistu-
vasti keskenään ristiriitaisia, eri tasoilta tulevia viestejä ilman mahdollisuutta kommentoi-
da ja vastustaa niitä tai poistua tilanteesta. Tällaisessa mahdottomassa tilanteessa lapsi
joutuu hämmennyksiin. Jatkuvasti toistuvana tällainen vuorovaikutus voi Batesonin mu-
kaan johtaa skitsofreenisen psykoosin syntyyn.

Wynne ym. (1958) tarkastelivat perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta perheissä,
joissa oli skitsofreniaa sairastava perheenjäsen. He kiinnittivät huomiota erityisesti näissä
perheessä vallitsevan kommunikaation epämääräisyyteen ja loivat käsitteet valeyksimeli-
syys ja valevihamielisyys. Kumiaita-käsite (Wynne 1961) kuvaa sellaista perheen suhdet-
ta ympäristöön, jossa perhe ottaa tietoa ympäristöstään vain valikoidusti. Perhe avautuu
suhteessa ympäristöönsä silloin, kun ympäristö tarjoaa perheessä vallitsevaa rakennetta
tukevaa tietoa, mutta vetäytyy silloin, kun tarjolla oleva tieto koetaan vieraaksi.

2.3.2 Yleinen systeemiteoria

Yleisen systeemiteorian (Bertalanffy 1969) periaatteita alettiin soveltaa yhä enemmän
1950-luvulta lähtien haettaessa ymmärrystä psyykkisiin häiriöihin ja niiden syntyyn. Näin
erityisesti perheterapian ja perhetutkimuksen piirissä. Keskeistä Bertalanffyn ajattelussa
on se, että yksittäisinä tarkastellen erilaiset ilmiöt voivat näyttää toisistaan riippumatto-
milta, mutta tarkastelemalla niiden välisiä suhteita, voidaan niiden havaita olevan osia
laajemmasta kokonaisuudesta ja kunkin osan funktio on vain osa koko laajemman järjes-
telmän funktiota.

Tämän ajattelun pohjalta alettiin kiinnittää erityisesti huomiota siihen psykososiaali-
seen kenttään, jossa yksilön toimintakyky heikkenee tai missä hänen varhaiset konfliktin-
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sa aktivoituvat. Tämä psykososiaalinen kenttä on tavallisimmin hänen perheensä, työpaik-
kansa tai mikä tahansa muu yhteisöllinen ryhmittymä. Sosiaalinen ryhmä sinällään saat-
taa olla epätasapainossa tai hämmennyksen tilassa. Näin ajatellen oletetaan, että yksilön
selviytyminen kriisistään on osin riippuvaista tämän sosiaalisen kentän tilasta, osin hänen
yksilöllisestä elämänhistoriastaan, persoonallisista ominaisuuksistaan ja ulkoisista stressi-
tekijöistä. Muutokset sosiaalisessa kentässä voivat erityisesti olla kriisin laukaisijoina.
(Langsley & Kaplan 1968.)

2.3.3 Sosiaalinen konstruktionismi ja narratiivinen lähestymistapa 
vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sovellettuna

Sosiaalinen konstruktionismi lähtee siitä, että ei ole olemassa objektiivista havainnointiin
perustuvaa tietoa tai käsitystä kunakin hetkenä vallitsevasta todellisuudesta, vaan tämä
tieto rakentuu eli konstruoituu kunakin hetkenä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
(Gergen 1985). Tässä vuorovaikutuksessa kieli on sitä sosiaalista toimintaa ihmisten välil-
lä, jossa todellisuuden rakentuminen tapahtuu.

Narratiivisen lähestymistavan mukaan ihminen muodostaa jatkuvasti kertomuksia it-
sessään ja ympäristössään tapahtuvista asioista. Erilaiset tapahtumat, asiat ja henkilöt yh-
distyvät näiden kertomusten juonen avulla ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. (White &
Epston 1990; Holma 1999).

Holma (1999) selvitti tarpeenmukaisen hoitomallin psykologiaa narrattivisesta näkö-
kulmasta. Tutkimusjoukon muodosti kaksikymmentäyksi ensi kertaa akuuttiin ei-affektii-
viseen psykoosiin sairastunutta potilasta perheineen Kangasvuoren sairaalassa Jyväsky-
lässä. Holman mukaan akuutista psykoosista kärsivän henkilön identiteettikertomus (ne
kertomukset, joita henkilö on muodostanut elämästään) on romahtanut. Psykoottinen hen-
kilö pyrkii luomaan kokemuksilleen kerronnallisen jäsennyksen, mutta osa hänen koke-
muksistaan jää esi-narratiivisiksi kokemuksiksi ja tästä syystä muun muassa tietyt koke-
mukset ajallisuudesta saattavat puuttua psykoottiselta henkilöltä.

Holman mukaan hoitokokouksissa tulisi pyrkiä luomaan potilaan, hänen läheistensä ja
henkilökunnan kesken uusia, monipuolisia kertomuksia potilaasta. Hoitavan työryhmän
tehtävänä on tarjota reflektiivisen keskustelun välityksellä potilaan esi-narratiivisille koke-
muksille kerronnallinen muoto.

Ilman potilaan ja hänen läheistensä tasavertaista osallistumista hoitokokouksiin eivät
työntekijöiden kertomukset kytkeytyneet psykoottisen henkilön tai hänen läheistensä ko-
kemuksiin. Parhaimmillaan hoitokokous voi tarjota mahdollisuuden potilaan jäsentyneen
identiteettikertomuksen, toimijuuden ja ajassa pysymisen kokemuksen palauttamiselle.
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2.3.4 Perhe- ja verkostonäkökulman käytännön sovellutukset

1960-luvulla perhe- ja verkostonäkökulmaa sovellettiin käytäntöön USA:ssa tapaamalla
perheitä psykiatrisissa päivystysyksiköissä. Tapaamisia jatkettiin myöhemmin kotikäyn-
nein. Liikkuvien työryhmien toiminnan alkamisen ajoittaminen on kirjallisuuden pohjal-
ta vaikeaa. Kuvauksia tämän tyyppisestä toiminnasta alkaa esiintyä kirjallisuudessa 1970-
luvun alkupuolelta lähtien. Artikkelit jakautuvat pääsääntöisesti kahteen ryhmään. Suurin
osa niistä on yksittäisten projektien kuvauksia. Osassa pyritään selvittämään työmuodon
vaikuttavuutta hoidettujen potilaiden psyykkisen tilaan ja psykososiaalisen selviytymi-
seen. Työmuodon taloudellisuuteen on selvemmin kiinnitetty huomiota 1990-luvulta al-
kaen.

Langsley & Kaplan (1968) selvittelivät Coloradon psykiatrisessa sairaalassa Denveris-
sä kriisityön mahdollisuuksia perheissä, joissa joku perheenjäsenistä olisi silloisen hoito-
käytännön mukaan toimitettu mielenterveyden häiriön vuoksi psykiatriseen sairaalahoi-
toon. Heidän työtään ohjaava kliininen havainto oli se, että psykoosia edeltää valtaosassa
tapauksista akuutti stressitilanne, jota potentiaalisesti psykoosialttiit henkilöt eivät pysty
hallitsemaan. ”Kriisin kohdatessa psykoosialttiit yksilöt sairastuvat äkillisesti. Ilman väli-
töntä väliintuloa akuutti oireilu muuttuu pitkäaikaiseksi. Pitkäaikaistumiseen ei vaikuta
ainoastaan sairauden luonne, vaan myös potilaalle ja hänen perheelleen tarjottu hoito.
Äkillisesti sairastuneesta potilaasta, joka sijoitetaan taantumista ja sairaan roolia tuke-
vaan ympäristöön tulee ennen pitkää pitkäaikaispotilas. Välittömän välintulon avulla
tämä kehitys voidaan estää”.

Kriisi-interventio sisälsi tavallisesti viisi käyntiä perheterapiayksikössä, yhden koti-
käynnin ja kahdesta kolmeen puhelinsoittoa. Ensimmäisten päivien aikana yhteyttä pidet-
tiin päivittäin, mutta tilanteen rauhoituttua yhteydenpitoa voitiin harventaa 2–3 viikkoon.
Jotkut tapaamiset vietiin päätösvaiheeseen jo ensimmäisen viikon kuluessa. Muutamien
kohdalla tapaamisia jatkettiin yli kuukauden ajan. Langsleyn ja Kaplanin kriisihoidon pe-
riaatteet on kuvattu taulukossa 2.

Projektinsa yhteydessä Langsley ja Kaplan tutkivat myös kriisi-interventionsa vaikut-
tavuutta. He vertasivat 75:n akuuttiin psykoosiin sairastuneen potilaan ja heidän per-
heidensä ennustetta alueella tuona aikana tavanomaisesti käytetyin menetelmin hoidettu-
jen potilaiden ja heidän perheidensä ennusteeseen. Seuranta osoitti, että tutkimusryhmän
potilaiden joutuminen sairaalahoitoon puolen vuoden sisällä hoidon alkamisesta oli epä-
todennäköisempää kuin perinteisesti sairaalassa hoidettujen sairaalahoidon uusiutumi-
nen. Koeryhmään kuuluneista kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa akuutissa vaiheessa.
Kontrolliryhmään kuuluneista kaikkien hoito alkoi sairaalassa. Koe- ja kontrolliryhmien
välinen ero sairaalahoidon suhteen oli suurin ensimmäisen hoitoon tuloa seuranneen kuu-
kauden aikana, jolloin sairaalahoitoa tarvitsi: koeryhmään kuuluneista 7 %, kontrolliryh-
mään kuuluneista 17 %. Ryhmien välinen ero kaventui kuukausittain puolen vuoden seu-
rannassa siten, että puolen vuoden aikana koeryhmään kuuluneista 19 % ja kontrolliryh-
mään kuuluneista 21 % tarvitsi sairaalahoitoa. Koeryhmä käytti puolen vuoden aikana
423 hoitopäivää, kontrolliryhmä 1091 hoitopäivää. Langsley ym. (1971) totesivat myö-
hemmin tehdyssä kahden 150 potilasta käsittäneen ryhmän vertailussa, että ero sairaala-
hoitojen suhteen säilyy aina puoleentoista vuoteen saakka hoitoon tulosta.



36
Taulukko 2. Kriisihoidon periaatteet (Langsleyn & Kaplan 1968)

Perlmutter & Jones (1985) kehittivät psykiatrisia päivystysyksiköitä varten toimintamal-
lin ensivaiheen arviointiin ja interventioon. He jakoivat perheen ja hoitavan työryhmän
välisen ensimmäisen tapaamisen kolmeen vaiheeseen.

Ensimmäisessä eli arviointivaiheessa työryhmä pyrki liittymään perheeseen, vähentä-
mään ahdistuneisuutta ja selvittämään perheen välittömät tarpeet. Hoitavat henkilöt liit-
tyivät osaksi potilaan sosiaalista verkostoa tavoitteenaan uusien näkökulmien ja ratkaisu-
jen löytyminen jo kokeiltujen tilalle. Identifioidun potilaan kliinisen tilan arvio tapahtui
myös ensimmäisessä vaiheessa. Siinä suljettiin pois kliinisen kuvan perusteella mahdolli-
set orgaaniset sairaudet, arvioitiin poikkeavan käyttäytymisen laatu ja potilaan kyky huo-
lehtia itsestään samoin kuin itsemurhavaara ja mahdollinen vaarallisuus ympäristölle.

1. Välitön apu

• työryhmä on tavoitettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina myös viikonloppuisin

2. Ongelman määrittely koko perhettä koskevaksi

• ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ongelma määritellään koko perhettä koskevaksi ja kaikki perheen-
jäsenet kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen

3. Huomio pyritään pitämään senhetkisessä kriisissä

4. Välitön epäspesifinen interventio

• välitön perheen ahdistuneisuuden lievittäminen

• tavoitteena kaikissa toimenpiteissä on regression vastustaminen

– perheelle tarjotaan tukea

– pyritään luomaan toiveikas ilmapiiri

– aloitetaan tarvittaessa oireita lievittävä lääkitys

• kaikki identifioidun potilaan oireet määritellään kommunikaatioyrityksiksi

• uusia sopeutumista tukevia ja regressiota vastustavia kommunikaatiokeinoja pyritään löytämään aktiivi-
sesti

5. Kaikille perheenjäsenille annetut spesifiset kriisin ratkaisuun valmistavat tehtävät

• tavoitteena on saada perhe toimimaan yhdessä

• painopiste on tehtävän suorittamisessa, ei oireissa

6. Perheelle ominaisten rooliristiriitojen tunnistaminen ja korjaaminen

• pyritään löytämään perheen sisäisten rooliodotusten ja mahdollisuuksien väliset ristiriidat

• havaitut ristiriidat nostetaan esiin

• perheelle annettujen tehtävien tarkoituksena on löytää ratkaisuja näihin ristiriitoihin

• muutoksen tarpeesta, mahdollisuuksista ja muutosvastarinnasta keskustellaan

• ennen tätä vaihetta vaikeimman tilanteen tulee olla ohitettu

7. Terapian päätösvaihe

• terapia päättyy, kun perheen toimintakyky on palautunut kriisiä edeltäneelle tasolle

• päätösvaiheessa tuodaan esiin mahdollisuus uuteen yhteydenottoon tilanteen niin vaatiessa

• jos kriisi-intervention kuluessa syntyy käsitys pidempikestoisen perhe- tai pariterapian tarpeesta, tästä
kerrotaan ja autetaan terapian järjestämisessä
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Identifioidun potilaan sosiaalisen verkoston arviointi tapahtui niin ikään haastattelun en-
simmäisessä vaiheessa. Tässä kartoitettiin kysymyksin kaikki ne tahot, joihin potilaalla ja
hänen perheellään on olemassa merkittäviä yhteyksiä. Perheestä ja sen toimintakyvystä
koetettiin saada mahdollisimman tarkka kuva haastattelun ensivaiheessa kiinnittämällä
huomio perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja perheen työskentelyyn arviointiti-
lanteessa.

Toisessa eli ongelmanratkaisuvaiheessa haettiin konkreettisia vastauksia siihen mitä
oli tapahtunut, kartoitettiin tapahtuneet ja tulevat muutokset ja potilaan asema tässä suh-
teessa. Lisäksi käytiin läpi oireiden historia ja eri perheenjäsenten käsitykset siitä, kuinka
selvittelyssä tulisi edetä.

Kolmannessa vaiheessa ongelmalle haettiin koko perhesysteemin huomioon ottavaa
uudelleenmäärittelyä, tehtiin päätös mahdollisesta sairaalahoidosta, arvioitiin perheen
hoitomyöntyvyys annettujen suositusten suhteen ja päätettiin istunto.

2.3.4.1 Liikkuvat akuuttityöryhmät ja niiden toiminnan tuloksellisuus

1960-luvulla perhe- ja verkostokeskeinen työskentely tapahtui tapaamalla perheitä psy-
kiatrisissa päivystysyksiköissä. Tapaamisia jatkettiin myöhemmin kotikäynnein. Toimin-
taa kuvaavat artikkelit ovat pääosin Yhdysvalloista. Liikkuvien työryhmien toiminnan al-
kamisen ajoittaminen on vaikeaa. Kuvauksia tämän tyyppisestä toiminnasta alkaa esiin-
tyä kirjallisuudessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Suurin osa artikkeleista on yksittäis-
ten projektien kuvauksia. Muutamissa on tutkittu työmuodon vaikuttavuutta identifioidun
potilaan kliiniseen kuvaan ja toimintakykyyn ja verrattu sen vaikuttavuutta tavanomai-
seen, tavallisesti psykiatriseen sairaalahoitoon. Työmuodon taloudellisuutta on alettu sel-
vemmin tarkastella vasta 1990-luvulla.

Ruiz ym. (1973) kehittivät liikkuvan kriisi-interventio- ja itsemurhien ehkäisy-yksikön
toimintaa osana laajempaa alueellista mielenterveystyön kehittämisohjelmaa New Yorkis-
sa noin 200 000 asukkaan alueella 1970-luvun alussa. He määrittelivät kriisin tilanteeksi,
joka syntyy, kun perheen ja auttavien tahojen voimavarat ovat ehtyneet ja tuloksena on
joko koko perheen tai yksilön tasapainon järkkyminen. Tämä laaja määritelmä antoi mah-
dollisuuden myös aiempien hoitoyritysten ja niiden tehokkuuden arviointiin. Toiminnan
tavoitteena oli tarjota tukea koko perheelle. Sairaalaan toimittamista pyrittiin välttämään
viimeiseen saakka ja toimimista laajemman organisaation osana käytettiin hyväksi aina
kun se oli mahdollista. Työryhmien ytimen muodosti kaksi noin kahden kuukauden kou-
lutuksen saanutta ei-ammattilaista, psykiatrinen sairaanhoitaja ja alueen hyvin tunteva au-
tonkuljettaja. Työryhmillä oli mahdollisuus saada välittömästi ohjausta tapauskohtaisesti
puhelimitse omalta työnohjaajaltaan. Ryhmän johtajuus vaihteli tilanteen mukaisesti ja
ryhmät käyttivät kuhunkin tilanteeseen parhaaksi katsomaansa menettelytapaa kriisin lau-
kaisemiseksi. Tavallisesti toimittiin kuitenkin työnohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti.
Puolen vuoden aikana hoidetuista 136 tapauksesta vain 12 tarvitsi psykiatrista sairaala-
hoitoa.

West ym. (1980) kuvasivat vuonna 1972 toimintansa aloittaneen akuuttityöryhmän toi-
mintaa ja sen tuloksia neljän vuoden kokemusten pohjalta. Työryhmä toimi Philadel-
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phiassa noin 200 000 asukkaan alueella ja sen pääasiallisena tavoitteena oli itsemurhien
ehkäisy. Ryhmä työskenteli virka-aikana osana alueen ympärivuorokautista psykiatrista
päivystysorganisaatiota. Ryhmään kuului sosiaalityöntekijä, erikoissairaanhoitaja ja psy-
kiatri. Valtaosassa tapauksista kaksi ensin mainittua toimivat työparina ja psykiatri osal-
listui arviointiin ja hoitoon vain tarpeen vaatiessa. Hätätapauksiksi määriteltiin kaikki ne
tapaukset, joissa yksilön henki tai hyvinvointi olivat uhattuina koko ajan huononevan ti-
lanteen vuoksi. Tavoitteena oli vastata hätätilanteisiin nopeasti potilaan tilan huolellisella
arvioinnilla, kriisi-interventiolla ja jatkohoidon järjestämisellä. Tarpeettomia sairaalahoi-
toja pyrittiin välttämään. Koko aineisto käsitti 443 tapausta. Apua oli pyydetty tavallisesti
potilaan psykoottisen käytöksen vuoksi ja yleisin yksittäinen diagnoosi oli skitsofrenia.
Sairaalahoito oli välttämätön 34 % tapauksista ja hoitoon toimitetuista 44 % jouduttiin
toimittamaan hoitoon päivystysluontoisesti.

Polak ym. (1979) kehittivät 1960–1970-lukujen vaihteessa Lounais-Denverissä noin
100 000 asukkaan alueella psykiatrisen sairaalahoidon vähentämiseen tähtäävän alueelli-
sen hoitomallin. Tämän mallin avulla psykiatrisen sairaalan käyttö väheni neljässä vuo-
dessa 836:sta 126:een hoitopäivään 100 000 asukasta kohden. Mallin keskeisiä tekijöitä
olivat vapaaehtoistyöntekijöiden vahva panos, kriisi-interventio, jatkuva hoitovastuu ja
mahdollisuus sijoittaa potilaita tilapäisesti tarkoin valittuihin yksityisiin perheisiin. Ta-
voitteena oli selvittää, miten ja miltä osin häiriöt identifioidun potilaan sosiaalisessa ver-
kostossa liittyivät kulloiseenkin tilanteeseen. Potilas pyrittiin hoitamaan mahdollisimman
pitkälle luonnollisessa asuinympäristössään. Tärkeä osa hoidon kokonaisuutta oli jatkuva
hoitovastuu. Kullekin potilaalle valittiin hoidosta vastaava henkilö, jonka tehtävänä oli
hoidon kokonaisuuden koordinointi riippumatta siitä missä hoito tapahtui. Potilaat olivat
diagnostisesti valikoitumattomia, eikä projektiin liittynyt vaikuttavuuden mittausta psy-
kiatrisen sairaalahoidon määrää lukuun ottamatta.

Stein ja Test (1980) kehittivät Dane Coyntyssa Wisconsinissa avohoitopainotteisen,
kroonisesti sairaille psykiatrisille potilaille suunnatun hoitomallin ja vertasivat sitä alu-
een tavanomaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon. Sairaalahoitoon lähetetyt potilaat jaet-
tiin satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmään. Koeryhmään ohjautuneita ei otettu muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta sairaalahoitoon, vaan he olivat mukana 14 kuukauden ajan
yhteiskunnassa elämisen harjaantumisohjelmassa (TCL; Training in community living).

Projektin työntekijät olivat psykiatrisen sairaalan henkilökuntaa, joka oli sijoitettu esi-
koulutuksen jälkeen työskentelemään avohoidossa. Henkilökunta oli potilaiden käytettä-
vissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Potilaiden hoitosuunnitelmat raken-
nettiin yksilöllisesti ja valtaosin hoito ja ohjaus tapahtuivat potilaiden kodeissa, asuinym-
päristöissä tai työpaikoilla. Työntekijät olivat potilaiden tukena heidän arkielämän ongel-
missaan. Huomio kiinnitettiin ennen muuta potilaiden vahvuuksiin ja siihen, kuinka nämä
voisivat käyttää niitä hyödykseen, ei niinkään heidän psykopatologiaansa. Henkilökun-
nan tärkein tehtävä oli potilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa tukeminen. Jokaisen po-
tilaan psyykkistä tilaa seurattiin tarkoin, ja säännöllinen lääkehoito oli intervention oleel-
linen osa. Kontrolliryhmän hoito muodostui lyhyestä psykiatrisesta osastohoidosta yksi-
kössä, jossa henkilökuntaa oli runsaasti: yksi työntekijä sairaansijaa kohden. Yksikössä
oli myös mahdollisuudet päivähoitoon ja jälkipolikliiniseen toimintaan. Koeryhmä käytti
14 kuukauden seurannassa huomattavasti vähemmän psykiatrisia sairaalapalveluita ilman
muiden terveydenhuollon palveluiden käytön lisääntymistä. Koeryhmään kuuluneet sijoit-
tuivat paremmin työelämään sekä olivat oireettomampia ja tyytyväisempiä elämäänsä ko-
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konaisuutena kuin kontrolliryhmän kuuluneet. Lääkemyöntyvyydessä ja lähiomaisen
kuormittuneisuudessa ryhmien välillä ei ollut eroa. Projektin kesto oli 14 kuukautta ja sen
jälkiseuranta kesti yhtä kauan. Useimmat myönteisistä vaikutuksista eivät säilyneet seu-
rannassa. Myös psykiatrisen sairaalan käyttö lisääntyi projektin päätyttyä.

Hoult ja Reynolds (1984) vertasivat avo- ja laitoshoitopainotteista psykiatrista hoitoa
toisiinsa. He pyrkivät osoittaman, että avohoito on realistinen vaihtoehto laitoshoidolle ja
että avohoito voidaan toteuttaa yhtä taloudellisesti kuin laitoshoitokin ilman haitallisia
vaikutuksia potilaaseen, hänen läheisiinsä tai hänen ympäristöönsä. He kiinnittivät erityi-
sesti huomiota potilaan läheisten kuormittuneisuuteen sekä potilaan ja hänen läheistensä
henkilökohtaisiin kokemuksiin eri hoitomuodoista. Hoult ja Reynolds selvittivät edellä
mainittuja kysymyksiä erityisesti skitsofreniaa sairastavien potilaiden kohdalla. Selvitys
tehtiin osana laajempaa tutkimusta.

Tutkimusryhmän muodosti 65 psykiatriseen sairaalahoitoon lähetettyä skitsofreniaa
sairastavaa henkilöä. Ryhmä jaettiin satunnaistetusti kontrolli- ja koeryhmiin. Kontrolli-
ryhmään kuuluvat saivat tavanmukaisen psykiatrisen sairaalahoidon ja sen jälkeisen jat-
kohoidon. Tavallisesti hoito käsitti noin kolmen viikon kestoisen sairaalahoidon suureh-
kolla, 35 sairaansijan osastolla. Osastolla oli mahdollisuus yksilökeskustelujen lisäksi
osallistua ryhmäterapioihin ja toiminnallisiin terapioihin. Sairaalahoidon jälkeen potilaat
ohjattiin jatkohoitoon alueen mielenterveyskeskuksiin. Hoitovastuu kuului vastuuhoitajal-
le, joka oli yksi moniammatillisen työryhmän jäsenistä. Jatkohoidon käynnistyminen jäi
kuitenkin potilaan ja hänen omaistensa vastuulle. Mielenterveyskeskuksista ei tehty koti-
käyntejä.

Koeryhmään kuuluvia ei otettu sairaalan, jos se vain oli vältettävissä. Sen sijaan hei-
dät ohjatattiin avohoitotyöryhmän hoitoon. Heti hoidon alussa kiinnitettiin potilaan kliini-
sen tilan lisäksi huomio hoitoon toimittamista edeltäneisiin tapahtumiin, potilaan vuoro-
vaikutussuhteisiin, sosiaaliseen tilanteeseen, olemassa oleviin selviytymistä tukeviin ra-
kenteisiin ja yhteistyöhalukkuuteen. Myös lähiomaiset haastateltiin aina, kun se oli mah-
dollista. Hoitosuunnitelma laadittiin yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Psyy-
kenlääkitys oli oleellinen osa hoitoa. Merkittäviin ihmissuhdeongelmiin ja sosiaalisiin on-
gelmiin pyrittiin löytämään välitön helpotus. Ensivaiheen arvion jälkeen potilas palasi ta-
vallisesti normaaliin elinympäristöönsä. Potilas ja hänen omaisensa saivat tietoa työryh-
män toimintatavoista ja heitä rohkaistiin yhteydenottoon milloin tahansa he kokivat sen
tarpeelliseksi.

Vuoden seurannan aikana kontrolliryhmään kuuluneista kaikki olivat olleet sairaala-
hoidossa. 68 % potilaista oli ollut sairaalahoidossa kaksi kertaa tai useammin ja pidem-
pään kuin viisi viikkoa. Koeryhmään kuuluneista 68 % ei tarvinnut lainkaan sairaalahoi-
toa ja vain 10 % oli hoidossa kaksi kertaa tai useammin tai yli viisi viikkoa. Kontrolliryh-
mäläisistä 59 % kärsi edelleen PSE:llä (Present State Examination) tutkittuna psykoosita-
soista oireista; koeryhmäläisistä vain 32 %. Sekä potilaiden että omaisten tyytyväisyydes-
sä satuun hoitoon oli merkittävä ero koeryhmän eduksi. Koeryhmän hoito tuli 26 % kont-
rolliryhmän hoitoa halvemmaksi.

Tufnell ym. (1985) kuvasivat Lontooseen Lewishamin alueelle perustetun kriisityöryh-
män toimintaa päivystysluontoisen psykiatrisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden hoi-
dossa. He seurasivat työryhmän hoitoon ohjautuneiden 326 potilaan psykiatristen hoito-
palveluiden käyttöä kolmen vuoden ajan. Tavoitteena oli selvittää, mikä merkitys poti-
laan aiemmilla psykiatrisilla sairaalahoidoilla ja kliinisellä diagnoosilla oli sille, voidaan-
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ko laitoshoitoa välttää. Työryhmän hoitoon ohjautuivat kaikki ne tapaukset, joissa lähettä-
vä taho katsoi välittömän psykiatrisen sairaalahoidon olevan tarpeen potilaan diagnoosis-
ta tai aiemmasta sairaushistoriasta riippumatta. Yli 65- ja alle 17-vuotiaat, lääkkeiden ja
päihteiden väärinkäyttäjät ja vaikeasti älyllisesti vajavaiset suljettiin pois tutkimusryh-
mästä.

Työryhmään kuului psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja psykiatri. Ryh-
män konsulttina toimi yksi tutkimuksen suorittajista. Ryhmä työskenteli virka-aikana. En-
simmäinen arviointi tehtiin tavallisesti saman päivänä kuin pyyntö oli vastaanotettu. Ti-
lanteessa oli mukana aina vähintään kaksi työryhmän jäsenistä, identifioitu potilas ja yksi
tai useampi hänen läheisistään. Arvioinnin kuluessa pyrittiin määrittelemään potilaan
psyykkisen tilan lisäksi myös hänen sosiaalisen verkostonsa tila. Potilaan oireita voitiin
lievittää muutaman päivän tilapäisellä lääkityksellä. Kokonaisvastuu lääkehoidosta pysyi
kuitenkin potilasta hoitavalla yleislääkärillä. Seurantakotikäyntejä tehtiin kahden kuukau-
den ajan ja alkuun käyntejä saattoi olla jopa päivittäin. Nämä käynnit kestivät puolesta
puoleentoista tuntiin. Tilanteen rauhoituttua potilas ohjattiin käyttämään muita alueen
avohoitopalveluita.

Niistä potilaista, joilla oli aiempi sairaalahoidon historia, joutui 38 % sairaalaan seu-
rannan aikana (aiemmin avohoitopalveluita käyttäneistä 18 % ja ensikertalaisista 27 %).
Myös ensin mainittuun ryhmään kuuluvista 35 % voitiin hoitaa kriisi-interventiolla. Skit-
sofreniaa sairastavista 38 % tarvitsi sairaalahoitoa ja kriisi-intervention turvin heistä sel-
visi 37 %. Suurin riski joutua psykiatriseen sairaalaan oli affektiivisten psykoosien ryh-
mässä. Heistä 54 % tarvitsi sairaalahoitoa. Persoonallisuushäiriöisistä 34 % hoidettiin sai-
raalassa.

Bengelsdorf ja Adlen (1987) kuvasivat New Yorkissa 870 000 asukkaan vastuualueen
psykiatrisen kriisipalveluyksikön toimintaa. Liikkuvat työryhmät toimivat tiiviissä yhteis-
työssä alueen erään psykiatrisen sairaalan vastaanottopoliklinikan kanssa. Hoitoon hakeu-
tuneen tai toimitetun potilaan läheiset olivat mukana arvioinnissa ja hoidossa alkuhetkis-
tä lähtien. Työryhmät pyrkivät aiempaa laajempaan potilaan sosiaalisen verkoston toimin-
takyvyn kartoitukseen ja interventiot suunnattiin siihen osaan sosiaalista kenttää, jossa
niillä arveltiin olevan eniten myönteistä vaikutusta. Interventio saatettiin kohdistaa per-
heeseen, hoitaviin henkilöihin, hoitopaikkoihin ja niiden henkilökuntaan. Myös työryhmi-
en omaa toimintaa ja työryhmien omien sääntöjen vaikutusta hoitoon tarkasteltiin aiem-
paa perusteellisemmin. Ainoastaan poliklinikalle tulleet potilaat arvioitiin poliklinikalla,
muutoin arvio tehtiin joko potilaan kotona tai lähettävässä yksikössä. Työryhmät pystyi-
vät hoitaman 70 % niille ohjatuista tapauksista avohoidossa.

Reynolds ym. (1990) kuvasivat 105 000 asukaan alueelle Australiassa South New Wa-
lesissa vuonna 1986 perustetun kriisityöryhmän toiminnan vaikutuksia. Useimmista ai-
emmista tutkimuksista poiketen tutkimus ja työryhmän perustaminen eivät liittyneet pro-
jektiluontoisina toisiinsa, vaan lähtökohtana oli mahdollisimman tavanomaisen toimin-
nan tarkastelu. Työryhmä toimi ympärivuorokautisessa valmiudessa ja sen tavoitteena oli
tarjota avohoitovaihtoehto niille vaikeasti häiriintyneille potilaille, jotka muutoin olisi
jouduttu ottamaan psykiatrisille osastoille. 69 potilaan aineisto koostui valtaosin funktio-
naalisia psykooseja sairastavista pitkäaikaispotilaista. Ensitapaamisen jälkeen työryhmä
jatkoi yhteistyötä 50 potilaan ja heidän omaistensa kanssa aina neljään kuukauteen saak-
ka. Tapaamiskertoja oli vaihdellen 4–50. Tutkimuksen ja seurannan aikana 33 % potilais-
ta joutui sairaalahoitoon. Puolen vuoden kuluttua ensikontaktista tehtiin potilaan ja hä-
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nen lähiomaisensa haastattelu tarkoituksena selvittää heidän käsityksiään työryhmän tar-
joamasta hoidosta. Sekä potilaat että omaiset olivat tyytyväisiä työryhmän toimintaan.
Työryhmän perustamisen jälkeisenä vuonna alueen psykiatrisiin sairaaloihin otettujen po-
tilaiden määrä laski viidenneksellä.

Levinson ym. (1991) selvittivät Israelissa kriisi-interventiota psykiatrisen sairaalahoi-
don vaihtoehtona vaikeissa ja äkillisissä mielenterveyden häiriöissä. Vuoden seurannassa
psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsi kriisi-interventiolla hoidetuista 24 %. Aiemmin sairaa-
lassa hoidetuista 33 % ja niistä, joilla ei ollut aiempaa sairaalahoitoa 14 % tarvitsi sairaa-
lahoitoa. Vastaavat luvut saman alueen psykiatrisilla sairaalapotilailla olivat 48 % ja
30 %.

Burns ym. (1993) vertasivat tavanomaisten psykiatristen työryhmien antamaa hoitoa ja
liikkuvampien, enemmän psykososiaalista interventiota käyttävien työryhmien tarjoamaa
hoitoa toisiinsa St Georgen sairaalan vastuualueella Lontoossa. Potilaat ohjautuivat satun-
naisesti eri tavoin toimivien työryhmien hoitoon. Vuoden seurannassa ei todettu eroja eri
menetelmin hoidettujen potilaiden kliinisessä tilassa tai psykososiaalisessa selviytymises-
sä eikä potilaiden lähiomaisten kuormittuneisuudessa. Koeryhmän hoitokustannukset
vuoden aikana olivat vain noin puolet kontrolliryhmän hoidon kustannuksista. Koeryhmä
käytti vähemmän psykiatrista sairaalahoitoa ilman avohoitokäyntien määrän lisääntymis-
tä.

Braun ym. (1981) tekivät varhaisempien tutkimusten meta-analyysin, jossa kiinnitet-
tiin erityisesti huomio liian valikoituihin aineistoihin tulosten yleistettävyyttä ajatellen
sekä puutteisiin vaikuttavuuden mittaamisessa ja satunnaistamisessa.

Fisher ym. (1990) tutkivat akuuttityöryhmien vaikutusta psykiatrisen sairaalahoidon
määrään vertaamalla alueita, joilla akuuttityöryhmä toimi niihin alueisiin, joilla työmuo-
to ei ollut käytössä. Erot psykiatristen palveluiden tarjonnan ja sairaalahoitoon ottamisen
indikaatioiden välillä pyrittiin tutkimuksessa kontrolloimaan. Psykiatriseen sairaalaan eri
alueilta vuonna 1986 otettujen potilaiden määrää verrattiin toisiinsa. Tutkijat eivät havain-
neet eroa eri alueiden välillä tässä suhteessa. Psykiatrisen hoidon kustannukset olivat li-
säksi korkeammat niillä alueilla, joilla oli toimiva akuuttityöryhmä. Molempiin ryhmiin
kuului 20 aluetta. Akuuttiryhmien toimintatavoissa oli alueittain huomattavia eroja.

Geller ym. (1995) kiinnittivät huomiota siihen, että akuuttityöryhmien vaikuttavuutta
selvitteleviä tutkimuksia oli suhteellisen vähän työmuodon yleisyyteen verrattuna. He te-
kivät laajan selvityksen työmuodon levinneisyydestä ja sen vaikuttavuutta selvittelevistä
tutkimuksista USA:ssa 50 osavaltion alueella. Huolimatta siitä, että 35 osavaltiossa ajatel-
tiin akuuttityöryhmien toiminnan vaikutusten olevan myönteisiä, vain kahdeksassa osa-
valtiossa kerättiin vaikuttavuutta kuvaavaa tietoa säännöllisesti. Tutkijat päättelivät käsi-
tysten perustuvan varhaisista tutkimuksista saatuun myönteiseen mielikuvaan. He pitivät
tarpeellisena selvittää edelleen työmuodon vaikuttavuutta eri potilasryhmiin, erilaisissa
työryhmien kokoonpanoissa ja interventiotavoissa.
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2.3.5 Kehitys Suomessa

Mielenterveyden häiriöiden kriisihoidon kehitys noudattelee Suomessa edellä kuvattua
länsimaista kehitystä. Perheterapeuttista ja systeemiteoreettista ajattelua alettiin soveltaa
laajemmin mielenterveyden häiriöiden hoitoon 1980-luvulla.

Aaltonen (1982) tarkasteli väitöskirjassaan perhekeskeisen hoitoprosessin lähtökohtia
psykiatrisessa avohoidossa. Aineisto koostui seitsemän turkulaisen asumalähiön perheis-
tä ja perheenjäsenistä, jotka ottivat ensi kertaa yhteyttä mielenterveystoimistoon. Lopulli-
nen aineisto käsitti 94 identifioitua potilasta perheenjäsenineen. Identifioiduista potilaista
9 % oli lievästi häiriintyneitä, 51 % neuroottisia, 16 % luonnehäiriöisiä, 10 % rajatilata-
soisesti häiriintyneitä ja 14 % psykoottisia. Tutkimus oli mielenterveystoimiston työryh-
män normaalin toiminnan osana tapahtuvaa vuorovaikutustutkimusta, jossa yhteyttä otta-
neille perheille tarjottiin heti yhteydenoton alussa joko kotona tai mielenterveystoimistos-
sa tapahtuvaa perheterapiaa. Sairaalahoitoon jouduttiin turvautumaan viiden potilaan koh-
dalla. Kunkin potilaan sosiaalisella ihmissuhdeverkostolla oli sairaalahoitoon joutumisen
suhteen suurempi merkitys kuin hänelle asetetulla diagnoosilla. Aaltonen totesi, että aina-
kin vaikeiden häiriöiden kohdalla yksilöterapian onnistumiselle avohoidossa on edelly-
tyksenä se, ettei potilaan välitön sosiaalinen verkosto ole ”homeostaassiltaan lukkiu-
tuneesti identifioidun potilaan muuttumattomuutta edellyttävä”. Lisäksi Aaltonen totesi,
ettei perheen sisäisen vuorovaikutuksen luonnetta tai hoitoprosessin syntyä voinut ennus-
taa perheessä olevien terveiden tai sairaiden perheenjäsenten lukumäärällä. Perheen hoi-
dettavuus määräytyi aina enemmän perheen sisäisen vuorovaikutuskokonaisuuden perus-
teella. Myös identifioidun potilaan häiriön vaikeusasteella näytti olevan oletettua vähem-
män merkitystä perhekeskeistä hoitoa toteutettaessa.

Tuori (1987) selvitti väitöskirjassaan systeemisen perheterapian menetelmien soveltu-
vuutta naimissa olevien skitsofreniapotilaiden hoitoon psykiatrisessa sairaalassa. Vertailu-
ryhmänä tutkimuksessa oli neuroositasoisesti häiriintyneiden naimisissa olevien potilai-
den ryhmä. Tutkimuksessaan Tuori totesi, että perheitä, joissa toinen vanhemmista sairas-
taa skitsofreniaa ja joissa on lapsia, voitiin ja oli mielekästä hoitaa niillä yhteisöllisillä
menetelmillä, jotka on kehitetty tutkittaessa ja hoidettaessa vielä primaariperheissään asu-
via skitsofreniapotilaista ja heidän perheitään. Näillä perheillä oli tutkimuksessa suuri
valmius ottaa vastaan perheterapeuttinen hoito ja saattaa hoitonsa loppuun.

Tuori totesi edelleen, että perheitä, joissa oli neuroottisesti oirehtiva vanhempi ja jois-
sa oli lapsia, voitiin hoitaa samoilla perheterapeuttisilla ja yhteisöhoidollisilla menetel-
millä. Tämä ei kuitenkaan ollut niin selvää kuin perheissä, joissa jompikumpi vanhem-
mista sairasti skitsofreniaa. Näiden perheiden valmius ottaa vastaan perheterapeuttista
hoitoa oli vähäisempi kuin skitsofreniaperheiden. Perheterapeuttisen kokemuksensa poh-
jalta Tuori suositti perheterapian aloittamista välittömästi kriisivaiheessa, koska se näytti
tuovan paremman tuloksen kuin perheterapian aloittaminen vasta akuutin vaiheen jälkeen
(Tuori 1986).

Hattelmalan sairaalan psykoosityöryhmä. Tuori (1992) selvitti Etelä-Hämeen mielisai-
raanhoitopiirin kuntainliiton Hattelmalan sairaalassa syksyllä 1986 käynnistetyn laajem-
man ”hyvän hoidon malliin” perustuvan projektin yhteydessä psykoosityöryhmän suorit-
taman nopean perhe- ja ympäristökeskeisen kartoituksen ja intervention vaikutusta ensi-
kertaa mahdollisen skitsofrenian vuoksi hoito- organisaation piiriin tulleiden potilaiden
hoitoprosessiin ja psykoosityöryhmän soveltuvuutta alueen hoitokäytäntöihin. Kahden
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hengen psykoosityöryhmä toimi sairaalassa, ei avohoidossa. Identifioidun potilaan selviy-
tymistä ajatellen keskeisinä tekijöinä tutkimuksessa nousivat esiin hoitosuhteen jatku-
vuus, perheen vuorovaikutuskokonaisuuden toimivuus ja alkuarvioinnissa arvioidun hoi-
don tarpeen ja tehdyn diagnostiikan osuvuus.

Turun poliklinikkatyöryhmä. Valtakunnallisen skitsofreniaprojektin yhteydessä Turus-
sa kehitettiin skitsofrenian tarpeenmukaisen hoidon malli. Malli sisälsi laajan potilaan ja
hänen lähimmän sosiaalisen verkostonsa ajankohtaiseen vuorovaikutukseen paneutuvan
selvityksen, jonka teki moniammatillinen työryhmä hoidon alussa. (Alanen ym. 1986,
Heikkilä & Räkköläinen 1993). Turun psykiatristen sairaaloiden sisäänottopoliklinikan
toimintaa voitaneen pitää tämän tyyppisen työmuodon edelläkävijänä Suomessa. Turussa
perustettiin mielisairaalan sairaansijojen tarkoituksenmukaista käyttöä edistämään sisää-
nottopoliklinikka, jonka työryhmä suoritti kaikkien virka-aikana psykiatriseen sairaala-
hoitoon lähetettyjen potilaiden arvioinnin. Arviointitilanteeseen pyrittiin saamaan mu-
kaan potilaan lähipiiriin kuuluvat tärkeät ihmiset, niin perheenjäsenet kuin viranomaiset-
kin. Selvittelyssä kiinnitettiin erityisesti huomio siihen kuinka hoitoon lähettämiseen joh-
tanut tilanne liittyi potilaan elämäntilanteeseen ja ajankohtaisiin ongelmiin. Poliklinikka-
työryhmän toiminnan alkamisen jälkeen vuosina 1984–1991 hoitojaksojen määrä väheni
Turun psykiatrian klinikassa 556:sta 318:aan ja Kupittaan sairaalassa 614:sta 408:aan.
(Heikkilä & Räkköläinen 1993).

Keroputaan malli. Keroputaan sairaalan poliklinikalla aloitti toimintansa vuonna 1987
potilaiden vastaanottoryhmä, josta muotoutui varsin pian liikkuva kriisityöryhmä. Toi-
minnassa pyrittiin reagoimaan potilaan ja hänen läheistensä hätään mahdollisimman jous-
tavasti ja tarpeenmukaisesti. Akuutissa tilanteessa pyrittiin tarjoamaan apua mahdollisim-
man pian, tavallisesti vuorokauden kuluessa yhteydenotosta. Ensimmäiseen tapaamiseen
osallistuvista henkilöistä sovittiin yhdessä potilaan kanssa tavoitteena mahdollisimman
laajan ongelman kanssa tekemisissä olevan verkoston koollekutsuminen. Tapaamiselle so-
veliain paikka ja ajankohta sovittiin myös neuvotellen. Vastuu selvittelyn järjestelyistä oli
sillä työntekijällä, joka oli ottanut avunpyynnön vastaan. Keroputaalla korostettiin poti-
laan, hänen sosiaalisen verkostonsa ja apua tarjoavan työryhmän välistä suhdetta. Heti en-
sitapaamisesta alkaen näiden välille muodostuu vastavuoroisesti kehittyvä ”rajasystee-
mi”, jossa työryhmä on tasavertainen osa. (Seikkula 1991.) Tässä järjestelmässä käyty
keskustelu luo uusia erilaisia näkökulmia ja merkityksiä potilaan ja hänen läheistensä on-
gelmiin. Työryhmä sitoutui hoitoon potilaasta ja hänen verkostostaan lähtevien tarpeiden
mukaisesti. Hoitovastuuta ei siirretty. Seikkula ym. (1999) tiivistävät: ”Länsi-Pohjan alu-
eella kehitetyn avoimen dialogin hoitomallin keskeiseksi ohjaavaksi ajatukseksi on muo-
dostunut se, että hoidon alusta lähtien kaikki siihen liittyvät tekijät pohditaan avoimesti
potilaan, hänen perheensä, muiden tärkeiden ihmisten sekä muiden auttajatahojen muka-
na ollen. Kriisin analyysi, potilaan ongelmien ja oireiden määrittely sekä hoidon suunnit-
telu tapahtuvat potilaan sosiaalisen verkoston kuullen ja tietysti näiden ihmisten aktiivi-
sella myötävaikutuksella.” Työskentelytapa on omaksuttu laajalti koko Länsi-Pohjan alu-
eella, jossa psykiatrisen sairaalahoidon määrää on voitu vähentää huomattavasti. (Seikku-
la 1991, Haarakangas 1989, Haarakangas & Keränen 1990, Keränen 1992).

Seikkula ym. (1999) selvittivät Keroputaan sairaalaan tai Länsi-Pohjan alueen mielen-
terveystoimistoihin tulleiden ensi kertaa psykoosiin sairastuneiden potilaiden hoitoa, jos-
sa sovellettiin yllä kuvattua avoimen dialogin hoitomallia. Erityisenä tavoitteena oli neu-
roleptilääkityksen aloittamisen välttäminen heti hoidon alussa, sairaalahoidon minimointi
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ja kotona tapahtuvan hoidon painottaminen. Ensimmäisen vuoden aikana sairaalahoitoa
tarvitsi vain puolet potilaista ja 74 %:lla potilaista oli hoitopäiviä vähemmän kuin kym-
menen vuorokautta. Psykoottisista oireistaan oli kahden vuoden seurannassa selvinnyt
77 % ja 70 % oli palannut aktiiviseen työ- tai opiskeluelämään.

Kuopion akuuttityöryhmä. Kuopiossa kartoitettiin kaikki vuonna 1989 psykoosityöryh-
män hoitoon tulleet potilaat, joiden selviytymistä ja hoidon toteutumista tarkasteltiin kol-
men vuoden seurannassa. Tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä akuutisti psykoot-
tisia henkilöitä voidaan hoitaa psykoosityöryhmän avulla avohoidossa. Tutkimuspotilaita
oli 80, näistä 72 psykoottisia. Kaikki ei-psykoottiset potilaat ja 63 % psykoottisista hoi-
dettiin avohoidossa kriisivaiheen yli. Jos työryhmän, potilaan ja hänen omaistensa välille
syntyi hyvä vuorovaikutus, hoito onnistui. Avohoito oli mahdollinen, jos potilaaseen saa-
tiin hyvä kontakti. Avohoidossa selvisivät parhaiten potilaat, joiden diagnoosi oli jokin
muu kuin skitsofrenia tai paranoia. Aggressiivisuuden ja suisidaalisuuden korostuminen
avoimen psykoottisuuden lisäksi potilaan oireissa johti usein sairaalahoitoon. (Vartiainen
ym. 1993.)

2.3.6 Yhteenveto perhe- ja verkostonäkökulman 
käytännön sovellutuksista

Edellä kuvatut sekä kansainväliset että kotimaiset perhe- ja verkostonäkökulman käytän-
nön sovellutukset ovat mielestäni merkityksellisiä psykoosityöryhmätyyppisen työmuo-
don kehitystä ajatellen. Osa projekteista on toteutettu pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden
ja heidän perheidensä keskuudessa. Niissä sovelletut työskentelytavat ovat suurelta osin
kuitenkin käyttökelpoisia myös äkillisesti sairastuneiden potilaiden ja heidän läheistensä
hoidossa. Mielestäni kuvattujen projektien raportointi tässä väitöskirjatyössä on ollut vält-
tämätöntä psykoosityöryhmätyöskentelyn kehityksen ymmärtämiseksi. Jo suunnitellessa-
ni tätä tutkimusta ja Kainuun sairaanhoitopiirin psykoosityöryhmän käytännön kliinistä
työskentelytapaa (luku 1.4.3.) pidin edellä kuvattuja projekteja esikuvinani ja sain niistä
arvokasta tietoa sekä tutkimukseni että kliinisen työni tueksi.

Kirjallisuuskatsauksessa kuvaamieni tutkimusten olennainen sisältö on kuvattu taulu-
kossa 3. Taulukossa 3 on nähtävissä yhteenveto kunkin tutkimuksen tutkimusasetelmasta,
koe- ja kontrolliryhmien koko, tutkimusjoukon kliininen yleiskuva sekä koe- ja kontrolli-
ryhmille suunnattu interventio, tutkimusten kesto ja keskeiset havainnot. Tutkimuksista
viidessä on käytetty satunnaistettua vertailuasetelmaa. Yhdeksän niistä on projektikuva-
uksia, joissa on seurattu valitulle potilasjoukolle suunnatun intervention vaikutuksia poti-
laiden kliiniseen tilaan, psykososiaaliseen selviytymiskykyyn ja psykiatrisen sairaalahoi-
don tarpeeseen. Omassa työssäni olen käyttänyt ei-satunnaistettua vertailuasetelmaa, jos-
sa kontrolliryhmä koottiin ennen koeryhmää (historiallinen kontrolli). Tutkimusjoukon
ominaisuudet ja toteutettu interventio huomioon ottaen ovat kuvatuista tutkimuksista lä-
hinnä omaa työtäni seuraavat työt: West ym. 1980, Hoult & Reinolds 1984, Tufnell ym.
1985, Bengelsdorf ym. 1987, Levinson ym. 1991, Vartiainen ym. 1993 ja Seikkula ym.
1999.
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2.4 Expressed emotion -käsitteeseen liittyvä kirjallisuus

2.4.1 Expressed emotion -käsitteen historia

Perheen tunneilmapiirin vaikutus skitsofreniapotilaiden psykoosien uusiutumiseen on
tunnettu jo 1950-luvun loppupuolelta alkaen. Brown ym. (1974) havaitsi kroonista skitso-
freniaa sairastavien miesten selviytymistä tutkiessaan, että riski psykoosin uusiutumiseen
oli suurempi niillä potilailla, jotka palasivat sairaalahoidon jälkeen vanhempiensa tai
aviovaimonsa luo, kuin niillä, jotka kotiutettiin muiden sukulaisten luo tai asuntoloihin.
Tämän havainnon seurauksena tehtiin sarja tutkimuksia, joissa pyrittiin selvittämään sitä,
mitkä tekijät potilaan ja hänen läheistensä välisessä vuorovaikutuksessa liittyivät erityi-
sesti psykoosin uusiutumiseen. Expressed emotion (EE) -käsite muodostuu eri osateki-
jöistä, joiden painotus ja määritystekniikka ovat muovautuneet vuosien saatossa käytän-
nön työssä (Koenigsberg ym. 1986).

Ensimmäisessä prospektiivisessa tutkimuksessaan Brown ym. (1974) tarkastelivat viit-
tä erilaista perheen vuorovaikutuksen osatekijää, joilla he olettivat olevan merkitystä psy-
koosien uusiutumisen suhteen. Näitä olivat:

1. potilaaseen kohdistetut tunteet: sekä myönteiset että kielteiset,
2. potilaaseen kohdistettu vihamielisyys,
3. potilaaseen kohdistettu hallitseva tai määräilevä käyttäytyminen,
4. potilaan omaisiin kohdistamat tunteet,
5. potilaan omaisiin kohdistama vihamielisyys.

Arviointi tapahtui perheen vuorovaikutusta havainnoimalla. Tutkiessaan yllä lueteltuja
osatekijöitä kutakin suhteessa psykoosin uusiutumiseen tutkijat havaitsivat, että omaisen
potilaaseen kohdistamat tunteet, potilaaseen kohdistuva vihamielisyys ja potilaan omai-
seen kohdistama vihamielisyys korreloivat merkittävästi potilaan tilan huononemiseen
vuoden seuranta-aikana. Tutkijat havaitsivat, että potilaan ilmaisema vihamielisyys ilme-
ni aina perheissä, joissa oli havaittavissa joko voimakkaista potilaaseen kohdistuvia tun-
teita tai potilaaseen kohdistuvaa vihamielisyyttä. Tästä johtuen he jakoivat perheet korke-
an tai matalan emotionaalisen kietoutuneisuuden perheisiin näiden kahden osatekijän
perusteella.(Brown ym. 1974.) Uusien tutkimusten myötä EE muotoutui edelleen käsit-
teenä ja tutkimusvälineenä.

Termiä expressed emotion käytti ensikerran Brown työtovereineen vuoden 1972 tutki-
muksen yhteydessä (Brown ym. 1972). Tuon tutkimuksen eräänä tavoitteena oli skitsofre-
niapotilaiden perheissä esiintyvien tunnelatausten ja objektiivisten tapahtumien arvioin-
tiin soveltuvan luotettavan haastattelumenetelmän kehittäminen. Tutkimuksessa nostet-
tiin esiin viisi uutta osatekijää:



48
1. potilaaseen kohdistuvien arvostelevien huomautusten lukumäärä huomioon ottaen
puheen sisältö ja äänensävy,

2. potilaaseen kohdistuva vihamielisyys,
3. potilaaseen kohdistuvan tyytymättömyyden määrä,
4. potilasta kohtaan ilmaistu lämminhenkisyys,
5. emotionaalinen ylikietoutuneisuus.

Emotionaalinen ylikietoutuneisuus kuvaa sitä, missä määrin lähiomainen on suhteessa
potilaaseen erityisen uhrautuva, tunkeutuva tai kyvytön erottamaan omia sisäisiä koke-
muksiaan potilaan tuntemuksista. Aiemmin oli kiinnitetty huomio potilaaseen kohdistu-
viin tunneilmaisuihin sinänsä, riippumatta niiden laadusta. Edellä luetelluista viidestä
tekijästä arvostelevien huomautusten lukumäärä, vihamielisyys ja emotionaalinen ylikie-
toutuneisuus olivat kukin psykoosin uusiutumista yhdeksän kuukauden seuranta-aikana
ennustavia tekijöitä. Niiden perusteella perheet voitiin luokitella korkean ja matalan
expressed emotion -indeksin (EE-indeksi) saaneisiin perheisiin. Tässä tutkimuksessa otet-
tiin huomioon myös potilaan ja hänen omaistensa yhteishaastattelussa tehdyt havainnot.
Korkean ja matalan EE-indeksin saaneiden perheiden erottelemisessa ei tutkimuksessa
havaittu eroa yhteishaastattelun ja kahdenkeskisen haastattelun välillä. (Brown ym. 1974.)

Brown työtovereineen kehitti EE-indeksin arvioimiseksi CFI-haastattelumenetelmän
(Camberwell Family Interview), jossa otetaan huomioon potilaan kotona kolmen kuukau-
den ajanjaksona ennen psykoosin uusiutumista vallinneet olosuhteet. Psykoottisten oirei-
den alkamiseen ja kehittymiseen liittyviin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota samoin
kuin siihen kuinka potilaan käyttäytymisen muutos on vaikuttanut perheen tavanomai-
seen elämään. Potilaan lähiomaisten kahdenkeskinen haastattelu tehdään välittömästi po-
tilaan sairaalaan toimittamisen jälkeen. Omaisten käyttäytymistä haastattelun aikana ha-
vainnoidaan ja lauseiden sisällön lisäksi äänenpainot, puheen nopeus, ilmeet ja eleet ote-
taan huomioon. Haastattelu äänitetään ja arvioidaan jälkikäteen. Arvostelevien huomau-
tusten lukumäärä, vihamielisyys, emotionaalinen ylikietoutuneisuus, lämminhenkisyys ja
myönteisten huomautusten määrä arvioidaan. Perhe luokitellaan kuuluvaksi korkean EE-
indeksin saaneiden ryhmään, jos lähiomaisen haastattelussa on havaittavissa:

1. kuusi tai useampi potilasta arvostelevaa huomautusta,
2. huomattavaa emotionaalista ylikietoutuneisuutta suhteessa potilaaseen,
3. vihamielisyyttä suhteessa potilaaseen.

Varhaisten tutkimusten jälkeen on julkaistu joukko prospektiivisia tutkimuksia, joista val-
taosassa skitsofreniapotilaan taudinkulun ja hänen perheensä EE-indeksin välinen yhteys
on voitu osoittaa. Perheen korkea EE-indeksi liittyy suurempaan psykoosin uusiutumisris-
kiin. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös se, käyttääkö potilas säännöllisesti neuroleptilääki-
tystä vai ei ja se, kuinka monta tuntia potilas on viikoittain vuorovaikutuksessa lähiomais-
tensa kanssa. Neuroleptilääkitys ja alle 35 tunnin viikoittainen kontakti lähiomaiseen
näyttävät vähentävän psykoosin uusiutumisriskiä korkean EE-indeksin saaneissa perheis-
sä. (Leff & Vaughn 1985.)

Valtaosa expressed emotion -käsitteeseen liittyvistä tutkimuksista selvittelee skitsofre-
niapotilaiden ennusteen ja EE-indeksin välisiä yhteyksiä. 1970-luvun puolivälin jälkeen
EE-indeksin merkitystä potilaiden ennusteeseen on tutkittu myös muissa diagnoosiryh-
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missä samansuuntaisin tuloksin kuin skitsofreniassa. Yhteys on havaittu mm. depressios-
sa (Vaughn & Leff 1976a, Hooley 1986a, Hooley ym. 1986b, Hooley & Teasdale 1989,
Florin ym. 1992), kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Miklowitz ym. 1986, 1988, Priebe
ym. 1989). Blair ym. (1995) totesivat anorexia nervosaa ja kystistä fibroosia sairastavien
perheissä enemmän emotionaalista ylikietoutuneisuutta kuin kontrolliperheissä. Ylikie-
toutuneisuus korreloi sairauden vaikeusasteeseen.

Ajatus siitä, että perheen matalalla EE-indeksillä olisi psykoosin uusiutumiselta suo-
jaava vaikutus johti erilaisten korkean EE-indeksin saaneille perheille (korkean EE:n per-
heet) suunnattujen interventioiden kehittämiseen. Yhteisenä piirteenä niissä on ollut
enemmän perhettä psykososiaalisesti tukeva ja opastava lähestymistapa kuin perheen si-
säisen dynamiikan tarkastelu. Interventiolla on pyritty vaikuttamaan niihin stressitekijöi-
hin perheessä, joilla on oletettu olevan erityisesti merkitystä psykoosin uusiutumista aja-
tellen. Keskeistä näissä interventioissa on tavallisesti ollut tiedon jakaminen skitsofrenias-
ta, perheen vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ongelmanratkaisutaitojen opettaminen
perheelle ja apu kriisitilanteissa.

Yhteys omaan työhöni. Omassa työssäni olen halunnut kuvata expressed–emotion-in-
deksin ilmentymistä hoidon alussa ja mahdollisia muutoksia sekä indeksissä kokonaisuu-
tena että sen eri osatekijöissä kahden vuoden seuranta-aikana diagnostisesti heterogeenis-
ten vaikeista äkillisistä mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden perheissä. Tämän
lisäksi olen halunnut selvittää sitä, liittyykö mahdollinen EE-indeksin muutos valittuun
työtapaan ja liittyykö perheen korkea EE-indeksi hoidon alussa runsaampaan psykiatri-
sen sairaalahoidon määrään seuranta-aikana tutkimusjoukossa.

2.4.2 EE-indeksiin liittyvät tutkimukset

EE-indeksiin liittyvät tutkimukset voidaan pääpiirteissään jakaa kahteen ryhmään: tutki-
muksiin, joissa selvitellään EE:n ja potilaan oireiden uusiutumisen välisiä yhteyksiä ja
tutkimuksiin, joissa selvitellään erityisten psykososiaalisten auttamismenetelmien vaiku-
tuksia potilaan oireiden uusiutumiseen (realapsi) ja EE-indeksiin. Edellisistä käytetään
kirjallisuudessa nimitystä relapsitutkimukset ja jälkimmäisistä interventiotutkimukset.

2.4.2.1 Relapsitutkimukset

Vuoden 1962 jälkeen on julkaistu useita relapsitutkimuksia, joissa on tarkasteltu lähinnä
skitsofreniaan sairastuneiden potilaiden psykoosin uudelleen puhkeamista suhteessa EE-
indeksiin. Näiden pohjalta on tehty muutamia meta-analyysejä, joissa perheen EE-indek-
sin ja psykoosien uusiutumisen välistä suhdetta on pyritty tarkastelemaan kaiken aiheesta
käytettävissä olevan julkaistun materiaalin pohjalta.

Koenigsberg & Handley (1986) tarkastelivat kahdeksaa eri relapsitutkimusta vuosilta
1962–1986. Näissä tutkittiin seitsemää eri skitsofreniapotilaiden ryhmää ja yhtä neuroot-
tista depressiota sairastavien potilaiden ryhmää. Seuranta-ajat vaihtelivat yhdeksästä kah-
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teentoista kuukauteen. Relapsi määriteltiin hieman toisistaan poikkeavasti, mutta skitsofr-
eniaa sairastaneiden potilaiden ryhmissä relapsi määriteltiin pääosin skitsofrenian positii-
visten oireiden esiintymisen perusteella. Sairaalahoitoon joutumista ei sinällään tulkittu
relapsiksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa skitsofreniaa sairastaneita potilaita käsitelevis-
sä tutkimuksissa todettiin relapsien määrä suuremmaksi korkean kuin matalan EE:n per-
heissä elävillä potilailla. Neuroleptilääkityksellä ja vähäisellä keskinäisellä kanssakäymi-
sellä näytti korkean EE:n perheissä olevan relapsilta suojaava vaikutus. Yhdessä tutki-
muksessa yhteyttä relapsin ja korkean EE-indeksin välillä ei todettu (Kottgen ym. 1984)
ja yhdessä yhteys hävisi, kun lääkityksen ja sairauden akuuttisuuden vaikutus kontrolloi-
tiin (MacMillan ym. 1986a).

Parker & Hadzi-Pavlovic (1990) tekivät vuosina 1962–1988 julkaistuista tutkimuksis-
ta meta-analyysin. He sulkivat analyysistään pois kaikki interventiotutkimukset ja julkai-
semattomat tutkimukset. Jokaisesta tutkimuksesta haettiin todennäköisyys, jolla altistumi-
nen riskitekijälle (korkea tai matala EE-indeksi) johti psykoosin uusiutumiseen. Kunkin
tutkimuksen tulos ilmaistiin todennäköisyyksien suhteena, jossa suhdeluku 1 merkitsi
yhtä suurta todennäköisyyttä psykoosin uusiutumiselle sekä korkean että matalan EE-in-
deksin perheissä. Yhteensä käytiin läpi kaksitoista tutkimusta, jotka käsittivät 908 tapaus-
ta. Korkean EE-indeksin perheissä asuvilla skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä oli 3.7
kertaa suurempi todennäköisyys oireiden uusiutumiseen kuin matalan EE-indeksin per-
heissä asuvilla (95 % luottamusväli 2.63–5.83).

Kavanagh (1992) teki 26:sta vuosina 1962–1992 julkaistusta tutkimuksesta meta-ana-
lyysin, jossa hän tarkasteli kriittisesti eri tutkimusten metodologiaa ja ennustevaikutusta
rajoittavia tekijöitä. Hän tarkasteli myös tehtyjen tutkimusten pohjalta expressed emotion
-käsitteen luonnetta yleensä, sen suhdetta skitsofreenisten psykoosien uusiutumiseen ja
tämän takana mahdollisesti olevaa vuorovaikutusmallia. Kokonaisuudessaan aineisto kä-
sitti 1323 tapausta. Matalan EE-indeksin ryhmissä psykoosi uusiutui 9–12 kuukauden
seurannoissa 21 %:lla tapauksista (eri tutkimusten keskiarvo) ja korkean EE-indeksin ryh-
missä 48 %:lla tapauksista.

Menetelmien osalta Kavanagh piti tutkimuksia tasokkaina. Diagnoosi perustui tavalli-
sesti jonkin standardoidun haastattelumenetelmän käyttöön ja relapsikriteerinä oli tavalli-
sesti positiivisten psykoottisten oireiden ilmaantuminen. EE-indeksi arvioitiin kaikissa
tutkimuksissa CFI-menetelmää käyttäen ja jako korkeaan tai matalaan EE-indeksiin teh-
tiin pääosin samoin kriteerein kuitenkin niin, että vuoden 1986 jälkeen tehdyissä tutki-
muksissa emotionaalisen kietoutuneisuuden osalta korkean ja matalan EE-indeksin raja
laskettiin useimmissa tutkimuksissa neljästä kolmeen. Tutkimusten kato vaihteli välillä
3–26 %.

Yhdessä vietetyn viikoittaisen ajan merkityksestä jäi analyysissä ristiriitainen tulos.
Kolmessa varhaisessa tutkimuksessa korkealla EE-indeksillä oli vähäisempi vaikutus, jos
viikoittain yhdessä vietetty aika oli alle 35 tuntia. Joissakin tutkimuksissa ajalla ei taas to-
dettu olevan sanottavasti merkitystä. Yhdessä vietetyn ajan arviointi tapahtui tavallisesti
jälkikäteen ja oli jo sen vuoksi vaikea arvioida täsmällisesti. Vähäinen yhdessä vietetty
aika saattoi kuvastaa myös potilaan parempaa suoriutumiskykyä, jolla on merkitystä re-
lapseja ajatellen. Kavanagh ajatteli yhdessä vietetyn ajan mittaavan vain epäsuorasti sitä
todennäköisyyttä, jolla potilas joutui alttiiksi kielteisesti vaikuttavalle vuorovaikutukselle
ja vähäinenkin yhdessä vietetty aika saattoi silti olla yhteydessä merkittäväänkin stressita-
soon.
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Kavanaghin analyysin pohjalta jäi ristiriitainen kuva myös säännöllisen neuroleptilää-
kityksen relapseilta suojaavasta vaikutuksesta. Osassa tutkimuksista vaikutus havaittiin,
osassa ei. Tavallisesti neuroleptilääkityksen vaikutus sekoittuu hoitomyöntyvyyteen ja si-
ten yleisemmin hyvään ennusteeseen. Kavanagh siteerasi Nuechterleinin ym. (1992) tut-
kimusta, jossa käytettiin neurolepti-injektioita hoitomyöntyvyyden vaikutuksen eliminoi-
miseksi. Lääkityksestä huolimatta tuossa tutkimuksessa 40 % korkean EE-indeksin saa-
neiden ryhmästä sairastui uudelleen psykoosiin yhdeksän kuukauden seurannan aikana.
Matalan EE-indeksin saaneiden ryhmästä ei yksikään sairastunut.

Kavanghin analysoimissa tutkimuksissa noin 75 %:ssa molemmat kahden vanhem-
man perheiden vanhemmista haastateltiin ja EE-indeksi määräytyi korkeamman EE-in-
deksin tuottaneen vanhemman haastattelun perusteella. Muutamissa oli haastateltu vain
toinen vanhemmista. Näissä tutkimuksissa on korkea EE-indeksi saattanut jäädä havaitse-
matta ja tämä voi selittää osaltaan juuri noihin tutkimuksiin liittyviä korkeita relapsiluku-
ja myös matalan EE-indeksin perheissä. Kavanagh kiinnitti huomiota myös EE:n merki-
tyksen arvioinnin vaikeuteen niissä tapauksissa, joissa relapsiriski on erityisen korkea.
Tällaisia ovat esimerkiksi ne tapaukset, joilla on vielä oireita edelliseen psykoosivaihee-
seen liittyen. Tämä saattaa vääristää tuloksia EE-indeksin merkitystä vähentäen. Tutki-
muksissa, joissa EE-indeksin ennustearvo voitiin osoittaa, nämä tapaukset oli suljettu pois
aineistoista. Sairauden kestolla ei Kavanghin mukaan näyttänyt olevan merkitystä EE-in-
deksin ennustearvoa ajatellen, ei myöskään sukupuolella. Aineistot painottuivat miespoti-
laisiin. Löydösten tilastollista merkitsevyyttä ei voitu osoittaa naispotilailla heidän vähäi-
sen lukumääränsä ja riittämättömän tilastollisen voiman vuoksi. 

2.4.2.2 Interventiotutkimukset

Liberman ym. (1981) vertasivat kymmenen viikkoa kestäneen psykiatriseen sairaalahoi-
toon yhdistetyn sosiaalisten taitojen koulutusohjelman ja siihen liitetyn kasvatuksellisen
perheterapian ja tavanomaisen, yhtä intensiivisen psykiatrisen osastohoidon vaikutusta
psykoosirelapseihin. 28 korkean EE-indeksin perheissä asuvaa, skitsofreniaa sairastavaa
miestä jaettiin satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin. Yhdeksän kuukauden aikana koe-
ryhmässä tapahtui relapseja vähemmän kuin kontrolliryhmässä (koeryhmässä 29 %, kont-
rolliryhmässä 50 %), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Leff ym. (1982) selvittelivät psykososiaalisen intervention vaikutuksia skitsofreniapoti-
laisiin ja heidän perheisiinsä. 24 korkean EE-indeksin perhettä jaettiin satunnaisesti kah-
teen ryhmään. Toinen sai tavanomaisen psykiatrisen hoidon, toiseen ryhmään suunnattiin
psykososiaalinen interventio, jonka tarkoituksena oli muuttaa perheen EE-indeksi korke-
asta matalaksi ja vähentää yhdessä vietettyä aikaa alle 35 tuntiin viikossa. Interventioryh-
män perheille annettiin heidän kodeissaan tietoa skitsofreniasta ja sen taudinkulusta.
Omaiset ohjattiin ryhmään, jossa heille opetettiin selviytymiskeinoja ja heidän kodeis-
saan järjestettiin perhetapaamisia, joihin potilaat eivät osallistuneet.

Yhdessä vietetyn ajan lyhentäminen tai EE-indeksin muutos korkeasta matalaksi on-
nistui 75 %:lla koeryhmän tapauksista. Yhdeksän kuukauden seurannassa psykoosi uusiu-
tui 50 %:lla kontrolliryhmän potilaista ja vain 9 %:lla interventioryhmässä. Kahden vuo-
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den seurannassa ero ryhmien välillä säilyi merkittävänä vaikka neuroleptilääkityksen vai-
kutus otettiin huomioon.

Falloon ym. (1985) kehittivät interventiomallin, jossa koko perheelle annettiin tietoa
skitsofreniasta. Tämän lisäksi perheet osallistuivat perheterapiaan, jonka keskeisenä ta-
voitteena oli parantaa perheen vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Matala-
annoksinen neuroleptilääkitys oli tärkeä osa annettua hoitoa. 36 korkean EE-indeksin po-
tilasta omaisineen jaettiin satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmään suunnattiin
yllä kuvattu interventio. Kontrolliryhmän potilaat saivat tukea antavaa polikliinista yksilö-
psykoterapiaa. Molemmat hoidot käsittivät 25 istuntoa yhdeksän kuukauden aikana.
Kontrolliryhmän perheet saivat ohjausta ja neuvontaa vain erityisissä kriisitilanteissa.
Koeryhmässä relapsien määrä oli merkitsevästi pienempi yhdeksän kuukauden seurannas-
sa kuin kontrolliryhmässä (koeryhmässä 6 %, kontrolliryhmässä 44 %). Ero säilyi myös
kahden vuoden seurannan aikana (koeryhmässä 17 %, kontrolliryhmässä 83 %).

Hogarty ym. (1986) selvittivät laajassa yli neljä vuotta kestäneessä tutkimuksessaan
neljän erilaisen intervention vaikutuksia 103:n skitsofreniaa sairastavan potilaan psykoo-
sirelapseihin. Kaikki potilaat asuivat korkean EE-indeksin saaneissa perheissä. Heidät
jaettiin satunnaisesti neljään eri ryhmään. Käytetyt interventiot olivat: 1. potilaan sosiaa-
listen taitojen harjaannuttaminen, 2. perheen neuvonta ja ohjaus, 3. kahden edellä maini-
tun yhdistelmä ja 4. lääkehoito liitettynä psykososiaaliseen tukeen (kontrolli-ryhmä).

Tehokkaimmaksi hoitomuodoksi relapsien suhteen osoittautui kahdentoista kuukau-
den seurannassa sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen ja perheen neuvonnan ja ohjauk-
sen yhdistelmä. Hoidon puutteellisesti läpivieneet ja keskeyttäneet huomioon ottaen re-
lapseja oli tässä ryhmässä 9 %:ssa, kontrolliryhmässä 49 %:ssa. Riippumatta annetusta
hoidosta yhtään relapsia ei tapahtunut niissä tapauksissa, joissa perheen EE-indeksi muut-
tui hoidon aikana korkeasta matalaksi. Niissä perheissä, joissa korkea EE-indeksi säilyi
seuranta-aikana näytti ainoastaan kahden yllä mainitun hoitomuodon yhdistelmä suojaa-
van relapseilta. Emotionaalinen ylikietoutuneisuus näytti seurannan aikana vähenevän
merkittävästi eikä sillä näyttänyt olevan merkitystä relapsien suhteen. Kriittisyys ja viha-
mielisyys liittyivät selvemmin relapseihin. Kahden vuoden seurannassa relapsien määrä
kohosi kaikissa ryhmissä. Kontrolliryhmässä 66%:lla psykoosi oli uusiutunut kahden
vuoden kuluessa. Perheen neuvontaa ja ohjausta yhdistettynä sosiaalisten taitojen harjaan-
nuttamiseen saaneista psykoosi uusi 25%:lla tapauksista.

Tarrierin tutkimuksessa (1988) jaettiin 73 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä satunnai-
sesti neljän erityyppisen intervention ryhmään. Ryhmille suunnatut interventiot olivat ta-
vanomainen hoito, yksinomaan perheelle suunnattu tiedonjako ja neuvonta skitsofrenias-
ta ja kaksi erityyppistä käyttäytymisen muutokseen tähtäävää interventiota (symbolinen ja
osallistuva).

Käyttäytymisen muutoksiin tähtäävissä interventioissa perheille annettiin tietoa skitso-
freniasta ja he saivat yleisiä ohjeita suhtautumisesta potilaaseen ja toimimisesta erilaissa
tilanteissa kotona. Omaisia ohjattiin tunnistamaan omia reagointitapojaan stressitilanteis-
sa ja he saivat ohjausta uusien selviytymiskeinojen löytämiseksi. Perheiden kanssa haet-
tiin yhdessä ongelma-alueita ja tehtiin yksityiskohtaisia suunnitelmia konkreettisten on-
gelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteet asetettiin vastaamaan olemassa olevia tarpeita ja mah-
dollisuuksia. Symbolista ryhmää ohjattiin verbaalisesti keskusteluin ja tietoiskuin. Osal-
listuvassa ryhmässä omaiset olivat aktiivisia osallistujia. Menetelminä käytettiin mm. roo-



53
lileikkejä, käyttäytymisen hallintaa konkreettisissa tilanteissa ja omaisten ohjaamista käy-
tännössä.

Yhdeksän kuukauden seurannassa tapahtui muutoksia korkeasta EE-indeksistä mata-
laan kaikissa ryhmissä. Muutoksia oli kuitenkin merkittävästi enemmän kahdessa käyt-
täytymisen muutokseen tähtäävässä ryhmässä. Muutos oli saman suuntainen, jos kriitti-
syyttä ja emotionaalista kietoutuneisuutta tarkasteltiin erikseen. Vihamielisyys laski aino-
astaan kahdessa viimemainitussa ryhmässä. Relapsien suhteen nämä ryhmät eivät poiken-
neet toisistaan. Niissä oli kuitenkin relapseja merkittävästi vähemmän kuin kahdessa
muussa ryhmässä.

Linzen ym. (1996) vertasivat pelkän yksilölle suunnatun psykososiaalisen intervention
ja siihen liitetyn psykososiaalisen perheintervention vaikutuksia 76 hiljattain sairastuneen
nuoren aikuisen ennusteeseen ja heidän perheidensä EE-indekseihin. Potilaista 55 % sai-
rasti skitsofreniaa, 21 % skitsoaffektiivista psykoosia, 13 % skitsofreenistyyppistä psy-
koosia ja 11 %:lla oli jokin muu psykoosi.

Kaikki potilaat saivat samanlaisen sairaalahoidon, joka sisälsi tavanomaisen osastohoi-
don ja neuroleptilääkityksen lisäksi ryhmäistuntoja. Ryhmissä potilaille annettiin tietoa
heidän sairaudestaan, sen luonteesta ja hoitomenetelmistä. Lisäksi heille opetettiin stres-
sinhallintakeinoja ja heitä tuettiin aktiivisesti työhön, koulutukseen ja taloudellisten asioi-
den hoitoon liittyvissä asioissa. Potilaat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joiden
saama hoito eriytyi sairaalahoidon jälkeen. Molemmille ryhmille suunnattujen interventi-
oiden tavoitteena oli luoda hyvä yhteistyösuhde potilaan kanssa ja antaa hänelle opetusta
hänen sairaudestaan. Huomio kiinnitettiin erityisesti psykoosin yksilöllisiin varhaisoirei-
siin ja niiden tunnistamiseen. Potilaat saivat ohjausta lääkkeiden käytössä. Lääkkeiden
vaikutuksia ja sivuvaikutuksia seurattiin tarkoin yhteistyössä potilaan kanssa mahdolli-
simman hyvän hoitomyöntyvyyden aikaansaamiseksi. Potilaita tuettiin heidän henkilö-
kohtaisten stressitekijöidensä tunnistamisessa ja ongelmanratkaisukeinojen löytämisessä.
He saivat aktiivista tukea myös koulutukseen ja työhön liittyvissä asioissa. Toiseen ryh-
mään kohdistettiin yllä kuvatun lisäksi psykososiaalinen perheinterventio, johon kuului
tiedonjakamisen lisäksi kommunikaation harjoittelu ja ongelmanratkaisutaitojen kehittä-
minen.

Kahdentoista kuukauden seurannassa psykoosi uusiutui koko aineistossa vain
16 %:ssa. Perheintervention lisääminen yksilöinterventioon ei vaikuttanut relapsien mää-
rään. Se näytti vaikuttavan stressitekijän tavoin matalan EE-indeksin saaneissa perheissä.
Näissä relapseja oli enemmän, jos käytettiin molempia interventioita. 

2.4.2.3 Yhteenveto EE-indeksiin liittyvistä 
relapsi- ja interventiotutkimuksista

Omaisten korkean EE-indeksin ja erityisesti skitsofreniapotilaiden psykoosirelapsien väli-
nen yhteys on todettu lukuisissa relapsitutkimuksissa aina vuodesta 1960-luvulta alkaen.
Ero relapsien määrässä on eri tutkimuksissa ollut 2–4 -kertainen matalan EE:n eduksi.
Erilaisin yksilöön ja perheeseen suunnatuin psykososiaalisin interventioin on psykoosien
uusiutumista voitu vähentää. Tässä suhteessa psykososiaalinen interventio on osoittautu-
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nut tavanomaista psykiatrista hoitoa tehokkaammaksi. Tavallisesti on verrattu tavan-
omaista psykiatrista hoitoa ja perheinterventiota keskenään. (Liberman ym. 1981, Leff
ym. 1982, Falloon ym. 1985, Tarrier ym. 1988). Yhdessä tutkimuksessa yksilöön ja per-
heeseen suunnattujen interventioiden yhdistelmä todettiin tehokkaimmaksi (Hogarty ym.
1986). Yhdessä molemmat olivat yhtä tehokkaita (Linszen ym. 1996).

Taulukkoon 4 on koottu Parkeria ja Hadzi-Pavlovicia (1990) sekä Kavanaghia (1992)
mukaillen tärkeimmät EE-indeksiin liittyvät relapsitutkimukset. Yhtä tutkimusta lukuun
ottamatta relapsi on ollut yleisempää korkean EE-indeksin ryhmissä (33 %–91 %;
keskiarvo = 52 %) kuin matalan EE-indeksin ryhmissä (0 %–65 %; keskiarvo = 23 %).
Taulukossa 5 on esitetty kirjallisuuskatsauksessa esille tuotujen interventiotutkimusten
keskeinen sisältö. Yhtä tutkimusta lukuun ottamassa kaikissa tutkimuksissa interventio-
ryhmissä ilmeni vähemmän relapseja (9 %–23 %) kuin kontrolliryhmissä (16 %–50 %).
Kahdessa tutkimuksessa voitiin interventioryhmässä todeta muutoksia korkeasta EE-in-
deksistä matalaan EE-indeksiin.

Taulukko 4. Kooste EE-indeksiin liittyvistä relapsitutkimuksista, joka perustuu kahteen
katsaukseen (Parker & Hadzi-Pavlovic 1990, Kavanagh 1992).

Tutkimus (vuosi) Korkea EE-indeksi Matala EE-indeksi

n
Relapsit

n
Relapsit

% n
Relapsit

n
Relapsit

%

Brown ym. (1962) 50 28 56 47 10 21

Brown ym. (1972) 45 26 58 56 9 16

Vaughn & Leff (1976a) 18 9 50 19 2 11

Vaughn ym. (1984) 36 20 56 18 3 17

Moline ym. (1985) 11 10 91 13 4 31

Dulz & Hand (1986) 29 14 48 17 11 65

MacMillan ym. (1986b) 41 26 63 36 14 39

Nuechterlein ym. (1986) 19 7 37 7 0 0

Karno ym. (1987) 17 10 59 27 7 26

Leff ym. (1987) 12 4 33 37 5 14

Tarrier ym. (1988) 29 14 48 19 4 21

Parker ym. (1988) 42 20 48 15 9 60

Cazullo ym. (1988) 8 5 63 11 3 27

Gutierrez ym. (1988) 11 6 54 21 2 10

Rostworowska ym. (1987) 25 15 60 11 1 9

Mozny ym. (1989) 30 18 60 38 11 29

Arevalo & Vizcarro (1989) 18 8 44 13 5 38

Ivanovic & Vuletic (1989) 29 19 66 31 2 7

Montero ym. (1990) 24 8 33 36 7 19

Buchkremer ym. (1991) 59 22 37 40 11 28

Barrelet ym. (1990) 24 8 33 12 0 0
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Taulukko 5. Yhteenveto kirjallisuuskatsauksessa kuvatuista EE-indeksiin liittyvistä
interventiotutkimuksista.

Tut-
kimus, 
vuosi

Aineisto Tutkimusasetelma Keskeiset havainnot

Liberman 
ym. 1981

28 skitsofreniaa 
sairastavaa miestä 
(korkea EE-
indeksi) 
satunnaisesti koe- 
ja 
kontrolliryhmiin:

Koeinterventio: 10 viikon sairaalahoito, 
sosiaalisten taitojen koulutus, 
kasvatuksellinen perheterapia. 
Kontrolli-interventio: Tavanomainen 
psykiatrinen osastohoito.

Yhdeksän kuukauden kuluessa 
koeryhmässä relapseja 
29 %:lla, kontrolliryhmässä 
50 %:lla tapauksista.

Leff ym. 
1982

24 skitsofreniaa 
sairastavaa 
potilasta (korkea 
EE-indeksi) 
satunnaisesti koe- 
ja 
kontrolliryhmiin:

Koe-interventio: Perheille tietoa 
skitsofreniasta ja sen taudinkulusta, 
omaiset ryhmiin, joissa opetettiin 
selviytymiskeinoja, perhetapaamisia 
omaisille kotona, ja yhdessä vietetyn ajan 
vähentäminen alle 35 tuntiin viikossa. 
Kontrolli-interventio: Tavanomainen 
psykiatrinen sairaalahoito

EE-indeksi muuttui koeryhmässä 
matalaksi ja yhdessä vietetty aika 
lyheni alle 35 tuntiin viikossa 
75 %:lla. 9 kk:n seurannassa 
relapseja koeryhmässä 9 %:lla, 
kontrolliryhmässä 50 %:lla 
tapauksista.

Falloon 
ym. 1985

36 skitsofreniaa 
sairastavaa 
henkilöä (korkea 
EE-indeksi) 
satunnaisesti koe- 
ja 
kontrolliryhmiIn:

Koeinterventio: Perheelle tietoa 
skitsofreniasta, perheterapia, jossa 
tavoitteena parantaa perheen 
ongelmanratkaisukykyä ja 
vuorovaikutustaitoja, matala-annoksinen 
neuroleptilääkitys.
Kontrolli-interventio: Tukea antava 
polikliininen yksilöterapia.

Relapseja 9 kk:n seurannassa 
koeryhmässä 6 %:lla, 
kontrolliryhmässä 44 %:lla. 2 v:n 
kuluessa relapseja koeryhmässä 
17 %:lla, kontrolliryhmässä 
33 %:lla tapauksista.

Hogarty 
ym. 1986

103 skitsofreniaa 
sairastavaa 
potilasta (korkean 
EE-indeksin 
saaneita).

Neljä erilaista interventiota: 1. Potilaan 
sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen, 2. 
Perheen neuvonta ja ohjaus , 3. Edellisten 
yhdistelmä , 4. Lääkehoito ja sosiaalinen 
tuki.

Relapseja 12 kk:n kuluessa; 
vähiten ryhmässä 3 (9 %:lla), 
eniten ryhmässä 4 (49 %:lla). Jos 
EE-indeksi pysyi korkeana, vain 
ryhmässä 3 relapseja muita 
vähemmän. Relapseja 2 v:n 
kuluessa 25 %:lla ryhmän 3 ja 
66 %:lla ryhmän 4 tapauksista.

Tarrier 
1988

64 skitsofreniaa 
sairastavaa 
potilasta (korkea 
EE-ind
ksi)

Satunnaisesti neljä erilaista 
interventioryhmää: 1. Tavanomainen 
psykiatrinen hoito, 2. Perheelle suunnattu 
tiedonjako ja neuvonta, 3. Perheelle 
suunnattu tiedonjako ja neuvonta, 
suunnitelmallinen ongelmanratkaisu, 
omien reaktioiden tunnistaminen 
stressitilanteissa, keskustelut ja tietoiskut, 
4. Sama kuin edellä, mutta perheenjäsenet 
mukana roolileikeissä ja käytännön 
harjoituksissa.

9 kuukauden seurannassa kaikissa 
ryhmissä muutoksia korkeasta EE-
indeksistä matalaan. Ryhmissä 3 ja 
4 muutos oli merkitsevästi 
suurempi kuin ryhmissä 1 ja 2. 
Vihamielisyys väheni 
merkitsevästi vain ryhmissä 3 ja 4. 
Relapseja 9 kk:n aikana: 53 %:lla 
ryhmässä 1, 43 %:lla ryhmässä 2, 
8 %:lla ryhmässä 3 ja 17 %:lla 
ryhmässä 4 .
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2.4.2.4 EE-indeksin suhde vuorovaikutusmalleihin

Relapsi- ja interventiotutkimusten lisäksi on pyritty selvittämään, heijastaisiko EE-indek-
si jotakin erityistä perheen sisäistä vuorovaikutusta tai jotakin sairauden piirrettä, johon
liittyy suuri relapsiriski ja millaisten vuorovaikutuksellisten mekanismien välityksellä il-
miöt voisivat liittyvät toisiinsa.

Doane ym. (1981,1986) kehittivät perheen vuorovaikutusmalleja mittaavan menetel-
män, josta on löydettävissä vuorovaikutukseen sidottu vastine jokaiselle EE:n osatekijäl-
le. Käsite affective style (AS) muodostuu osatekijöistä henkilökohtainen kriittisyys, kriit-
tinen tunkeutuvuus, neutraali tunkeutuvuus sekä välitön ja välillinen tuki. Osatekijöiden
arvio tehdään potilaan ja hänen perheensä vuorovaikutusta tarkkailemalla perheen suorit-
taessa sille annettua tehtävää.

Valone ym. (1983) selvitteli EE-indeksin ja AS:n välisiä yhtymäkohtia 52:n häiriinty-
neen ei-psykoottisen nuoren perheissä. Mikäli toinen tai molemmat vanhemmista tuottivat
korkean EE-indeksin, ilmeni perheissä enemmän henkilökohtaista kriittisyyttä kuin sil-
loin, jos molemmat tuottivat matalan EE-indeksin.

Miklowitz ym. (1984) tutkivat niin ikään EE-indeksin ja AS:n välistä suhdetta skitso-
freniaperheissä. Kriittisyydellä ja tunkeutuvuudella potilaan ja hänen läheistensä välises-
sä vuorovaikutuksessa oli merkittävä yhteys vanhempien EE-indeksin tasoon. Kriittiset
kommentit ja emotionaalinen ylikietoutuneisuus korreloivat suoraan henkilökohtaiseen
kriittisyyteen ja tunkeutuvuuteen.

Yleisimmin korkean EE-indeksin vaikutusta on selitetty sillä, että omaisen potilaaseen
kohdistama vihamielinen, kriittinen tai ylikietoutunut asenne on sinällään psykoosialttiil-
le henkilölle sairastumisriskiä lisäävä stressitekijä (Brown ym. 1972, Leff & Vaughn
1985). Potilaan autonomisen hermoston aktivaation on oletettu toimivan tässä suhteessa
välittävänä mekanismina (Tarrier ym. 1979, Sturgeon ym. 1984). On pidetty myös mah-
dollisena sitä, että omaisten asenteet potilasta kohtaan kehittyvät reaktiona potilaan sai-
rauteen.

McMillan (1986b) havaitsi, että korkea EE-indeksi ennusti relapsia ensikertalaisilla,
mutta ei enää ollut merkitsevä ennustetekijä, kun sairauden kesto ennen sairaalahoitoa ja
hoidon jälkeen käytetyn neuroleptilääkityksen vaikutus otettiin huomioon. Parker ym.
(1988) havaitsi, että varhainen sairauden puhkeamisikä ja muut huonoon ennusteeseen
liittyvät tekijät ja korkea EE liittyivät toisiinsa.

Nuechterlein ym. (1992) selvittelivät potilaan ominaisuuksien, omaisten asenteiden ja
psykoosirelapsien suhdetta toisiinsa 43:n skitsofreniapotilaan pitkittäistutkimuksessa. He
käyttivät polkuanalyysia (path analysis), joka antaa mahdollisuuden tarkastella useiden
eri muuttujien keskinäisiä suhteita siten, että muiden muuttujien vaikutus on pystytty
kontrolloimaan. He pyrkivät erityisesti selvittämään kuinka potilaan sairauden alkami-
sikä, asuminen yhdessä vanhempien kanssa ennen sairaalahoitoa ja EE-indeksi ovat suh-
teessa toisiinsa ja psykoosirelapseihin. Lisäksi he tarkastelivat sitä, kuinka potilaan oirei-
den vaikeusaste heijastui edellä oleviin muuttujiin suoranaisesti ja välillisesti relapseihin
näiden kolmen muun muuttujan kautta.

Tekemiensä analyysien perusteella he totesivat, että potilaan asuminen vanhempiensa
luona ennen sairaalahoitoa saattaa heijastua omaisten asenteisiin. Asuminen vanhempien
luona on taas yhteydessä sairauden varhaisempaan alkamisikään. Toinen tärkeä havainto
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oli se, että potilaan oireiden vaikeusaste oli yhteydessä varhaisempaan taudin alkami-
sikään, asumiseen vanhempien luona ja vanhempien korkeaan EE:hen.

Eva & Puri (1995) kuvasivat hypoteettisen mallin, joka kytki toisiinsa yksilön peri-
män, perheen psykopatologian, sairauden vaikeusasteen, potilaan sairastumisiän ja per-
heen altistumisajan psykoottiselle perheenjäsenelle. He näkevät psykoosirelapsin kehitty-
misen kokonaisuutena, johon kaikki edellä mainitut tekijät saattavat vaikuttaa. Heidän
luomansa käsite relapsi-ilmapiiri (climate of relapse) kuvaa kokonaistilannetta, jossa po-
tilaan haavoittuvuus ja yhden tai useamman toisiinsa vaikuttavan osatekijän vuorovaiku-
tus saa aikaan psykoosin. Malli pohjautuu tutkimuksiin, joissa edellä kuvattujen osateki-
jöiden välisiä yhteyksiä on selvitelty. Näiden perusteella Eva ja Puri ajattelivat esimerkik-
si perimän olevan suhteessa perheen psykopatologiaan, sairauden vaikeusasteeseen, sai-
rastumisikään ja EE-indeksiin. Perheen psykopatologia taas on suhteessa sairauden vaike-
usasteeseen ja EE-indeksiin, sairauden vaikeusaste sairastumisikään ja EE-indeksiin ja
sairastumisikä EE-indeksiin. Eri osatekijät erilaisissa kombinaatioissaan luovat ilmapii-
rin, joka saa aikaan psykoosirelapsin (kuvio 3). (Eva & Puri 1995.)

Kuvio 3. Skitsofreenisen psykoosin uusiutumisen dynaaminen malli (Eva & Puri 1995).

2.4.2.5 Uudet EE-indeksin arviointimenetelmät

EE-indeksin arviointi on perustunut perinteisesti haastatteluun, jossa lähiomaisen potilas-
ta kohtaan osoittamia asenteita on arvioitu ääninauhalta. Nauhoituksen jälkeen tehdyssä
arviossa on otettu huomioon asiasisällön lisäksi myös omaisen käyttämä äänensävy. Al-
kuperäinen haastattelu kesti noin kolme tuntia. Myöhemmin tehtyjen havaintojen perus-
teella haastatteluaikaa voitiin lyhentää noin puoleentoista tuntiin (Leff & Vaughn 1985.)
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Runsaasti aikaa vievänä ja erityiskoulutusta vaativana menetelmä on kuitenkin soveltunut
huonosti käytännön kliinisiin tarpeisiin ja on näin ollen jäänyt pääosin tutkijoiden käyt-
töön.

Magana (1986) otti käyttöön uudelleen Gootshalkin ja Gleserin 1960-luvulla kehittä-
män viiden minuutin puhenäytteen (Five-Minute Speech Sample; FMSS). Menetelmässä
arvioidaan omaisen vihamielisyyttä, kriittisyyttä ja emotionaalista ylikietoutuneisuutta
vapaamuotoisen viiden minuutin kestoisen ääninauhoituksen pohjalta. Potilaan omaiselle
annetaan lyhyt ohje, jossa häntä kehotetaan kertomaan omin sanoin siitä, millaisia ajatuk-
sia ja tunteita hänellä on potilaan suhteen, millainen potilas on omaisen mielestä ihmise-
nä ja siitä kuinka he ovat tulleet toimeen keskenään. Omaisen vapaamuotoinen viiden mi-
nuutin kestoinen puheenvuoro nauhoitetaan ja arvioidaan jälkikäteen. Maganan käyttä-
mässä menetelmässä arvio jakautuu neljään osatekijään: 1. omaisen ensimmäiseen ää-
neen lausumaan ajatukseen, 2. omaisen ja potilaan välisen suhteen yleiseen arvioon, 3.
kriittisten kommenttien lukumäärään ja 4. emotionaalisen ylikietoutuneisuuden arvioon.

Myöhemmin FMSS:n validiteettia on testattu useissa tutkimuksissa ja FMSS:n ja
CFI:n (Camberwell Family Inteview) yhtäpitävyys on todettu hyväksi. FMSS:n sensitiivi-
syys korkean EE-indeksin suhteen on vaihdellut 50–60 %:n välillä ja spesifisyys
83–91 %:n välillä. (Magana ym. 1986, Malla ym. 1991, Leeb ym. 1991.)

1980-luvun lopulta lähtien EE:n arvioimiseen on alettu soveltaa myös videotekniik-
kaa. Videonauhoitukseen pohjautuvat arviointimenetelmät soveltavat FMSS -menetel-
mää. Videointi tekee mahdolliseksi myös potilaan omaisen ilmeiden ja eleiden huomioon-
ottamisen erityisesti vihamielisyyttä ja emotionaalista kietoutuneisuutta arvioitaessa.
(Schweitzer 1987.)

Yhteys omaan työhöni. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt videotekniikkaan pohjau-
tuvaa Schweitzerin (1987) kehittämää arviointimenetelmää, joka on kuvattu yksityiskoh-
taisemmin luvussa 5.4. 

2.5 Perheen kuormittuneisuuteen (family burden) liittyvä kirjallisuus

Psyykkisen häiriön potilaan perheenjäsenissä aikaansaamaan kuormitukseen on kiinnitet-
ty huomiota jo 1940-luvulta lähtien. Valtaosa aihetta käsittelevistä tutkimuksista on tehty
pitkäaikaisesti vaikeasti sairaiden, tavallisesti skitsofreniaa sairastavien potilaiden omais-
ten keskuudessa.

2.5.1 Kuormittuneisuuden määritelmä.

Platt (1985) määritteli kuormittuneisuuden potilaan sairauden aikaansaamien ongelmien,
vaikeuksien tai vastoinkäymisten kielteisiksi vaikutuksiksi potilaan läheisten elämään.
Vaikutukset saattavat heijastua työhön, vapaa-aikaan, talouteen tai ihmissuhteisiin.

Hoenig & Hamilton (1967) jakoivat kuormituksen objektiiviseen ja subjektiiviseen
kuormitukseen. Edellisellä he tarkoittivat psyykkisen sairauden aiheuttamia konkreetti-
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sia, havaittavissa olevia seurauksia potilaan omaisten elämässä. Jälkimmäisellä taas tar-
koitetaan sitä, missä määrin omaiset kokevat tilanteen kullakin elämän osa-alueella kuor-
mittavana.

Maurin & Boyd (1990) korostivat sitä, että tulisi tehdä selvä ero potilaan sairauden ai-
heuttaman kuormituksen ja potilaan omaisen muuhun elämäntilanteeseen liittyvän uupu-
muksen välillä. He kuvasivat subjektiivisen kuormituksen kehittymistä jatkumona, jossa
potilaan sairauteen liittyvät edeltävät tekijät saavat aikaan objektiivisen kuormituksen. Se
missä määrin omainen kokee subjektiivista kuormitusta, riippuu objektiivisen kuormituk-
sen määrästä ja laadusta ja niin sanottujen välittävien tekijöiden vaikutuksista. Edeltäviä
tekijöitä ovat muun muassa potilaan oireet ja hänen toimintakykynsä, diagnoosi, potilaan
asuinpaikka ja käytetty hoitomuoto. Objektiivinen kuormitus tarkoittaa havaittavissa ole-
vaa poikkeavuutta potilaan käyttäytymisessä, puutteita häneen roolisuorituksessaan per-
heessä, kielteisiä vaikutuksia yleisemmällä tasolla perhe-elämään, potilaan tarvitsemaa
konkreettista tukea omaisiltaan ja sairaudesta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Omai-
sen kokemaan kuormitukseen vaikuttavat lisäksi välittävät tekijät: potilaan ja hänen omai-
sensa välisen suhteen laatu, ulkopuolelta saatu tuki, omaisen omat selviytymiskeinot, per-
heen taloudellinen tilanne ja muut elämäntapahtumat (kuvio 4).

Kuvio 4. Mielenterveyden häiriö ja omaisen kokema subjektiivinen kuormitus (Maurin &
Boyd 1990).
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2.5.2 Kuormittuneisuuden osa-alueet

Tavallisesti kuormitus on nähty potilaan oireiden ja toimintakyvyn puutteiden heijastumi-
na hänen perheeseensä ja lähipiiriinsä useilla päivittäisen elämän osa-alueella. Schene
(1990) jakoi kuormituksen vaikutuksen perheessä kahdeksaan eri osa-alueeseen.

1. Tavanomaiset kodin askareet: Tavallisesti perheenjäsenten kesken vallitsee tietty
vastavuoroisuus kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Jos joku jäsenistä ei kykene
hoitamaan osuuttaan, siirtyy vastuu jollekulle toiselle.

2. Perheenjäsenten keskinäiset suhteet: Perheenjäsenten välillä saattaa esiintyä
jännitteitä, jotka eivät ole pelkästään seurausta potilaan oireista tai toiminnallisista
puutteista, vaan myös sairauden syihin liittyvästä epävarmuudesta (perinnöllisyys,
perhe ja niin edelleen).

3. Sosiaaliset suhteet: Perheen suhde ympäristöön saattaa muuttua. Sairastamiseen
saattaa liittyä häpeää ja tarve salata sairaus tai suojella potilasta.
Mielenterveysongelmiin liittyvä mystisyys voi etäännyttää perheen ympäristöstään.

4. Vapaa-aika ja urakehitys: Potilaan omaiset saattavat joutua luopumaan sosiaalisista
suhteistaan ja urakehityksestään, koska potilas tarvitsee konkreettista tukea. Potilaan
toimintakyvyn puutteet voivat aiheuttaa tehtävien siirtymistä omaisen vastuulle.

5. Talous: Potilaan vajavainen työkyky tai työkyvyttömyys heijastuu välittömänä
perheen taloudelliseen tilanteeseen. Joku perheenjäsenistä saattaa luopua omasta
ansiotyöstään omistautuakseen enemmän potilaan huolenpidolle. Hoito sinänsä
aiheuttaa kustannuksia.

6. Vaikutukset lapsiin ja sisaruksiin: Psyykkisiin sairauksiin liittyy monia sekä perheen
vuorovaikutukseen että perinnöllisyyteen liittyviä tekijöitä, joiden seurauksena lasten
sairastumisriski on kohonnut. Sisarukset jäävät usein vähemmälle huomiolla ja saavat
vähemmän huolenpitoa vanhemmiltaan, jotka joutuvat suuntamaan energiansa
oireilevaan jälkeläiseensä.

7. Perheenjäsenten terveydentila: Perheenjäsenillä saata ilmetä rasitukseen liittyen
psykosomaattisia oireita, mielenterveyden häiriöitä ja joskus eriasteisia vammoja
potilaan aggressiokäytöksen seurauksena.

8. Subjektiiviset kärsimykset: Perheenjäsenet saattavat tuntea monia kielteisiä tunteita
kuten syyllisyyttä, epävarmuutta, vihaa ja pelkoa.

Kuormittuneisuuden hahmottaminen ja ymmärtäminen vaatii Schenen mukaan yksilöä ja
perhettä laajemman näkökulman omaksumista. Hänen rakentamansa integratiivinen malli
(kuvio 5) yhdistää kolme erilaista teoreettista näkökulmaa: systeemiteoreettisen, rooliteo-
reettisen ja stressiteoreettisen. 

Yleinen systeemiteoria nivoutuu Schenen malliin sosiaalisen hierarkian kautta. Tässä
yksilöä, perhettä, sosiaalista verkostoa, yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan vastavuo-
roisesti toisiinsa vaikuttavina tekijöinä.

Rooliteorian mukaan ihmiset toimivat sosiaalisissa suhteissaan tietyiltä osin samalla
tavoin. He ovat aina tietyssä asemassa suhteessa muihin (äiti, isä, lapsi jne.). Kuhunkin
asemaan liittyy tiettyjä odotuksia muissa asemissa olevien taholta. Erilaisten odotusten
yhteisvaikutuksesta muodostuu rooli. Mielenterveyden häiriössä yksilön suoriutuminen
roolissaan häiriintyy eri tavoin ja eri asteisesti. Tästä on seurauksena joukko erilaisia
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kuormittavia vaikutuksia perheenjäseniin. Toisaalta muutos roolisuoriutumisessa heijas-
tuu myös muille sosiaalisen hierarkian tasoille objektiivisena kuormituksena.

Stressiteoreetisen näkökulman mukaan potilaan oireet ja muutos hänen roolisuoriutu-
misessaan ja niistä seuraava objektiivinen kuormitus ovat myös ulkoisia stressitekijöitä,
jotka voivat taas heijastua subjektiivisena kuormituksena hänen läheisissään (kuvio 5).
(Schene 1990.)

Kuvio 5. Kuormittuneisuuden integratiivinen malli (Schene 1990).

Puolison kuormitus. Noh & Avison (1988) selvittelivät 163 funktionaalista psykoosia sai-
rastavan psykiatrisen potilaan puolison kokemaa kuormittuneisuutta. He kiinnittivät eri-
tyisesti huomiota potilaan oireiden, perheen rakenteen, stressaavien elämäntapahtumien,
puolison elämänhallinnan ja sukupuolierojen merkitykseen kuormittuneisuuden koke-
muksessa. He havaitsivat, ettei puolison kokema kuormittuneisuus liity pelkästään poti-
laan oireisiin, vaan myöskin psykososiaaliset tekijät ovat tässä suhteessa avainasemassa.
Oireet olivat kuitenkin merkittäviä miesten kuormittuneisuuden kokemuksessa. Naisilla ei
oireilla ollut merkitystä. Miesten kohdalla stressaavat elämäntapahtumat vaikuttivat mer-
kittävästi kuormittuneisuuteen. Molemmilla sukupuolilla puolison heikentynyt kyky halli-
ta omaa elämäänsä lisäsi kuormittuneisuuden kokemusta. Tällä oli erityisesti vaikutusta
naisten kohdalla. Jos perheeseen kuului lapsia, kokivat sekä naiset että miehet puolison
sairauden kuormittavampana. Lasten merkitys tuli esille erityisesti naisilla. Työssä käy-
vät naiset kokivat niinikään puolisonsa sairauden kuormittavampana. Tutkijoiden mieles-
tä ne naiset, jotka joutuivat vastaamaan useisiin erilaisiin rooliodotuksiin, ovat erityisen
haavoittuvia kuormittuneisuutta ajatellen.
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Yhteys omaan työhöni. Omassa työssäni kuvaan identifoitujen potilaiden lähiomaisten
kuormittuneisuutta koe- ja kontrolliryhmissä hoidon alussa. Kuvaan myös kuormittunei-
suuden muutosta molemmissa ryhmissä seurannan eri vaiheissa sekä koe- ja kontrolliryh-
mien välisiä eroja tässä suhteessa kunakin arviointiajankohtana

2.5.3 Kuormittuneisuuden mittaaminen

Psykiatrisen potilaan läheisen kuormittuneisuutta on mitattu erilaisin menetelmin jo
1960-luvun lopulta lähtien. Menetelmät ovat vaihdelleet yksinkertaisista kyselylomak-
keista monimutkaisiin semistrukturoituihin haastatteluihin (Schene 1990). Useimmat käy-
tetyistä menetelmistä erottelevat toisistaan subjektiivisen ja objektiivisen kuormittunei-
suuden. Näiden erotteleminen on ollut erityisen ongelmallista samoin kuin subjektiivisen
kuormittuneisuuden ja objektiivisen kuormituksen välisen yhteyden osoittaminen.

Hoenigin & Hamiltonin (1967) mukaan objektiivinen kuormitus on jaettavissa kah-
teen eri osaan. Heidän mielestään objektiivinen kuormitus muodostuu toisaalta joistakin
perhe-elämään spesifisesti kohdistuvista vaikutuksista ja toisaalta tietyistä poikkeavista
piirteistä potilaan käyttäytymisessä, jotka voivat saada aikaan kärsimystä läheisissä. Jäl-
kimmäiseen liittyy selvästi myös subjektiivinen komponentti. 

Platt ym.(1980) on pyrkinyt kehittämään menetelmän, jolla kuormituksen eri kompo-
nentit voitaisiin paremmin erottaa toisistaan. On vaikea määrittää miten ja kuinka paljon
erilaiset perheen ja läheisten elämää kuormittavat seikat ovat yhteydessä potilaaseen ja
hänen sairauteensa. Platt työtovereineen kehitti yllä kuvatut ongelmat huomioon ottaen
kuormittuneisuuden arvioimista varten niin kutsutun SBAS-arviointimenetelmän (Social
Behaviour Assesment Schedule), jonka avulla arvioidaan käyttäytymistä ja sosiaalista
suoriutumista suhteessa joihinkin muutoksia aiheuttaneisiin tekijöihin. Tällaisia voivat
olla muun muassa sairaus ja eri hoitomuotojen vaikutus potilaaseen ja hänen läheisiinsä.
Tutkijat pitivät menetelmäänsä erityisen soveliaana mittaamaan akuutin psyykkisen sai-
rauden aikaansaamaa kuormittuneisuutta.

SBAS-haastaattelu muodostuu kolmesta eri osa-alueesta, joista jokaisessa tarkastel-
laan sekä potilaan tilannetta että hoitoa eri näkökulmista. Ensimmäisessä osa-alueessa ar-
vioidaan potilaan käyttäytymisen poikkeavuutta, sen kestoa ja siitä omaiselle aiheutuvaa
kuormitusta. Toinen osa-alue huomioi edellisten lisäksi potilaan sosiaalisen suoriutumi-
sen. Kolmannessa osa-alueessa tarkastellaan potilaan käyttäytymisen objektiivisia vaiku-
tuksia perheenjäseniin ja siitä omaisille aiheutuvaa tunnetasolla henkilökohtaisesti koet-
tua kärsimystä. Käytöksen poikkeavuus ja objektiiviset, omaisiin kohdistuvat seuraukset
on näin erotettu toisistaan. Kaikkien haitallisten vaikutusten alkamisajankohta kirjataan.
Potilaan ja hänen perheensä taustatiedot kootaan kattavasti, jotta potilaan käyttäytymistä
ja sen vaikutuksia hänen läheisiinsä voidaan tarkastella kuhunkin ajankohtaan liittyen.
Edellisten lisäksi kootaan tieto kaikista merkittävistä potilasta ja hänen perhettään koh-
danneista elämäntapahtumista, joilla saattaisi olla merkitystä kuormittuneisuuden suh-
teen sekä kartoitetaan kaikki se tuki, jota omaiset ovat saaneet.

SBAS-haastattelu tehdään potilaan lähiomaiselle potilaan valinnan perusteella. Tär-
keimmät muuttujat kuten potilaan poikkeava käytös ja sosiaalinen suoriutuminen on ope-
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rationalisoitu poikkeavuuden vakavuuden perusteella numeerisesti mitattavaksi. Samoin
on menetelty kunkin osa-alueen kohdalla omaisen kokeman subjektiivisen kuormittunei-
suuden suhteen. Tämä menettely mahdollistaa subjektiivisen ja objektiivisen kuormittu-
neisuuden kokonaismäärän mittaamisen sekä kullakin osa-alueella erikseen että kokonai-
suutena.

Identifioidun potilaan lähiomaisen haastattelu omassa työssäni noudattelee edellä ku-
vattua SBAS-haastattelua. Menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 5.5.

2.6 Perheen rakenteen ja toimintakyvyn arviointia 
käsittelevä kirjallisuus

Perheen rakenteen ja toimintakyvyn arviointia käsittelevässä kirjallisuudessa keskityn
kolmen menetelmän kuvaukseen. Kantorin ja Lehrin perheluokitus (1975) on kuvattu kir-
jallisuuskatsauksessa historiallisen merkityksensä vuoksi ja Olsonin perheiden luokittelu-
menetelmä (Olson ym. 1979) sen merkittävän suomalaisessa perhetutkimuksessa saaman
jalansijan vuoksi (Tuori 1987, Seikkula 1990, 1991, Keränen 1992). Beaversin perhearvi-
ointimenetelmää (Lewis & Beavers ym.1976) on niin ikään käytetty suomalaisessa perhe-
tutkimuksessa (Lahti 1991,Tienari ym. 1987a, 1987b).

Yhteys omaan työhöni. Tässä tutkimuksessa olen soveltanut Beaversin perhearviointi-
menetelmää tutkimuksessa mukana olevien perheiden toimintakyvyn kokonaisuuden arvi-
oinnissa. 

2.6.1 Kantorin ja Lehrin perheluokitus

Kantor ja Lehr pyrkivät erittelemään ja tunnistamaan niitä keskeisiä ilmiöitä, jotka sääte-
levät kunkin perheenjäsenen käyttäytymistä. He tarkastelivat perheen kykyä hallita ja kä-
sitellä perhesysteemiin tulevaa informaatiota ja löytää toimintatapoja perheenjäsenten
keskinäisen välimatkan säätelemiseksi. Perheen alasysteemien välinen vuorovaikutus ja
perheen suhde psykososiaaliseen ympäristöönsä olivat niin ikään tarkastelun kohteina. He
erottivat kolme perheen perusrakennetta: avoin, suljettu ja sattumanvarainen.

Avoimille perheille on luonteenomaista demokraattisuus. Perheenjäseniä rohkaistaan
sekä keskinäiseen että perheen ulkopuolelle suuntautuvaan avoimeen kanssakäymiseen.
Perheissä vallitsee järjestys, mutta joustavuutta kunnioitetaan. Asioista neuvotellaan ja
haetaan yhteisymmärrystä. Yksilön oikeuksia kunnioitetaan ja perheenjäseniltä edellyte-
tään keskinäistä lojaliteettia.

Suljetuissa perheissä tiukat säännöt ja hierarkinen vallankäyttö ovat vallitsevina. Per-
heenjäsenet luopuvat omista tarpeistaan yhteisen edun nimissä. Kunkin perheenjäsenen
päivittäistä elämää säätelevät tiukat säännöt. Perhe elää omaa elämäänsä ja perheenjäse-
net suhtautuvat ulkopuolisiin epäluuloisesti. Tavoitteena on tasapainon ylläpitäminen pe-
rinteisiin nojaten.
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Sattumanvaraisten perheiden rakenne on pirstoutunut. Sääntöjä ei juuri ole. Kukin per-
heenjäsen toimii omien yllykkeidensä pohjalta muista riippumatta. Perheenjäsenten, per-
heen alasysteemien ja perheen ja ympäristön väliset rajat ovat hämärtyneet. Vuorovaiku-
tus on sattumanvaraista ja vain löysästi säädeltyä. Kantorin ja Lehrin mukaan jokainen
kuvatuista perhetyypeistä saattaa menettää toimintakykynsä. Suljetut perheet ovat alttiita
liialliseen joustamattomuuteen, sattumanvaraiset kaoottisuuteen. Myös avoimet perheet
voivat ajautua voimakkaissa ristiriitatilanteissa umpikujaan. (Kantor & Lehr 1975.)

2.6.2 Olsonin ympyrämalli

Olson ym. (1979) kehittivät perheiden luokittelumenetelmän, joka perustuu kahteen per-
hettä kuvaavaan ominaisuuteen; perheen koossapysyvyyteen (cohesion) ja mukautuvuu-
teen (adaptability). Koossapysyvyys kuvaa yhtäältä perheenjäsenten keskinäistä yhteen-
kuuluvuutta (bonding) tunnetasolla ja toisaalta sitä, missä määrin perheessä tarjoutuu
mahdollisuuksia yksilöllisyyteen ja autonomiaan. Mukautuvuus kuvaa perheen kykyä
muuttaa sääntöjään, valtarakenteitaan ja rooliodotuksiaan ulkoisten tekijöiden muuttues-
sa joko pysyvästi tai tilapäisesti. Tasapaino näiden kahden tekijän välillä luo edellytykset
tyydytystä tuottaville ja toimiville perheenjäsenten välisille suhteille ja turvaa parhaan
mahdollisen yksilönkehityksen. Liiallinen koossapysyvyys johtaa kietoutuneisuuteen yk-
silöllisyyden ja autonomian kustannuksella. Liian vähäisen koossapysyvyyden vallitessa
perheenjäsenet jäävät toisilleen etäisiksi, eristäytyneiksi ja kyvyttömiksi tarjoamaan tai
vastaanottamaan tukea. Liiallinen mukautuvaisuus tuo mukanaan liian monia ja liian suu-
ria muutoksia. Se saa aikaan epävarmuutta ja altistaa kaaokselle. Liian vähäinen mukau-
tuvaisuus taas aikaansaa joustamattomuutta ja pysähtyneisyyttä.

Olsonin mallin mukaan terveellä perheellä on selkeät sekä sisäiset että ulkoiset rajat,
mutta rajat eivät ole liian joustamattomat. Perheenjäsenet viettävät aikaa sekä yksin että
yhdessä. Toiminnot ja ystävyyssuhteet jakautuvat tasaisesti yksilöllisiin ja perheen yhtei-
siin. Riippuvuus ja riippumattomuus ovat keskenään tasapainossa ja päätöksiä tehdään
sekä yksilöiden että koko perheen tasolla. Terveissä perheissä johtajuus perustuu tasa-ar-
voisuuteen ja demokraattisuuteen, ja perheenjäsenet kykenevät neuvottelemaan asioista
keskenään. Tehtäviä jaetaan ja palautejärjestelmät toimivat. Käytännössä sekä koossapy-
syvyyttä että mukautuvuutta tarkastellaan yksityiskohtaisesti osa-alueisiin jaettuina. Nii-
den aste kullakin osa-alueella määritellään numeerisesti välillä 1–8.

Koossapysyvyyden osa-alueita ovat emotionaalinen sitominen, perheen kietoutunei-
suus, parisuhde, vanhempi-lapsi liittoutumat, sisäiset rajat (aika, tila, päätöksenteko) ja
ulkoiset rajat (ystävät, harrastukset, huvitukset). Kullakin osa-alueella perheet voidaan
luokitella irrallisiin (asteet 1 ja 2), erillisiin (asteet 3 ja 4), yhtenäisiin (asteet 5 ja 6) ja
kietoutuneisiin (asteet 7 ja 8). Koossapysyvyyden kokonaisarvo muodostetaan osa-aluei-
den arvioinneista syntyneen yleiskuvan perusteella.

Perheen mukautuvuuden osa-alueita ovat Olsonin mallissa johtajuus, järjestys, neuvot-
telu, roolit ja säännöt. Mukautuvuuden osa-alueilla perheet luokitellaan jäykkiin (asteet 1
ja 2), strukturoituihin (asteet 3 ja 4), joustaviin (asteet 5 ja 6) ja kaoottisiin (asteet 7 ja 8).
Mukautuvuuden yleisarvio tehdään niinikään osa-alueiden arvioineissa syntyneen koko-
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naiskäsityksen pohjalta. Yllä kuvatulla menetelmällä arvioiden voidaan perheissä löytää
yhteensä 16 erilaista koossapysyvyyden ja mukautuvuuden yhdistelmää. Olsonin ympyrä-
malli on kuvattu kuviossa 6. Mallissa neljään keskimmäiseen sektoriin sijoittuvissa per-
heissä vallitsee sopiva tasapaino koossapysyvyyden ja sopeutuvuuden välillä. Näiden per-
heiden on todettu olevan parhaiten toimivia sekä perheen että perheenjäsenten yksilönke-
hitystä ajatellen. (Olson ym.1979.)

Kuvio 6. Olsonin ympyrämallin koossapysyvyyden ja mukautuvuuden akselit (Olson ym.
1979).

2.6.3 Beaversin toiminnalliset tasot

Beavers tutki hyvin selviytyviä keskiluokan tai ylemmän keskiluokan perheitä tarkoituk-
senaan tunnistaa ja löytää ne perheen vuorovaikutukselliset tekijät, jotka ovat merkittäviä
perheen optimaalista toimintakykyä ajatellen. Beaversin ajattelun lähtökohtana oli se
seikka, että kun kaksi ihmistä muodostaa parisuhteen, on heillä molemmilla odotuksia
toistensa suhteen. Nämä odotukset ovat heijastuma molempien omasta perhetaustasta. Pa-
risuhteen solmimisen ja lasten syntymään jälkeen koko perhesysteemi joutuu mukautu-
maan erilaisiin yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin. Erilaisten
vaatimusten ja tarpeiden yhteensovittaminen vaatii neuvottelua muun muassa sellaisista
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perustavaa laatua olevista kysymyksistä kuin elintila, ajankäyttö, tunteiden ilmaisu ja elä-
mänarvot. Beaversin mielestä vain varsin pystyvät ihmiset kykenevät käymään näitä neu-
votteluja menestyksellisesti.

Vuonna 1976 tekemässään tutkimuksessa Beavers pyrki löytämään niitä tekijöitä, jot-
ka johtavat terveeseen ja tasapainoiseen kehitykseen perheessä. Viisi keskeistä osa-aluet-
ta arvioinnissa olivat: perheen rakenne, perheen mytologia (perheen käsitys itsestään, sen
reaalisuus ja poikkeavuus suhteessa ympäristön käsitykseen perheestä), perheen kyky
päämäärähakuiseen keskusteluun, autonomia ja perheen tunneilmapiiri. (Lewis ym.
1976.)

Myöhemmin Beavers (1982) tutki samoin menetelmin perheitä, joissa oli psyykkisesti
oireileva, psykiatrisessa sairaalahoidossa oleva nuori. Hän vertasi näitä perheitä edellises-
tä tutkimuksesta valittuihin, mahdollisimman hyvin kaltaistettuihin perheisiin. Perheitä
vertailemalla hän selvitteli niitä ilmiöitä ja toimintamalleja, jotka korreloivat perheiden
selviytymiskykyyn, nuorten toiminnalliseen tasoon ja psyykkisten oireiden ilmenemiseen
heillä eri muodoissaan. 

Beavers (1982) jakoi perheet tutkimuksen perusteella terveisiin (optimaalisiin ja adek-
vaatteihin), välimuotoisiin ja vaikeasti häiriintyneisiin. Puutteet millään yksittäisellä yllä-
kuvatuista viidestä osa-alueesta eivät näyttäneet selittävän perheen terveyttä tai häiriinty-
neisyyttä, vaan näkemys perheen toimintakyvystä muotoutui summana useilla eri alueilla
tehdyistä havainnoista. Tehtyjen havaintojen pohjalta Beavers pystyi hahmottamaan sitä,
kuinka toimivuus tai toimimattomuus tuli ilmi kullakin osa-alueella toimintakyvyiltään
erilaisissa perheissä. Lisäksi hän jakoi perheet ”suuntautuvuuden” (family style) mukaan
Stierliniä mukaillen sentripetaalisiin, välimuotoisiin ja sentrifugaalisiin (Stierlin 1972,
Stierlin ym. 1973). Sijoittuminen suuntautumisen suhteen vaikutti siihen, millaisia psyyk-
kisiä oireita perheen jälkeläisissä ilmeni. Menetelmällä perheet voidaan toimintakykynsä
ja suuntautuvuutensa perusteella jakaa seitsemään eri luokkaan, jotka on esitetty kuvios-
sa 7.
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Kuvio 7. Beaversin perheen rakenteen ja toimintakyvyn yhdistävä perhearviointimalli
(Beavers 1982).

2.7 Kirjallisuuskatsauksen liittyminen tähän tutkimukseen

Kirjallisuuskatsauksessani olen pyrkinyt mahdollisimman kattavaan tutkimukseni kannal-
ta tärkeiden aihepiirien tarkasteluun. Tavoitteenani on ollut luoda käsitys tutkimuksessani
kuvattavan avohoitopainotteisen, perhe- ja verkostokeskeisen työmuodon nykytilasta, his-
toriallisesta kehityksestä ja sitä tukeneista keskeisistä muutoksista vaikeiden mielenterve-
yden häiriöiden etiologiaan ja hoitoon liittyvässä tieteenfilosofisessa ajattelussa.
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Mielestäni kuvaamieni pitkäaikaispotilaiden uusiutuvien psykoosien avohoitoa käsitte-
levien julkaisujen merkitys on tutkimuksessani käytetyn psykoosityöryhmätyyppisen työ-
muodon kehitystä ajatelleen perustavaa laatua olevaa. Siksi olen työtapojen ja niihin liit-
tyvien projektien kuvauksessa tietoisesti välttänyt pitäytymistä vain akuutisti sairastunei-
den hoitoon liittyvien projektien kuvauksessa.

Kuvaan työssäni perheen expressed emotion -indeksin, perheen toimintakyvyn ja per-
heenjäsenten kuormittuneisuuden ilmenemistä tilanteissa, joissa yksi perheenjäsenistä on
äkillisesti sairastunut vaikeaan mielenterveyden häiriöön. Tarkastelen niin ikään näiden il-
miöiden merkitystä kunkin identifioidun potilaan psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muu-
toksissa ja heidän tarvitsemansa psykiatrisen sairaalahoidon määrässä noin kahden vuo-
den seuranta -aikana. Olen halunnut kirjallisuuskatsauksessani kuvata seikkaperäisesti
myös käsitteiden expressed emotion ja perheen kuormittuneisuus kehitystä ja kliinisiä so-
vellutuksia vuosien saatossa.

Perheen arviointimenetelmien suhteen olen pitäytynyt omassa työssäni soveltamani
Beaversin arviointimenetelmän ja kahden arviointimenetelmien historiallisen kehityksen
kannalta keskeisen menetelmän, Kantorin ja Lehrin toiminnallisten tasojen ja Olsonin
ympyrämallin kuvauksessa.

Käytännön kliinisessä työssä ovat perheiden rakenne ja toimintakyky, perheen tunneil-
mapiiri ja perheenjäsenten kuormittuneisuus koko ajan läsnä toinen toisiinsa kytkeytynei-
nä. Kirjallisuuskatsauksessani samoin kuin tutkimuksessani tarkastelen niitä kuitenkin
käytännön syistä erillisinä.



3 Tutkimuksen tavoitteet ja hypoteesit

3.1 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli:

1. Kuvata psykoosityöryhmässä hoidettujen (koeryhmä) ja tavanomaiseen tapaan
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen (kontrolliryhmä) vaikeista
akuuteista mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden psyykkisen tilan ja
toimintakyvyn muutosta ja eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä kahden vuoden
aikana hoitoon hakeutumisesta. 

2. Kuvata tutkimusjoukkoon kuuluvien potilaiden lähiomaisten kuormittuneisuuden
muutosta ja eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä kahden vuoden seuranta-aikana.

3. Kuvata tutkimusjoukkoon kuuluvien potilaiden perheiden expressed emotion-
indeksin muutoksia ja eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä noin kahden vuoden
seuranta-aikana.

4. Kuvata tutkimusjoukkoon kuuluvien potilaiden sosiaali- ja terveystoimen
palveluiden, erityisesti psykiatrisen sairaalahoidon käyttöä seuranta-aikana ja koe- ja
kontrolliryhmän välisiä eroja näiden palveluiden käytössä.

5. Kuvata eroja identifioidun potilaan psyykkisessä tilassa ja toimintakyvyssä sekä
psykiatrisen sairaalahoidon käytössä matalan ja korkean expressed emotion -indeksin
saaneiden perheiden välillä.

6. Kuvata kuinka kunkin potilaan perheen toimintakyky heijastuu potilaan psyykkisessä
tilassa, toimintakyvyssä ja psykiatrisen sairaalahoidon määrässä seuranta-aikana.

7. Kuvata ja konkretisoida psykoosityöryhmätyyppisen ja tavanomaisen psykiatrisen
erikoissairaanhoidon työskentelytapojen eroja käytännön kliinisessä työssä.
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3.2 Tutkimuksen hypoteesit

Tutkimuksen hypoteesit olivat:

1. Psykoosityöryhmässä hoidettujen potilaiden psyykkinen tila ja toimintakyky
kohenevat kahden vuoden seuranta-aikana enemmän kuin tavanomaiseen tapaan
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden.

2. Psykoosityöryhmässä hoidettujen potilaiden läheiset kuormittuvat seuranta-aikana
vähemmän kuin tavanomaiseen tapaan hoidettujen potilaiden läheiset.

3. Expressed emotion -indeksi on kahden vuoden seurannassa psykoosityöryhmässä
hoidetuissa perheissä matalampi kuin tavanomaiseen tapaan hoidetuissa perheissä.

4. Psykoosityöryhmä-tyyppinen hoitomuoto vähentää sairaalahoidon ja muun
psykiatrisen hoidon tarvetta ja on kustannuksiltaan tavanomaista psykiatrista hoitoa
edullisempaa.

5. Perheen matala expressed emotion -indeksi liittyy potilaan parempaan psyykkiseen
tilaan ja toimintakykyyn ja vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon käyttöön noin
kahden vuoden seuranta-aikana.

6. Perheen parempi toimintakyky hoidon alussa liittyy potilaan parempaan psyykkiseen
tilaan ja toimintakykyyn ja vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon käyttöön noin
kahden vuoden seuranta-aikana.



4 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koottiin Kainuun sairaanhoitopiirin yhdeksän jäsenkunnan alueella äkil-
lisen ja vaikean mielenterveyden häiriön vuoksi psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ha-
keutuneista tai toimitetuista henkilöistä heille asetetuista diagnooseista riippumatta. Jos
tutkimusjoukkoon kuuluvalla oli aiemmin ollut kontakteja mielenterveyspalveluihin, tuli
niistä kaikista olla kulunut enintään kaksi vuotta. Tällä aikarajauksella pyrittiin sulke-
maan aineiston ulkopuolelle pitkään sairastaneet potilaat. Käytännössä kaikki tutkimus-
joukkoon kuuluvat olivat mielenterveyspalveluiden käyttäjinä ensikertalaisia.

Jäljempänä kuvattavia menetelmiä käyttäen tutkittiin erikseen koeryhmä ja kontrolli-
ryhmä. Koeryhmä koostui psykoosityöryhmän hoitoon aikajärjestyksessä lokakuun 1992
ja tammikuun 1994 välisenä aikana tulleista 40 tapauksesta. Kontrolliryhmä käsitti 40 ta-
pausta, jotka olivat ohjautuneet psykiatriseen erikoissairaanhoitoon (sekä avo- että sairaa-
lahoito) huhtikuun alusta lokakuun loppuun vuonna 1992 ennen psykoosityöryhmän toi-
minnan alkamista. Kontrolliryhmää käytettiin vertailuasetelmassa niin sanottuna historial-
lisena kontrollina. Satunnaistetun vertailuasetelman käyttö ei ollut mahdollista, koska
hanke toteutettiin kiinteästi osana käytännön kliinistä työtä. Koe- ja kontrolliryhmän tut-
kimukseen sisään otolle asetetuilla yhtenevillä kriteereillä tavoiteltiin mahdollisimman
pitkälle toistensa kaltaisia koe- ja kontrolliryhmiä. Myöhemmin tässä luvussa kuvattujen
koe- ja kontrolliryhmien välisten sosiodemografisten erojen merkitystä tutkimustulosten
suhteen on tarkasteltu lähemmin luvussa kahdeksan (8.1.2.).

Vaikean ja äkillisen mielenterveyden häiriön määrittely perustui alueella toimivien
mielenterveystyön ammattilaisten kliiniseen arvioon. Koko tutkimusjoukon sisäänottokri-
teerit oli määritelty vastaamaan sitä potilasjoukkoa, joka myöhemmin tuli olemaan psy-
koosityöryhmän toiminnan kohteena. Alueen erikoissairaanhoidon työntekijöille kuvat-
tiin työryhmäkohtaisten tapaamisten yhteydessä ennen tutkimuksen alkua potilaiden si-
säänottokriteerit: tunnistettava mielenterveyden häiriö, jossa on välittömän intensiivisen
tutkimuksen ja hoidon tarve. Näitä olivat muun muassa kaikki akuutit psykoosit ja psy-
koosiepäilyt sekä muut mielenterveyden häiriöt, jos niihin liittyi vakava itsetuhoisuus tai
sen asteinen käytöksen hallitsemattomuus tai toimintakyvyn lasku, että erikoissairaanhoi-
don työntekijä harkitsi potilaan lähettämistä psykiatriseen sairaalahoitoon.



72
4.1 Tutkimusaineiston sosiodemografiset ja diagnostiset tiedot

4.1.1 Tutkimusaineiston sosiodemografiset tiedot

4.1.1.1 Ikä

Yli puolet tutkimusaineistosta oli 25–44-vuotiaita ja yli 80 % sijoittuu iältään välille
18–54 vuotta. Ikäjakaumat ovat koe- ja kontrolliryhmissä lähes samanlaiset (taulukko 7).

Koeryhmässä ei ole yhtään yli 64-vuotiasta. Kontrolliryhmässä heitä on kaksi, molem-
mat yli 75-vuotiaita. Erojen testauksessa käytetty tilastollinen menetelmä on kuvattu lu-
vussa 5.7.

Taulukko 6. Tutkimusaineiston ikäjakauma.

4.1.1.2 Sukupuoli

Koe- ja kontrolliryhmät olivat myös sukupuolijakaumaltaan toistensa kaltaiset. Molem-
missa miehiä oli enemmän, koeryhmässä jonkin verran enemmän kuin kontrolliryhmässä
(taulukko 7).

Ikä Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

< 18 3 (8) 3 (8)

18–24 6 (15) 7 (17)

25–34 13 (32) 13 (32)

35–44 8 (20) 9 (22)

45–54 7 (17) 3 (7)

55–64 3 (8) 3 (8)

> 65 0 (0) 2 (6)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 3.7, df 6, p = 0.71



73
Taulukko 7. Tutkimusaineiston sukupuolijakauma.

4.1.1.3 Siviilisääty

Siviilisäädyn suhteen koe- ja kontrolliryhmät poikkesivat toisistaan (taulukko 8). Naimat-
tomien osuus oli suurempi kontrolliryhmässä, avo- tai avioliitossa elävien osuus koeryh-
mässä. Tilastollista tarkastelua varten ryhmät luokiteltiin uudelleen naimattomiin, pari-
suhteessa eläviin ja yksin eläviin (avioero, asumusero, leskeys).

Taulukko 8. Tutkimusaineiston jakautuminen siviilisäädyn suhteen.

4.1.1.4 Koulutus

Peruskoulutukseltaan ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (tau-
lukko 9).

Ammattikoulutuksen tilastollista tarkastelua varten ryhmät luokiteltiin kouluttamatto-
miin, alemman asteen koulutuksen saaneisiin (ammattikurssi ja alempi keskiaste) ja kor-
keamman asteen koulutuksen saneisiin (ylempi keskiaste ja korkeakoulu). Koulutuksen
suhteen ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (taulukko 10).

Sukupuoli Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Nainen 16 (40) 18 (45)

Mies 24 (60) 22 (55)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 0.651, df 1, p = 0.205

Siviilisääty Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Naimaton 16 (40) 21 (53)

Avio- tai avoliitto 24 (60) 11 (27)

Eronnut tai asumuserossa 0 (0) 6 (15)

Leski 0 (0) 2 (5)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi : χ² 7.6, df 3, p = 0.022
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Taulukko 9. Tutkimusaineiston jakautuminen peruskoulutuksen suhteen.

Taulukko 10. Tutkimusaineiston jakautuminen ammattikoulutuksen suhteen.

4.1.1.5 Ammattiasema

Tilastollista käsittelyä varten ryhmät jaettiin ammattiaseman suhteen kahteen luokkaan:
työelämässä aktiivisesti mukana oleviin (maanviljelijät, yrittäjät, toimihenkilöt, työnteki-
jät ja opiskelijat) ja työelämän ulkopuolella oleviin (ammatissa toimimattomat, työttömät
tai lomautetut ja eläkeläiset tai sairauslomalla olevat). Luokittelun jälkeen ryhmät poikke-
sivat toisistaan siten, että työelämän ulkopuolella olevien osuus oli kontrolliryhmässä
koeryhmää suurempi (taulukko 11).

Peruskoulutus Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Ylioppilas 9 (23) 4 (10)

Muu 31 (77) 36 (90)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 2.296, df 1, p = 0.130

Ammattikoulutus Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Ammattikurssi 10 (25) 11 (27)

Alempi keskiaste 9 (23) 14 (35)

Ylempi keskiaste 3 (7) 1 (3)

Korkeakoulututkinto 5 (13) 1 (3)

Ei ammattikoulutusta 13 (32) 13 ( 32)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 4.4, df 2, p = 0.110
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Taulukko 11. Tutkimusaineiston jakautuminen ammattiaseman suhteen.

4.1.1.6 Tulolähde

Ryhmät luokiteltiin uudelleen tilastokäsittelyä varten kolmiluokkaisiksi: ei mitään tuloja,
itsenäisesti toimeentulevat (palkkatulo, yrittäjätulo, muu oma tulo) ja yhteiskunnan tukea
saavat (eläke tai sairausvakuutuspäiväraha, työttömyyskorvaus, toimeentulotuki, opintotu-
ki, muu). Luokittelun jälkeen ryhmien välinen ero oli melkein merkitsevä (taulukko 12).
Koeryhmässä oli vähemmän työttömiä ja erilaisten taloudellisten tukien varassa eläviä
kuin kontrolliryhmässä. Itsenäisesti toimeentulevien osuus koeryhmässä on suurempi.
Eläkkeellä tai sairausvakuutuspäivärahalla olon suhteen ryhmien välillä ei ollut eroa.

Ammattiasema Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Maanviljelijä 1 ( 3) 3 (7)

Yrittäjä 3 ( 7) 1 (3)

Toimihenkilö 8 ( 20) 1 (3)

Työntekijä 11 ( 28) 5 (12)

Opiskelija 7 (18) 6 (15)

Ammatissa toimimaton 0 (0) 2 (5)

Opiskelija 7 (18) 6 (15)

Työtön tai lomautettu 5 (12) 15 (37)

Eläkeläinen tai sairauslomalla 5 (12) 7 (7)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 10.025, df 1, p = 0.015
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Taulukko 12. Tutkimusaineiston jakauma tulolähteen suhteen.

4.1.1.7 Asuinpaikka ja asumismuoto

Asuinpaikan suhteen kumpikaan ryhmä ei vastannut väestön jakautumista maaseudulle ja
kaupunkeihin Kainuussa (kaupungeissa 40 %, maaseudulla 60 %). Kaupunkilaisten osuus
on korostunut. Psykoosityöryhmän sijoittuminen Kajaaniin on toiminnan alkuvaiheista
lähtien vaikuttanut yhteydenottojen alueelliseen jakautumiseen. Tilastollisesti ero oli ryh-
mien välillä melkein merkitsevä (taulukko 13).

Tilastokäsittelyä varten ryhmät luokiteltiin asumismuodon suhteen uudelleen kolmi-
luokkaisiksi: yksin asuvat, identifioitu potilas puolison, lasten tai puolison ja lasten kans-
sa, identifioitu potilas vanhemman tai sukulaisen kanssa. Asumismuodon suhteen ryhmät
erosivat melkein merkitsevästi toisistaan (taulukko 14). Koeryhmään kuuluvista yksin
sekä vanhemman tai sukulaisen kanssa asuvia oli vähemmän kuin perheellisiä.

Taulukko 13. Tutkimusaineiston jakauma asuinpaikan suhteen.

Tulolähde Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Ei mitään tuloja 4 (10) 6 (15)

Palkkatulo 15 (37) 5 (12)

Yrittäjätulo 2 (5) 2 (5)

Eläke tai sv-päiväraha 11 (28) 10 (25)

Työttömyyskorvaus 5 (12) 9 (22)

Toimeentulotuki 0 (0) 2 (5)

Opintotuki 1 (3) 3 (8)

Muu 2 (5) 3 (8)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 5.957, df 2, p = 0.050

Asuinpaikka Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Kaupungin keskusta 3 (7) 3 (7)

Muualla kaupungissa 27 (68) 18 (46)

Kuntakeskus 5 (13) 10 (25)

Muu taajama 2 (5) 3 (7)

Haja-asutusalue 3 (7) 6 (16)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 4.381, df 1, p = 0.036



77
Taulukko 14. Tutkimusaineiston jakauma asumismuodon suhteen.

4.1.2 Tutkimusaineiston diagnostiset tiedot

Diagnostisesti tutkimusjoukko oli heterogeeninen. Koko tutkimusjoukon diagnostisen ar-
vion teki tämän tutkimuksen tekijä. Koeryhmään kuuluneiden osalta diagnostiikka kuului
luonnollisena osana psykoosityöryhmän lääkärin tehtäviin, kontrolliryhmän osalta tutki-
muksen tekijä tarkisti jälkikäteen sairaalahoidon aikana asetetun diagnoosin oikeellisuu-
den ja puuttuvien diagnoosien osalta asetti diagnoosin sairauskertomustietojen pohjalta.
Menettely perustui siihen, että ensivaiheen perushaastattelun tehneistä mielenterveystyön-
tekijöistä vain osalla oli koulutuksensa pohjalta valmiudet riittävän luotettavaan DSM-III-
R -tautiluokituksen (Lääkintöhallitus 1987) mukaiseen diagnostiseen arviointiin.

Koko aineisto koostui kolmestakymmenestä eri DSM-III-R -tautiluokituksen mukai-
sesta diagnoosista. Yksittäisistä diagnooseista yleisin oli epätyypillinen ja tarkemmin
määrittelemätön psykoosi (n = 12). Toiseksi yleisin diagnoosi oli lyhytkestoinen psykoo-
sireaktio (n = 11) ja kolmanneksi yleisin diagnoosi oli useina emotionaalisina oireina il-
menevä sopeutumishäiriö (n = 9). Tilastokäsittelyä varten aineisto luokiteltiin diagnoosi-
en suhteen neljään kategoriaan (taulukot 15 ja 16).

Asumismuoto Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Yksin  8 ( 20) 14 (34)

Yksinhuoltaja lasten kanssa 1 (3) 1 (3)

Puolison kanssa 7 (17) 2 (5)

Puolison ja lasten kanssa  16 (40)  8 (20)

Aikuisten lasten kanssa 0 (0) 1 (3)

Vanhemman kanssa  8 (20) 12 (30)

Sukulaisen tai tuttavan kanssa 0(0) 2 (5)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi: χ² 7.273, df 2, p = 0.026
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Taulukko 15. Tutkimusaineiston diagnoosiryhmät.

Taulukko 16. Tutkimusaineiston diagnoosijakauma ryhmiteltynä.

Diagnoosien osalta ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan. Trendimäisiä eroa-
vuuksia ryhmien välillä oli kuitenkin todettavissa. Vakavia mielialahäiriöitä oli koeryh-
mässä kontrolliryhmää enemmän. Ei-affektiivisten psykoosien ryhmää lähemmin tarkas-
teltaessa voitiin todeta, että kontrolliryhmässä oli kolme harhaluuloisuushäiriö-diagnoosin
saanutta ja skitsofreenistyyppisiä psykooseja oli kummassakin ryhmässä yksi. Kaksisuun-
taisten mielialahäiriöiden määrä oli koeryhmässä huomattavan suuri verrattuna kontrolli-
ryhmään (koeryhmä n = 8, kontrolliryhmä n = 1). Päihdeongelmaisten ja persoonallisuus-
häiriöisten osuus oli niin ikään kontrolliryhmässä koeryhmää suurempi.

4.2 Tiivistelmä tutkimusaineiston sosiodemografisista tiedoista 
ja diagnoosijakaumasta

Ikä ja sukupuoli. Ikä- ja sukupuolijakaumiltaan kontrolli- ja koeryhmät ovat toistensa kal-
taiset. Kokonaisuutena tutkimusjoukko painottuu työikäiseen väestöön tutkimusjoukon
asuma-alueen väestön ikärakenteesta poiketen. Ero selittynee sillä, että Kainuussa hoide-
taan valtaosa iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmista terveyskeskuksissa.

Sukupuolijakaumaltaan tutkimusjoukko on lievästi miespainotteinen, kun koko Kai-
nuussa naisia ja miehiä on yhtä paljon.

Ei-affektiiviset psykoosit Vakavat mielialahäiriöt Ahdistuneisuus- ja sopeu-
tumishäiriöt

Muut havaitut diag-
noosit

Funktionaaliset psykoosit DSM-III-R -tautiluo-
kituksen ryhmä 296

DSM-III-R -tautiluo-
kituksen ryhmät 300 ja 309

Päihdeongelmat

Tarkemmin 
määrittelemättömät 
psykoosit

Psykoottiset depressiot ja 
maaniset psykoosit

Persoonallisuushäiriöt

Lyhytkestoiset 
psykoosireaktiot

Elimellinen psykoosi

Ei diagnoosia

Diagnoosiryhmä Koeryhmä Kontrolliryhmä

n (%) n (%)

Ei-affektiiviset psykoosit 14 (35) 13 (32)

Vakavat mielialahäiriöt 13 (32) 5 (13)

Ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöt 7 (18) 12 (30)

Muut 6 (15) 10 (25)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Khiin neliön testi:χ² 5.908, df 3, p = 0.116
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Koulutus. Koulutuksellisesti ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa.
Kontrolliryhmän koulutustaso on hieman alhaisempi.

Ammattiasema. Ammattiasemansa suhteen ryhmät poikkeavat toisistaan eniten. Työ-
elämässä mukana olevien määrä on koeryhmässä kontrolliryhmää suurempi. Tilastollises-
ti ero on merkitsevä. Tulolähteen osalta ero on saman suuntainen. Itsenäisesti toimeentu-
levia on koeryhmässä enemmän, erilaisten tukien varassa eläviä on taas kontrolliryhmäs-
sä. Luokiteltuna ero on tilastollisesti melkein merkitsevä.

Asuinpaikka ja asumismuoto. Koeryhmään kuuluvista asuu suurempi osa kaupungeissa
kuin kontrolliryhmään kuuluvista ja yksin asuvia on kontrolliryhmässä koeryhmää enem-
män. Asuinpaikan ja asumismuodon osalta ryhmät poikkeavat melkein merkitsevästi toi-
sistaan.

Diagnoosi. Diagnoosin osalta ryhmät eivät poikkea tilastollisesti toisistaan. Koeryh-
mässä on enemmän mielialahäiriöitä ja kontrolliryhmässä ei-psykoottisia häiriöitä.



5 Menetelmät

5.1 Tutkimusasetelma

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykoosityöryhmätyyppisellä työskentelytavalla
hoidettujen (koeryhmä) ja tavanomaiseen tapaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
hoidettujen (kontrolliryhmä) vaikeista äkillisistä mielenterveyden häiriöistä kärsivien po-
tilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muutoksia ja sosiaali- ja terveystoimen palve-
luiden, erityisesti psykiatrisen sairaalahoidon käyttöä noin kahden vuoden seuranta-aika-
na potilaiden hoitoon hakeutumisesta lukien. Tarkoituksena oli niin ikään kuvata heidän
lähiomaistensa kuormittuneisuuden (family burden) ja kussakin perheessä vallitsevan tun-
neilmapiirin (expressed emotion) muutoksia seuranta-aikana. Tarkoituksena oli edelleen
kuvata kunkin identifioidun potilaan perheen toimintakyvyn heijastumista sekä myöhem-
min sivuilla 101–104 kuvattavissa yksilötason selitettävissä muuttujissa että psykiatrisen
sairaalahoidon käytössä. Kuvauksen kohteena ovat myös psykoosityöryhmätyyppisen
työskentelytavan ja tavanomaisen psykiatrisen erikoissairaanhoidon työskentelytavan ra-
kenteelliset ja sisällölliset erot käytännön kliinisessä työssä.

Kehitystä yksilötason selitettävissä muuttujissa kuvattiin siinä osassa tutkimusjouk-
koa, joka oli mukana seurannan kaikissa eri vaiheissa (koeryhmä: n = 33, kontrolliryhmä:
n = 31).

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä tarkasteltiin suhteessa koko tut-
kimusjoukkoon (n = 80). Perheen kuormittuneisuuden arvioinnissa otettiin niin ikään tar-
kasteluun mukaan vain ne tapaukset, joille kuormittuneisuuden arvio oli tehty kaikissa
seurannan vaiheissa (koeryhmä: n = 26, kontrolliryhmä: n = 20). EE-indeksiä ja perheen
rakennetta ja toimintakykyä selittävinä muuttujina tarkasteltiin siinä osassa koko tutki-
musjoukkoa, jolle arviot oli tehty (EE-indeksi: n = 55, perheen rakenne ja toimintakyky:
n = 50). EE-indeksin eri osatekijöiden ajallista pysyvyyttä tarkasteltiin siinä osassa tutki-
musjoukkoa, jolle molemmat EE-indeksin arviot oli tehty (n = 44). Katoryhmiä tarkastel-
tiin erikseen yksilötason selitettävien muuttujien, perheen kuormittuneisuuden, perheen
rakenteen- ja toimintakyvyn arvioiden ja EE-indeksin arvioiden osalta. Koe- ja kontrolli-
ryhmälle suunnatut interventiot, erilaiset työskentelytavat on kuvattu luvussa 6 (s.
96–100).
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Vertailuasetelmaa (koeryhmä-kontrolliryhmä) käytettiin tarkasteltaessa muutoksia yk-
silötason selitettävissä muuttujissa, perheenjäsenten kuormittuneisuudessa ja psykiatrisen
sairaalahoidon määrässä 9 kuukauden ja 2 vuoden kuluttua kunkin potilaan hoitoon tulos-
ta. Myös perheen EE-indeksin muutoksia 2 vuoden kuluttua hoitoon tulosta tarkasteltaes-
sa käytettiin vertailuasetelmaa. Kolmena tutkimusajankohtana koe- ja kontrolliryhmille
tehdyt toimenpiteet on esitetty taulukossa 17 ja tutkimuksessa käytetyt keskeiset selittä-
vät ja selitettävät muuttujat taulukossa 18. Tutkimuksessa mukana olleiden ja katoryh-
miin tutkimuksen eri vaiheissa kuuluneiden potilaiden tai perheiden lukumäärät on kuvat-
tu taulukossa 19.

Hanke toteutettiin osana kliinistä työskentelyä. Tämä asetti rajoituksia tutkimusasetel-
malle. Satunnaistamista ja sokkouttamista ei tutkimuksessa käytetty. Tutkimusjoukon si-
säänotolle asetetuilla kriteereillä tavoiteltiin mahdollisimman pitkälle toistensa kaltaisia
koe- ja kontrolliryhmiä.

Tämän tutkimuksen tekijän aktiivisen panoksen ongelmallisuus hänen osallistuessaan
sekä kliiniseen työhön psykoosityöryhmän psykiatrina että vastatessaan useimpien seu-
ranta-arvioiden tekemisestä pyrittiin ottamaan huomioon tutkimusasetelmassa käyttämäl-
lä tutkimuksessa mahdollisimman paljon sairauskertomuksista saatuja tietoja sekä käyttä-
mällä standardoituja menetelmiä, joiden käyttöön tutkijalla oli riittävä koulutus. Tutkijan
oman osuuden merkitystä suhteessa tutkimustuloksiin on tarkasteltu lähemmin luvussa
kahdeksan (8.2.2.). Tutkimussuunnitelma on hyväksytty Kainuun sairaanhoitopiirin ja so-
siaalipalvelujen kuntayhtymän eettisessä toimikunnassa 16.4.1992.

Tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan selitettävien muuttujien muutoksia koe- ja kontrol-
liryhmissä seuranta-aikana. Havaittujen erojen merkitsevyyttä koe- ja kontrolliryhmien
välillä tarkasteltiin myös tilastollisesti ottaen huomioon aineiston pienen koon tälle tar-
kastelulle asettamat rajoitukset.

Kaikista tapauksista pyrittiin tekemään seuraavat selvitykset:

1. Perushaastattelu
2. Perheen rakenteen ja toimintakyvyn selvitys
3. Perheen tunneilmapiirin kartoitus (expressed emotion)
4. Lähiomaisen subjektiivisen ja objektiivisen kuormittuneisuuden arvio (family burden)
5. Sairauskertomustietoihin perustuva hoitokokousten rakenteen ja sisällön selvitys (s.

96–101)

Taulukko 17. Tutkimusasetelma: Kolmena tutkimusajankohtana koe- ja kontrolliryhmille
tehdyt toimenpiteet.

Ensikontakti 9 kuukauden seuranta 2 vuoden seuranta 

Perushaastattelu
Perheen arviointi
Perheen kuormittuneisuuden arvio
Perheen tunneilmapiirin arvio

Perushaastattelu
Perheen kuormittuneisuuden arvio

Perushaastattelu
Perheen kuormittuneisuuden arvio
Perheen tunneilmapiirin arvio
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Taulukko 18. Tutkimusasetelma: Tutkimuksessa käytetyt keskeiset selittävät ja selitettävät
muuttujat.

Taulukko 19. Tutkimuksessa mukana olleiden ja katoryhmiin kuuluneiden identifioitujen
potilaiden ja perheiden lukumäärät tutkimuksen eri vaiheissa. 

5.2 Perushaastattelu

Perushaastattelulla pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava käsitys hoitoon hakeutu-
neen henkilön terveydentilasta, elämäntilanteesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Eri-
tyisesti kiinnitettiin huomio sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Koeryhmän osalta
ensivaiheen haastattelun teki kahta tapausta lukuun ottamatta psykoosityöryhmän työnte-
kijä samoin toisen vaiheen seurantahaastattelun. Kolmannessa vaiheessa tehdyistä kaikis-

Selittävät muuttujat Selitettävät muuttujat

Erilaiset työskentelytavat
Perheen toimintakyky
Perheen expressed emotion-indeksi

Erilaiset työskentelytavat

Yksilötason selitettävät muuttujat:
Gas
Regression aste
Oivallus omasta tilasta
Elämänote
Itsetuhon uhka
Kriisin vaikeus
Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttö (erityisesti 
psykiatrinen sairaalahoito)

Perhetason selitettävät muuttujat
Perheen kuormittuneisuus
Perheen expressed emotion -indeksi

Tutkimusjoukolle tehty 
arviointi

Koe-
ryhmä 

Koeryhmän 
kato

Kontrolli-
ryhmä

Kontrolli-
ryhmän 

kato

Koko tutki-
musjoukko

Koko tutki-
musjoukon

kato

(n) (n) (n) (n) (n) (n)

Perushaastattelu 33 7 31 9

 Palveluiden käyttö 40 0 40 0

  Perheen kuormitus 26 14 20 20

  Perheen EE-indeksi  
  selitettävänä muuttujana

24 16 18 22

Perheen toimintakyvyn 
arviot

50 30

Perheen toimintakyky 
suhteessa yksilötason 
selitettäviin muuttujiin

41 39

Perheen toimintakyky 
suhteessa palveluiden 
käyttöön

50 30
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ta perushaastatteluista vastasi psykoosityöryhmän työntekijä; tutkimuksen tekijä suoritti
yli puolet haastatteluista. Kontrolliryhmän osalta suoritti ensivaiheessa perushaastattelun
kunkin potilaan kohdalla kyseisenä ajankohtana pääasiallisen hoitovastuun kantanut mie-
lenterveystyöntekijä (avohoidon terapeutti, lääkäri, omahoitaja). Haastattelun suoritti 21
tapauksessa psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, kymmenessä lääkäri, seitsemässä tapauk-
sessa psykologi ja kahdessa mielenterveyshoitaja (yhteensä 17 eri henkilöä). Seuranta-
haastattelun suorittivat pääosin tutkimuksen tekijä ja psykoosityöryhmän psykologi.

5.2.1 Perushaastattelun sisältö

Perushaastattelussa tarkastelu jakautui yhdeksään osa-alueeseen:

1. Terveys
2. Työ, opiskelu, koulutus
3. Asuminen
4. Talous, toimeentulo
5. Kasvuolot, kantaperhe, suku
6. Nykyperhe
7. Muut ihmissuhteet, vapaa-aika, ystävät, vihamiehet, viranomaiset
8. Tulevaisuuteen liittyvät odotukset ja uhkakuvat
9. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja niistä koettu hyöty

Terveys. Osa-alue käsitti 14 muuttujaa (katso liite 1). Kartoitettiin mm. potilaan omaa
käsitystä terveydentilastaan ja kirjattiin olemassa olevat somaattiset sairaudet. Työntekijä
arvioi potilaan mahdollisia ongelmia päihteiden ja lääkkeiden käytössä, hänen psyykkistä
tilaansa (GAS), regressionsa astetta, käsitystä omasta tilastaan, elämänotettaan ja itsetu-
hon uhkaa. Keskeisimmät psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muutosta kuvaavat muuttu-
jat valittiin tältä osa-alueelta.

Työ, opiskelu, koulutus. Osana demografisia tietoja kartoitettiin avunhakijan ammatti-
asema, peruskoulutus ja ammattikoulutus. Lisäksi kiinnitettiin huomio työn tai opiskelun
vaativuuteen. Lähimenneisyyden ja tulevaisuuden muutokset ja niiden merkitys avunhaki-
jalle otettiin huomioon.

Asuminen. Selvitettiin asumispaikka, asunnon hallinta, asumismuoto, muutokset asu-
misessa ja potilaan tyytyväisyys asumiseensa.

Talous. Kartoitettiin kunkin potilaan tulolähde, tyytyväisyys toimeentuloonsa ja muu-
tokset toimeentulossa.

Kasvuolot. Tarkasteltiin haastateltavan kasvuympäristöä, tyytyväisyyttä kasvuperheen
tilaan hänen lapsuus- ja nuoruusaikanaan sekä muutoksia suhteissa vanhempiin ja sisa-
ruksiin: Kahdesta viimemainitusta selvitettiin sekä potilaan että omaisen käsitykset.

Nykyperhe. Otettiin huomioon perheen kehitysvaihe, muutokset nykyperheessä ja
haastateltavan tyytyväisyys perheeseensä.

Muut merkittävät ihmissuhteet. Selvitettiin olemassa olevat ystävät, riitasuhteet, suh-
teet viranomaisiin, harrastukset, muutokset muissa ihmissuhteissa ja tyytyväisyys niihin:
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Saatuja tietoja käytettiin hyväksi arvioitaessa sitä, kuinka hyvin kukin avunhakija oli säi-
lyttänyt elämänotteensa.

Tulevaisuuteen liittyvät odotukset ja uhkakuvat. Tässä osiossa kukin haastateltava mää-
ritteli sen elämänalueen, jonka suhteen hän koki tulevaisuutensa epävarmimmaksi tai uh-
kaavimmaksi ja suurimmat tulevaisuuden odotuksensa sekä antoi kokonaisarvion senhet-
kisen kriisinsä vaikeudesta asteikolla 1–5 (1 = lievä; 5 = hyvin vaikea). Kriisi vaikeusas-
teen määrittelivät samalla asteikolla myös lähiomainen ja mielenterveystyöntekijä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö. Kunkin potilaan seuranta-aikana
käyttämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kartoitettiin samoin hänen tyytyväisyy-
tensä niihin. Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä koottiin tieto osa-
na kunkin potilaan seurantahaastattelua. Jokaiselta potilaalta kysyttiin erikseen oliko hän
käyttänyt seuranta-aikana keskussairaalan vuodeosastoa, poliklinikkaa, terveyskeskuksen
vuodeosastoa, terveyskeskuksen vastaanottoa, kotisairaanhoitopalveluita, A-klinikan pal-
veluita tai jotakin muuta hoitopaikkaa. Yhden tai useamman kerran käyttö kirjattiin: Sa-
moin meneteltiin sosiaalihuollon tukitoimien suhteen. Kysyttiin ohjaus- ja neuvonta pal-
veluiden käyttöä, taloudellisen tuen käyttöä, kotipalveluiden käyttöä ja mahdollisten mui-
den sosiaalihuollon tukitoimien käyttöä. Tutkimuksen tekijä selvitti jälkikäteen sairaus-
kertomusten avulla psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytön (psykiatrinen
sairaalahoito ja avohoitokäynnit) koko seuranta-ajalta jokaisen tutkimukseen osallistu-
neen henkilön osalta (luku 5.6.).

5.3 Perheen arviointi

5.3.1 Perheen arvioinnin sisältö

Avunhakijan perheen rakennetta ja toimintakykyä arvioitiin pian hoitoon tulon jälkeen
käyttäen W. Robert Beaversin työtovereineen kehittämää menetelmää, jolla tutkitaan per-
heiden selviytymistä perustehtävistään (Lewis & Beavers ym. 1976). Menetelmä jakaa
selviytymisen osatekijöihin, joita kutakin arvioitiin tässä tutkimuksessa asteikolla 1–5
(1 = paras, 5 = huonoin).

Perheen arviointi tehtiin välittömästi hoitoon tulon jälkeen kliinisen työn yhteydessä
käydyissä perheen haastattelutilanteissa. Arvioinnit tehtiin ryhmätyönä. Psykoosityöryh-
män jäsenet olivat perehtyneet erityisesti käytetyn menetelmän teoriataustaan ja toimivat
arvioivien työntekijöiden ohjaajina. Jokainen työryhmä sai opastuksen menetelmän käyt-
töön ennen tutkimuksen alkua.



85
Perhearvioinnin osa-alueet olivat:

1. Perheen rakenne
2. Perheen mytologia
3. Tavoitteellinen keskustelu
4. Autonomia
5. Perheen tunneilmasto
6. Kokonaisarvio perheen toimivuudesta ja terveydestä

Perheen rakenne. Tässä osiossa tarkasteltiin valtasuhteita perheessä eli yleistä vaikutel-
maa perheen vallanjaosta. Huomio kiinnitetään vanhempien johtajuuteen, hallitsevuu-
teen, alistuvuuteen ja kontrolliin. Ääripäinä ovat molempien vanhempien tilanteen
mukaan vaihteleva tasa-arvoinen johtajuus ja kaoottinen käyttäytyminen, jossa ei ole joh-
tajuutta. Vanhempien liittoutuman vahvuus ja perheenjäsenten kanssakäymisen läheisyys
ovat myös arvioinnin kohteina.

Perheen mytologia. Jokaisella perheellä on oma käsityksensä siitä, miten perhe toimii
ryhmänä ja mikä on perheen asema suhteessa ympäristöönsä. Osiossa arvioitiin perheen
käsitysten ja todellisen tilanteen yhtäpitävyyttä.

Tavoitteellinen keskustelu. Osiossa arvioitiin perheen kykyä sellaiseen ongelmanratkai-
suun keskustelun avulla, jossa kaikkien perheenjäsenten tunteet ja mielipiteet otetaan
huomioon.

Autonomia. Tarkasteltavia osa-alueita olivat ilmaisemisen selkeys, vastuu, tunkeile-
vuus ja vastaanottavaisuus. Perhettä arvioitiin tunteiden ja ajatusten esille tuonnin selkey-
den perusteella ja tarkasteltiin sitä, missä määrin perheenjäsenet ottivat vastuuta omista
teoistaan. Perheen kommunikaatiossa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka paljon per-
heenjäsenet puhuvat toistensa puolesta omien kuvitelmiensa nojalla ja siihen, kuinka
avoimesti ja vastaanottavaisesti perheenjäsenet suhtautuivat toistensa näkemyksiin.

Perheen tunneilmasto. Osiossa havainnoitiin perheenjäsenten kykyä erilaisten tuntei-
den ilmaisuun ja keskinäiseen empatiaan vuorovaikutuksessaan. Vallitseva perusmieliala
ja sävy arvioitiin samoin kuin jonkin ratkaisemattoman ristiriidan olemassaolo perheessä.
Mahdollisen ristiriidan vaikutusta perheen toimintakykyyn tarkasteltiin.

Kokonaisarvio perheen toimivuudesta ja terveydestä. Perhearvion tehneet työntekijät
ilmaisivat käsityksensä perheen toimintakyvystä asteikolla 1–5 (1 = paras, 5 = huonoin).
Tutkimuksen kannalta merkittävimmäksi nousi juuri kokonaisarvio perheen toimintaky-
vystä.

5.3.2 Käytetyn menetelmän validiteetti ja reliabiliteetti

Beaversin perhearviointimenetelmän validiteetti on testattu toistuvasti erilaissa aineistois-
sa. Beaversin työtovereineen teki tutkimuksen, jossa koeryhmä käsitti 70 perhettä, jossa
identifioitu potilas oli käyttäytymishäiriöstä kärsivä nuoruusikäinen ja kontrolliryhmään
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kuului 33 vapaaehtoista perhettä. Tässä tutkimuksessa todettiin kaikilla eri osa-alueilla
tehtyjen arvioiden korrelaatio merkitseväksi näistä arvioinneista riippumatta tehtyjen per-
heiden selviytymiskyvyn arvioiden suhteen (Lewis & Beavers ym. 1976).

Hanson (1989) testasi menetelmän validiteettia ja mittaajien välistä yksimielisyyttä
(inter rater reliability) ruotsalaisessa syömishäiriöpotilaiden ja heidän perheiden aineis-
tossa. Sekä validiteetti että arvioiden yhdenmukaisuus todettiin hyviksi.

Perhearvioinnin keskeinen funktio tässä tutkimuksessa oli erotella hyvin, kohtalaisesti
ja huonosti kokonaisuutena toimivat perheet toisistaan. Tämä arvio tehtiin arvioijille per-
heestä syntyneen kokonaiskäsityksen pohjalta. Toimintakykyä arvioitiin asteikolla 1–5
(1 = paras toimintakyky, 5 = huonoin toimintakyky) ja menetelmän kaksitoista muuta osi-
ota toimivat arvioitsijoiden apuvälineinä tämän kokonaiskäsityksen muodostamisessa. Jo-
kaisen kahdentoista osion kunkin numeerisen arvon määrittämistä on konkretisoitu käy-
tännön esimerkein.

Perhearviointeja tehtiin yhteensä 50 (koeryhmässä 30, kontrolliryhmässä 20). Arvioin-
nit tehtiin ryhmätyönä kuhunkin arviointiin osallistuneiden henkilöiden kesken. 17 arvi-
oinnissa oli mukana vaativan erityistason koulutuksessa oleva perheterapeutti. Näistä
kymmenessä arviossa oli mukana myös erityistason perheterapiakoulutuksessa oleva tera-
peutti. Kahdeksassa arviossa oli mukana erityistason perheterapiakoulutuksen saanut tai
koulutuksessa oleva terapeutti. Kolmessatoista arviossa oli mukana vähintään toinen niis-
tä psykoosityöryhmän työntekijöistä, joilla ei ollut perheterapiakoulutusta. Molemmat
olivat perehtyneet tarkoin arviointimenetelmään jo ennen työryhmille annettua opastusta
sekä kirjallisuuden välityksellä että tämän tutkimuksen tekijän ja psykoosityöryhmässä
työskennelleen erityistason perheterapeutin kanssa käytyjen keskustelujen välityksellä.
Kaksitoista arviota tehtiin ryhmätyönä osastolla. Näistä kymmenessä oli mukana joko
osastonlääkäri tai osastonhoitaja, joilla molemmilla oli pitkä käytännön kliininen koke-
mus perhekeskeisessä psykiatrisessa hoidossa. Perhearviointien jakautuminen erilaisen
koulutuksen saaneiden kesken on kuvattu taulukossa 20.

Mittaajien välistä yksimielisyyttä ei tutkimusresurssien rajallisuuden vuoksi ollut mah-
dollista testata. Suurimassa osassa arvioita (70 %) oli arviointia tekemässä vähintään yksi
psykoosityöryhmän työntekijöistä. He kaikki perehtyivät menetelmän käyttöön saatavilla
olevan kirjallisuuden ja keskinäisten neuvonpitojen välityksellä ja perehdyttivät muiden
työryhmien työntekijöitä työryhmäkohtaisella opastuksella. He toimivat tarvittaessa myös
muiden työryhmien konsultteina arviointiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Taulukko 20. Perhearviointien jakautuminen erilaisen koulutuksen saaneiden kesken.

Perhearvion tekijän koulutus Tehtyjen arviointien lukumäärä

Vaativan erityistason koulutuksessa oleva erityistason 
perheterapeutti

17

Erityistason perheterapeutti tai erityistason koulutuksessa oleva 
työntekijä

8

Psykoosityöryhmän psykologi tai erikoissairaanhoitaja 13

Osaston työryhmä (mukana sama kokenut osastonlääkäri tai 
osastonhoitaja)

12

Yhteensä 50
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5.4 Perheen expressed emotion -indeksin arviointi

EE-indeksiä tarkasteltiin tutkimuksessa kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi EE-indeksi
oli perhetason selitettävä muuttuja, jonka muutoksia ja koe- ja kontrolliryhmien välisiä
eroja tarkasteltiin kahden vuoden seurannassa. Toiseksi EE-indeksin eri osatekijöiden
muutoksia tarkasteltiin koko tutkimusjoukossa seuranta-aikana (EE-indeksin pysyvyys) ja
kolmanneksi EE-indeksi oli tutkimuksessa myös selittävä muuttuja, jonka suhteen muu-
tosta tarkasteltiin yksilötason selitettävissä muuttujissa ja erityisesti psykiatrisen sairaala-
hoidon määrässä.

5.4.1 Tutkimuksessa käytetty menetelmä

Tutkimuksessa käytettiin perheen EE- indeksin arvioinnissa Robert D. Schweizerin
(1987) Queenslandin yliopiston psykologian laitoksella kehittämää lähiomaisen video-
nauhoitettuun haastatteluun perustuvaa niin sanottua VEE-menetelmää (video-EE -mene-
telmä). Käsikirja käytännön menettelyohjeineen ja arviointikriteeristöineen tilattiin
Queenslandista.

Toteutus oli seuraava: Haastateltavaksi valittiin potilaan itselleen läheisimmäksi mää-
rittelemä omainen, tavallisesti äiti tai isä, parisuhteessa elävillä puoliso. Haastattelu aloi-
tettiin lyhyellä haastattelun merkityksen ja kulun kuvauksella. Sen jälkeen haastattelija
pyysi haastateltavaa kertomaan viiden minuutin ajan käsityksiään potilaasta ihmisenä ja
siitä kuinka haastateltava ja potilas ovat tulleet keskenään toimeen. Kerrontaa ei keskey-
tetty. Jos kerronta katkesi yli viideksi sekunniksi, toistettiin yllä kerrottu ohje. Arvio suo-
ritettiin jälkikäteen videonauhoitusten perusteella. Sanallisen ilmaisun lisäksi arvioinneis-
sa otettiin huomioon haastateltavan ilmeet, eleet ja äänenpainot.

5.4.2 Perheen EE-indeksin mittaaminen VEE-menetelmällä

EE-indeksin mittaus toteutettiin seuraavasti. Kunkin potilaan lähiomaisen videonauhoite-
tusta haastattelusta arvioitiin:
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1. Potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä (critical comments, CC) ottaen
huomioon sekä lausumien sisältö että puheen sävy

2. Emotionaalinen kietoutuneisuus (emotional involvement, EI)
3. Potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys (hostility, HOS)
4. Tunteiden lämminhenkisyys (warmth, W)
5. Myönteisten arvostelmien lukumäärä (positive remarks, PR)
6. Yhdessä vietetty viikoittainen aika

Potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä. Laskettiin yhteen haastattelun kuluessa
esiin tulleiden arvostelevien huomautusten lukumäärä. Huomautukset voivat olla pelkäs-
tään kuvailevia tai sisältää toimintaa, joka jollain tavalla kohdistuu kertojaan tai kosket-
taa häntä. Pelkkää kriittistä potilaan toiminnan tai oireilun kuvausta ei pisteytetty. Jos ker-
toja viestitti samanaikaisesti sanattomasti kriittisyyttä, myös kuvaileva huomautus pistey-
tettiin. Edelleen pisteytettäviä olivat potilaan persoonaan kohdistuvat huomautukset ja
potilaan oireita tai toimintaa kuvaava kritiikki, jos se selvästi tunnetasolla kosketti haasta-
teltavaa. Esimerkiksi: ”Suutun siitä, että hän jne… .” Vaikka yksittäisiä kriittisiä huomau-
tuksia ei löytynytkään, saattoi haastattelun yleissävy olla kriittinen, pisteytyksen tuottava.
Jos kritiikissä toistui sama teema, pisteytettiin se vain kerran. Johonkuhun kolmanteen
henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä ei pisteytetty. Jos arvion tekijä ei ollut lausuman ja sii-
hen liittyvän sanattoman viestin perusteella varma kriittisyydestä, lausumaa ei pisteytetty.

Emotionaalinen kietoutuneisuus. Osiossa arvioitiin emotionaalista kietoutuneisuutta
(Camberwell Family Interview: ylikietoutuneisuus, Brown 1974). Toisin kuin CFI:ssä täs-
sä menetelmässä kietoutuneisuuteen suhtauduttiin neutraalisti ilmiönä ottamatta kantaa
sen patogeenisyyteen. Kietoutuneisuutta arvioitiin asteikolla 1–6 sekä haastateltavan ker-
toman että haastattelunaikaisen käyttäytymisen perusteella (taulukko 21).

Vihamielisyys. Vihamielinen omainen kohdistaa hyökkäävyytensä ja kriittisyytensä
haastattelun aikana potilaan persoonaan, siihen mitä potilas on, ei siihen mitä hän tekee.
Omainen pitää potilasta ihmisenä arvottomana ja suhtautuu häneen kylmäkiskoisesti. Vi-
hamielisyyden arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota sanattomaan viestintään
omaisen kerronnassa. Vihamielisyyttä arvioitiin asteikolla 1–5 (taulukko 22).

Tunteiden lämminhenkisyys. Tunteiden lämminhenkisyys käsitti useita eri ulottuvuuk-
sia. Siihen kuuluivat empatia, huolenpito, välittäminen ja kunnioitus suhteessa potilaa-
seen. Tunteiden lämminhenkisyyttä arvioitiin pääosin äänensävyn, ilmeiden, eleiden ja
muun sanattoman viestinnän perusteella. Lämminhenkisyyttä arvioitiin asteikolla 1–5
(taulukko 23).
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Taulukko 21. Emotionaalisen kietoutuneisuuden arviointiasteikko.

Taulukko 22. Vihamielisyyden arviointiasteikko.

Taulukko 23. Tunteiden lämminhenkisyyden arviointiasteikko.

Positiiviset huomautukset. Positiiviset huomautukset ovat haastateltavan potilasta koske-
via lausumia, jotka ilmaisevat arvostusta, hyväksyntää ja kunnioitusta. Ne saattavat koh-
distua potilaan persoonaan, ominaisuuksiin tai käytökseen. Huomautuksia, jotka koskivat
vain esimerkiksi potilaan myönteistä vastetta hoidolle, ei pisteytetty. Jos huomautus käsit-
teli toistuvasti samaa teemaa, ei sitä huomioitu. Ei myöskään, jos sanallinen ja sanaton
viesti olivat keskenään ristiriitaiset. Positiivisten huomautusten lukumäärä laskettiin.

Yhdessä vietetty aika. Osiossa kirjattiin haastateltavalta saatu tieto hänen ja potilaan
viikoittaisesta yhdessä vietetystä ajasta kaksiluokkaisena (yli tai alle 35 tuntia).

Arvo Kuvaus

1 Ei havaittavaa kietoutuneisuutta. Haastateltava kertoo potilaasta ulkokohtaisesti ilman tunnetta. Kerronta 
on sävyltään monotonista.

2 Haastateltava tuo ilmi jonkin verran empatiaa, huolenpitoa ja huolehtimista suhteessaan potilaaseen.

3 Haastateltavassa on selvästi havaittavaa kietoutuneisuutta, joka näkyy hänen ilmeissään ja eleissään. Hän 
ilmaisee uhrautuvuutta tai on syvästi murheissaan tilanteesta. Arvioijalle välittyy kuitenkin kokemus 
haastateltavan ja potilaan erillisyydestä.

4 Intensiivisempi taso. Haastateltavan ja potilaan kokemisessa ei ole erillisyyttä kaikilla alueilla. 
Haastateltava voi kuvata muun muassa tuntevansa kipua, surua tai vihaa potilaan puolesta, esimerkiksi: 
”Se satuttaa myös minua !”

5 Edellinen havaitaan voimakkaampana, useampien kuvausten kautta esille tulevana.

6 Haastateltava on samaistunut potilaaseen. Hän saattaa itkeä ja kertoa potilaan kokemuksista ikään kuin 
ominaan. 

Arvo Kuvaus

1 Ei havaittavaa vihamielisyyttä.

2 Yhdestä kahteen kriittistä kommenttia, joissa vahva sanaton vihamielisyyttä ilmentävä komponentti.

3 Läheisen kerronnassa todetaan hylkäämistä ilmentäviä huomautuksia.

4 Kerronnassa ilmaistaan sanattomasti erittäin merkittävää vihamielisyyttä potilasta kohtaan.

5 Haastateltava ilmentää äärimmäistä hylkäävyyttä sanoin, elein ja ilmein.

Arvo Kuvaus

1 Haastattelun perusteella ei voida sanoa onko lämminhenkisyyttä vai ei.

2 Omainen ilmaisee jossain määrin pitävänsä potilaasta.

3 Todetaan sekä sanallisia että sanattomia ilmauksia potilasta kohtaan tunnetusta empatiasta ja 
välittämisestä.

4 Havaitaan selviä ilmauksia jatkuvasta pysyväisluonteisesta huolenpidosta. 
Omainen viestittää nauttivansa potilaan seurasta.

5 Omainen ilmaisee varauksettomasti sanoin, ilmein ja elein pitävänsä potilaasta ja kunnioittavansa tätä. 
Potilaan yksilöllisyys ja erillisyys tunnustetaan.



90
5.4.3 Korkea vai matala EE-indeksi

EE-indeksiä määritettäessä otettiin huomioon potilasta arvostelevien huomautusten luku-
määrä, emotionaalinen kietoutuneisuus ja potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys. Jos
kriittiset kommentit tai emotionaalinen kietoutuneisuus erillisinä tai kriittisten komment-
tien määrä ja vihamielisyys yhdessä antoivat numeerisen arvon, joka oli yhtä suuri tai
suurempi kuin 3, luokiteltiin perhe korkean EE:n perheeksi. Muussa tapauksessa perhe oli
matalan EE:n perhe.

5.4.4 Käytetyn menetelmän validiteetti ja reliabiliteetti

EE-indeksin mittausmodifikaatioiden validiteetti- ja reliabiliteettitutkimukset on tehty
pääosin viiden minuutin puhenäytteeseen (five minutes speech sample: FMSS) pohjautu-
villa menetelmillä.

Lukuisissa tutkimuksissa validiteetti on todettu hyväksi (Magana ym. 1986, Malla ym.
1991, Leeb ym. 1991, Furth ym. 1993). Näissä tutkimuksissa on FMSS:n ja perinteisen
CFI-menetelmän (Camberwell Family Inteview) yhtäpitävyys todettu merkittäväksi.
FMSS:n sensitiivisyys korkean EE-indeksin suhteen on ollut keskimäärin 58 % (vaihtelu-
väli 50–65 %) ja spesifisyys keskimäärin 87 % (vaihtelu 83–91 %). FMSS-menetelmällä
korkean EE-indeksin saaneista perheistä keskimäärin 86 % (vaihtelu 79–91 %) ovat saa-
net myös CFI-menetelmällä korkean EE-indeksin.

Mittaajien välinen yksimielisyys oli Furthin (Furth ym. 1993) työtovereineen tekemäs-
sä tutkimuksessa hyvä (K = 0.78). Leebin ja työtovereiden tutkimuksessa lyhyen 15 tun-
nin koulutuksen saaneiden arvioijien ja kokeneen arvioijan välillä vaihteli (K = 0.5–1.0).

Schweizer (1987) totesi VEE-menetelmän reliabiliteettitestauksessa mittaajien välisen
yksimielisyyden EE-indeksin eri osatekijöiden osalta seuraavaksi: kriittiset kommentit
(K = .94), vihamielisyys ( K = .75) ja emotionaalinen kietoutuneisuus (K = .84).

Tässä tutkimuksessa EE-indeksin arvion tekivät tämän tutkimuksen tekijä ja psykoosi-
työryhmän psykologi. Molemmat perehtyivät aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen kokonai-
suutena ja erityisesti tutkimuksessa käytettyyn menetelmään. He kävivät lukuisia kahden-
keskisiä keskusteluja menetelmän yksityiskohdista ja osallistuivat elokuussa 1992 Helsin-
gissä järjestettyyn kaksipäiväiseen seminaariin, jossa pääkouluttajan oli alan kansainväli-
sesti tunnettu asiantuntija Michael. J. Goldstein. Seminaarissa perehdyttiin lukuisin konk-
reettisin videoesityksin ja käytännön harjoituksin VEE-menetelmän käyttöön.

Mittaajien välinen yksimielisyys testattiin valitsemalla sattumanvaraisesti 17 tehdyistä
arvioinneista ristikkäisarvioon, jossa kaksi arvioijaa arvioi samat nauhoitukset toisistaan
riippumatta. Arvioijien välisen yksimielisyyden testaamiseksi laskettiin Cohenin kappa-
kerroin (Cohen 1960) ristikkäisarvioineissa saatujen EE-indeksien kokonaisarvoille (kor-
kea vs. matala EE-indeksi), vihamielisyydelle, kriittisille huomautuksille ja emotionaali-
selle kietoutuneisuudelle. Kolmen viimeksi mainitun osalta arviot luokiteltiin uudelleen
kaksiluokkaisiksi. Tämä oli välttämätöntä laskennallisista syistä (matriisien analogisuu-
den vaatimus kappakertoimen laskennassa). Kappa arvo EE-indeksien kokonaisarviolle
0.60, emotionaaliselle kietoutuneisuudelle 0.42, potilasta arvostelevien huomautusten lu-
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kumäärälle 0.49 ja potilasta kohtaan osoitetulle vihamielisyydelle 1.0 . Mittaajien välinen
yksimielisyys oli kolmen ensimainitun osion osalta tyydyttävä ja vihamielisyyden osalta
lähes täydellinen (Altman 1991). Täydellinen yksimielisyys vihamielisyysarvioissa selit-
tyy sillä, että koko aineistossa vihamielisyyttä esiintyi erittäin harvoin. Valtaosa tapauk-
sista sai arvon 1 (ei vihamielisyyttä) ja ristikkäisarvioon tulleissa tapauksissa vain yhden
kohdalla ilmeni vihamielisyyttä, joka oli erityisen selvästä havaittavissa ja arvioitavissa.

5.5 Lähiomaisen kuormittuneisuuden arvio

5.5.1 Tutkimuksessa käytetty arviointimenetelmä

Kuormittuneisuuden arvio perustuu lähiomaisen haastatteluun. Kuormittuneisuutta mit-
taavat kysymykset on muotoiltu SBAS:n (Social Behavior Assesment Schedule, Platt ym.
1980) ja SKS-projektissa (Sairaalasta kotiutetut skitsofreniapotilaat) käytettyjen kysy-
mysten pohjalta (Stengård ym. 1993). Haastattelu kartoittaa omaisen kuormittuneisuutta
kuudellatoista jokapäiväisen elämän osa-alueella. Pääsääntöisesti haastateltavaksi vali-
taan sellainen omainen tai läheinen, jolla on säännöllinen vuorovaikutussuhde potilaan
kanssa. Jos haastatteluun pyydetty kieltäytyi, pyydettiin haastateltavaksi toista potilaalle
läheistä henkilöä. Myös yksin asuvien läheisin henkilö pyrittiin haastattelemaan.

Potilaan objektiivista toimintakykyä valotettiin kunkin osa-alueen kohdalla esimer-
kein. Ensiksi määritettiin objektiivinen tilanne kullakin osa-alueella asteikolla 1–4
(1 = paras toimintakyky, 4 = huonoin toimintakyky). Toiseksi kysyttiin haastateltavan
subjektiivista asennoitumista tilanteeseen. Tarkoituksena oli selvittää, miten omainen
koki tilanteen omalta kannaltaan ja aiheuttiko se hänelle kuormitusta.

Kuormitusta tutkittiin kolmiluokkaisella asteikolla tyytyväinen – mukautunut – tyyty-
mätön. Tyytyväinen haastateltava piti tilannetta niin tyydyttävänä ja hyväksyttävänä, ettei
halunnut siihen muutosta. Mukautunut oli sopeutunut tilanteeseen, vaikka tilanne ei kai-
kilta osin tyydyttänytkään. Tyytymätön piti asioiden tilaa selvästi hankalana ja halusi
muutosta. Asennoituminen ilmaistiin numeerisesti asteikolla 1–3 (1 = tyytyväinen,
2 = mukautunut, 3 = tyytymätön). Läpikäytäviä alueita olivat haastateltavan sosiodemo-
grafisten tietojen lisäksi seuraavat jokapäiväisen elämän osa-alueet:
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Ensivaiheen kuormittuneisuushaastattelut videoitiin arvioijien välisen luotettavuuden
testaamista ajatellen. Seurannassa videointia ei tehty. Seurantoineen tehtiin yhteensä 81
haastattelua. Näistä suoritti tutkimuksen tekijä 51 ja psykoosityöryhmän psykologi 30.

5.5.2 SBAS-menetelmän reliabiliteetti

Platt työtovereineen testasi neljän SBAS-menetelmää käyttäneen mittaajan välistä yksi-
mielisyyttä yhdeksän haastattelun aineistossa (Platt ym. 1980). Mittausten sisäinen korre-
laatio (interclass correlation coefficient) vaihteli haastattelun eri osa-alueilla välillä
0.92–0.99 eli korrelaatio oli lähes täydellinen (Altman 1991) . Lähes kaikissa objektiivi-
sen kuormittuneisuuden osioissa painotettu K oli vähintään ≥ 0.70 , kun huomattava eri-
mielisyys välillä 0 (”ei lainkaan kuormitusta”) ja 1 (”kohtalaisesti kuormitusta”) ja välillä
0 ja 2 (”huomattava kuormitus”) saivat painoarvot 3 ja 4, vähäinen erimielisyys välillä 1
ja 2 sai painoarvon 1. Eli arvioijien välinen yksimielisyys oli merkittävä (Altman 1991).

Identifioidun potilaan käyttäytymisen ja sosiaalisen selviytymisen puutteista johtuvaa
subjektiivista kuormittuneisuutta mittaavissa osioissa painotettu K oli ≥ 0.70 alle
66 %:ssa arvioinneista. Neliluokkaisessa osiossa erimielisyys välillä 0 (”ei lainkaan koet-
tua kuormitusta”) ja 3 (”läheinen on sopeutunut tilanteeseen”) sai painoarvon 1 ja erimie-
lisyys välillä 1 (”kohtalainen kuormitus”) ja 3 ja 2 (”huomattava kuormitus”) saivat pai-
noarvot 2 ja 3.

Tässä tutkimuksessa kuormittuneisuusarvion tekivät tämän tutkimuksen tekijä ja psy-
koosityöryhmän psykologi. He perehtyivät aiheesta saatavilla olevaan kirjallisuuteen ja
kävivät keskustelua mittauksen yksityiskohtiin liittyvistä kysymyksistä, joista heidän kä-
sityksensä olivat ennen mittausten alkua yhtäpitävät. Arvioijien välinen luotettavuus tes-
tattiin 17:n haastattelun osalta objektiivisen ja subjektiivisen kuormittuneisuuden eri osa-
alueella. Arviointien rajallisen lukumäärän vuoksi arvioijien välistä yksimielisyyttä testat-
tiin laskemalla kunkin objektiivisen ja subjektiivisen kuormittuneisuuden osa-alueelle
kappakerroin. Laskennallisista syistä objektiivinen kuormitus luokiteltiin kaksiluokkai-
seksi (vähän kuormitusta = arvot 1–2 ja paljon kuormitusta = arvot 3–4). Näin menetel-

1. Kodinhoito
2. Itsestä huolehtiminen
3. Lääkityksestä ja hoidosta 

huolehtiminen
4. Rahan käyttö
5. Lastenhoito
6. Työnteko
7. Parisuhde
8. Muut läheiset ihmissuhteet
9. Sosiaaliset suhteet lähipiirin 

ulkopuolella

10. Potilaan käyttäytyminen 
julkisilla paikoilla

11. Sosiaalinen vetäytyneisyys
12. Kiinnostuneisuus ja tapahtumien 

seuranta
13. Aloitekyky ja aktiivisuus
14. Hätätilanteista selviytyminen
15. Itsetuhokäyttäytyminen
16. Potilaan tarvitsema yleinen 

huolenpito
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len arvioijien välisen yksimielisyyden testauksessa saadut kappakertoimet vaihtelivat ob-
jektiivisen kuormittuneisuuden 16:ssa eri osiossa välillä 0.53–1.0 (keskiarvo = 0.79) ja
subjektiivisessa kuormittuneisuudessa välillä 0.50–0.85 (keskiarvo = 0.64). Molemmissa
arvioijien välinen yksimielisyys oli keskiarvojen perustella merkittävä (Altman 1991).

5.6 Sairauskertomusten käyttö tietolähteenä

5.6.1 Sairauskertomustiedot koe- ja kontrolliryhmien hoidossa 
käytettyjen työskentelytapojen erojen tarkastelussa

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kuvata psykoosityöryhmätyyppisen työmuodon ja ta-
vanomaisen työskentelytavan rakenteellisia ja sisällöllisiä eroja käytännön kliinisessä
työssä. Tavoitteena oli löytää ne olennaiset tekijät, jotka voisivat selittää mahdollisia
kontrolli- ja koeryhmän välisiä eroja vastemuuttujissa seurannan eri vaiheissa. Psykoosi-
työryhmätyöskentelyn keskeinen hoidollinen elementti oli hoitokokous. Hoitokokouksil-
la tarkoitetaan tilanteita, joihin henkilökunnan jäseniä, identifioitu potilas, hänen omai-
sensa tai muut tilanteessa tärkeitä henkilöt osallistuvat. Näitä henkilöitä voivat omaisten
lisäksi olla esimerkiksi työntekijät toisesta työpisteestä tai organisaatiosta, työvoimaviran-
omaiset, potilaan työtoverit tai naapurit (Lääkintöhallitus 1987). Hoitokokouksia järjestet-
tiin myös psykiatrisessa osastohoidossa. Tämän vuoksi tarkastelussa keskitytään juuri
hoitokokoustyöskentelyn rakenteellisiin ja sisällöllisiin eroihin. Sekä rakenteen että sisäl-
lön osalta tarvittavat tiedot keräsi tämän tutkimuksen tekijä kunkin potilaan sairauskerto-
muksista jälkikäteen.

Hoitokokousten rakenne. Ennakkoon oletettiin työskentelytapojen poikkeavan raken-
teellisesti seuraavien rakennetta kuvaavien muuttujien osalta:

1. Hoitokokousten kokonaismäärä.
2. Hoitokokousten määrä ensimmäisen kuukauden kuluessa hoitoon tulosta.
3. Omaisten ja läheisten osallistuminen hoitokokouksiin
4. Hoidosta vastanneen työryhmän kokonaistyöpanos hoitokokouksissa (hoitokokouk-

siin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä yhtä hoitokokousta kohden seuranta
aikana)

5. Eri organisaatioon kuuluvien viranomaisten ja työntekijöiden osallistuminen hoitoko-
kouksiin seuranta-aikana.

Tilastollista tarkastelua varten rakennetta kuvaavat muuttujat luokiteltiin uudelleen kuu-
kauden sisällä hoitoon tulosta pidettyjen hoitokokousten määrää lukuun ottamatta. Hoito-
kokousten kokonaismäärä jaettiin viiteen, läheisten ja hoitavasta työryhmästä osallistunei-
den ammattiauttajien määrät neljään ja eri organisaatioista osallistuneiden ammattiauttaji-
en tai viranomaisten osallistuminen kolmeen luokkaan.

Hoitokokousten sisältö. Hoitokokousten sisällön osalta suurimpien erojen oletettiin
liittyvän hoitokokousten keskustelunaiheisiin. Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta oletettiin
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keskusteltavan koeryhmään kuuluvien hoitokokouksissa useammin kuin kontrolliryhmään
kuuluvien hoitokokouksissa. Hoitokokousten sisältöjä konkretisoitiin kunkin hoitokoko-
uksen aikana esille nousseiden keskustelunaiheiden avulla. Erityisesti haluttiin selvittää
kuinka paljon oireisiin, konkreettiseen elämäntilanteeseen (työ, asuminen, toimeentulo ja
talous), hoitoon liittyviin ongelmiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen keskittyvää hoitoko-
kouksissa käyty vuoropuhelu kunkin potilaan kohdalla oli. Niiden hoitokokousten luku-
määrä, joissa kutakin teemaa käsiteltiin kirjattiin. Tarkasteltaviksi teemoiksi valittiin oi-
reet, työ tai opiskelu, toimeentulo ja talous, asuminen, hoito ja sosiaalinen vuorovaiku-
tus. Jokainen muuttuja luokiteltiin saatujen frekvenssien perusteella uudelleen tilastollis-
ta käsittelyä varten.

5.6.2 Sairauskertomustiedot psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
palveluiden käytön tarkastelussa

5.6.2.1 Psykiatrinen sairaalahoito

Psykiatrisen sairaalahoidon käyttö (hoitopäivät, hoitojaksot ja sairaalahoidon aikana käy-
tetyt hoitomuodot) seuranta-aikana selvitettiin koko tutkimusryhmän osalta kattavasti
kunkin potilaan sairauskertomuksista. Selvityksen teki koko aineiston osalta tämän tutki-
muksen tekijä.

5.6.2.2 Psykiatrinen avohoito

Tieto psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynneistä saatiin sekä Kainuun sairaan-
hoitopiirin sisäisestä potilashallinnon atk-järjestelmästä että kunkin tutkimusjoukkoon
kuuluneen potilaan avohoidon sairauskertomuksista. 1.1.1994 Kainuun kuntien psykiatri-
nen avohoito siirtyi Kajaanin kaupunkia ja Vuolijoen kuntaa lukuun ottamatta hallinnolli-
sesti osaksi kuntien sosiaali- ja terveystointa. Tämä vaikutti luonnollisesti myös tilastoin-
tikäytäntöihin ja tämän vuoksi sairauskertomustietojen käyttö kattavan käyntitiedon saa-
miseksi oli välttämätöntä. Käyntien määrää tarkasteltaessa otettiin lukuun kaikki käynti-
tyypit ilman tarkempaa erittelyä ja myös päiväosastokäynnit ovat tässä kokonaisuudessa
mukana. Myös avohoidossa käytetyt hoitomuodot selvitettiin tässä yhteydessä sairausker-
tomuksista. Tietojen keruun sairauskertomuksista suoritti tämän tutkimuksen tekijä.
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5.6.3 Sairauskertomustiedot tutkimusjoukon diagnostiikassa

Tämän tutkimuksen tekijä kävi yksityiskohtaisesti läpi koko tutkimusjoukon sairauskerto-
mukset. Koeryhmän osalta diagnoosin oli jo alun perin asettanut tutkimuksen tekijä toi-
miessaan psykoosityöryhmän psykiatrina. Kontrolliryhmään kuuluneista sairaalahoidos-
sa olleille 30 potilaalle diagnoosi oli asetettu sairaalahoitojakson aikana. Tämän diagnoo-
sin oikeellisuus tarkistettiin ja puuttuvat diagnoosit asetettiin sairauskertomustietojen
pohjalta.

5.7 Tietojen käsittely ja tilastolliset menetelmät

Aineiston tietojen käsittely tehtiin mikrotietokoneella SPSS for Windows- tilasto-ohjel-
malla (1966). Tilastollisina menetelminä käytettiin Khiin neliön testiä (Altman 1991) ja
Mann-WhitneyU-testiä (Altman 1991) kontrolli- ja koeryhmän välisten erojen tarkaste-
lussa ja Wilcoxonin järjestyslukutestiä (Altman 1991) kahden mittauksen välistä eroa tar-
kasteltaessa. Tulos katsottiin melkein merkitseväksi, jos 0.01 ≤ p < 0.05, merkitseväksi,
jos 0.001 ≤ p < 0.01 ja erittäin merkitseväksi, jos p < 0.001. Arvioijien välistä yksimieli-
syyttä tarkasteltiin expressed emotion -indeksin ja perheen kuormittuneisuuden arvioin-
neissa kappakertoimen avulla (Cohen 1960).



6 Käytetyt muuttujat

6.1 Selittävät muuttujat

6.1.1 Koe- ja kontrolliryhmien erilaiset työskentelytavat

6.1.1.1 Koeryhmän hoidossa käytetty 
psykoosityöryhmätyyppinen työskentelytapa

Psykoosityöryhmän työskentelyssä toteutettiin mahdollisimman pitkälle hyvän hoidon
mallin (Lääkintöhallitus 1987) periaatteita. Selvittely ja hoito pyrittiin toteuttamaan il-
man psykiatrista sairaalahoitoa. Toimintaa luonnehti joustavuus ajan, paikan ja osallistuji-
en suhteen. Selvittely pyrittiin aloittamaan vuorokauden sisällä yhteydenotosta. Kaikkiin
yhteydenottoihin reagoitiin eikä lähetepakkoa asetettu. Painopiste käydyissä hoidollisissa
keskusteluissa pyrittiin pitämään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, läheisten mukaan saa-
mista heti alkuvaiheessa selvittelyyn ja hoitoon pidettiin tavoitteena ja potilaat osallistui-
vat kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa tehtiin heidän hoitoaan koskevia päätöksiä. Kaikki-
en koeryhmän hoitoon tulleiden potilaiden tilanteen selvittely aloitettiin avohoidossa.
Myöhemmin seurannan aikana sairaalahoitoa tarvitsi 12 (30 %) potilaista ja 28 (70 %) ei
tarvinnut koko seurannan aikana lainkaan psykiatrista sairaalahoitoa.

Työskentelytapa pyrittiin rakentamaan sellaiseksi, että se voisi tarjota vaihtoehdon pe-
rinteiselle laitospainotteiselle vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidolle. Työskente-
lyssä ei sovellettu systemaattisesti mitään erityistä psykoterapeuttista tai perheterapeuttis-
ta lähestymistapaa, vaan eri suuntauksia hyödynnettiin silloin kun niiden soveltaminen
tuntui sopivan potilaan ja hänen läheistensä tarpeisiin. Vuorovaikutuksellinen näkökulma
potilaan oireisiin pyrittiin kuitenkin koko hoitoprosessin ajan säilyttämään.

Selvittelyn ja hoidon alkuvaiheissa työskentely oli selvemmin strukturaalisesti suun-
tautunutta. Strukturaalisessa perheterapiassa (Minuchin 1974, Minuchin & Fishman
1981) korostetaan rajojen merkitystä sekä perheen suhteessa ympäristöön että perheen si-
sällä (isovanhemmat, vanhemmat, lapset). Terapeutti hahmottaa perheen poikkeavuuden
tässä suhteessa ja pyrkii aktiivisesti tämän poikkeavuuden vähentämiseen. Identifioidun



97
potilaan oireiden kehityksen kartoittamisessa sovellettiin strategiselle perheterapialle
ominaista työskentelytapaa. Tässä terapeutti pyrkii tavoittamaan niiden vuorovaikutusti-
lanteiden yksityiskohdat, joissa oire tai ongelma ilmeni ensi kerran sekä aiemmin käyte-
tyt keinot oireen poistamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi.

Tärkeänä pidettiin hoidon alkuvaiheen hämmentävän tilanteen ja aivan lähitulevaisuu-
den jäsentämistä sekä vastuun ja työnjaon määrittelyä. Alussa edettiin vain muutama tun-
ti tai muutama päivä kerrallaan. Työskentelyssä pyrittiin säilyttämään koko ajan kosketus
jokaisen potilaan ja hänen omaistensa arjen todellisuuteen.

Tärkeitä työskentelyn periaatteita olivat:

1. Pyrkimys sellaisen keskusteluun, jossa kaikilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä
ja jossa mitään mielipidettä ei tyrmätty, ei myöskään psykoottisia ajatuksia, vaan
niiden merkitystä pohdittiin hakien ymmärrystä siihen, mistä potilaan ja hänen
läheistensä tilanteessa on kyse.

2. Työntekijät välttivät liittoutumista, moralisointia ja syyllisyydentunteen lisäämistä.
3. Konkretisointi: mahdollisimman monille esiin nousseille ajatuksille haettiin

käytännön merkityksiä.
4. Identifioidun potilaan oirekäyttäytyminen pyrittiin sitomaan joko meneillään olevan

tilanteen tai lähihistorian sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Oireiden toistuvaa
uudelleen määrittelyä käytettiin ja verkostossa itsessään syntyneille uudelleen
märittelyille annettiin erityinen asema.

5. Työntekijät kommunikoivat selkeästi ja verkoston (tavallisesti perheen) poikkeavaan
kommunikaatioon puututtiin: Estettiin puhuminen toisten puolesta tai päälle ja
korjattiin hämärtämis- tai diskvalifikaatioyritykset.

6. Alusta lähtien rakennettiin myönteistä suhdetta potilaaseen ja hänen omaisiinsa ja
potilaan lähiverkosto pyrittiin sitomaan mukaan hoitoprosessiin.

7. Hoidon jatkuvuuteen kiinnitettiin erityinen huomio. Työntekijät määrittelivät
selkeästi omat mahdollisuutensa sitoutua työskentelyyn. Vaikeimman vaiheen aikana
joku työntekijöistä oli tavoitettavissa päivittäin virka-aikana. Tapaamiset jatkuivat
riippumatta siitä oliko potilas sairaalahoidossa vai ei. Hoitovastuun muutokset
tapahtuivat suunnitellusti, limittäin.

6.1.1.2 Kontrolliryhmän hoidossa käytetty työskentelytapa

Tutkimusajankohtana vaikeiden mielenterveyshäiriöiden tavanomaista psykiatrista tutki-
musta ja hoitoa Kainuussa voitaneen kuvata sanalla heterogeeninen. Yhtenäistä sekä avo-
hoidon että sairaalaan sisäistämää työskentelytapaa ei laajalti omaksutusta perhekeskei-
sestä työskentelyotteesta huolimatta ollut selkeästi hahmotettavissa. Vaikeiden mielenter-
veyden häiriöiden tutkimuksen ja hoidon aloittaminen tapahtui tavallisimmin psykiatri-
sessa sairaalassa, jonne potilaat ohjautuivat lähetteellä terveyskeskuksista tai psykiatrian
poliklinikoilta. Suuri osa kontrolliryhmän potilaista ohjautui myös heti hoidon alkuvai-
heessa osastohoitoon. Tutkimus ja hoito aloitettiin osastolla 25 tapauksessa (63 %). Avo-
hoidossa selvittely aloitettiin 15 tapauksessa (37 %). Näistä sairaalahoitoon ohjautui myö-
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hemmin seurannan aikana viisi potilasta. Kymmenen potilaista (25 %) ei tarvinnut koko
seurannan aikana lainkaan psykiatrista sairaalahoitoa ja 14 tapauksessa tilannetta selvitel-
tiin useamman kuin yhden käynnin verran avohoidossa ennen sairaalahoitoon toimitta-
mista. Avohoitoselvittelyille oli luonteenomaista potilaan ja työntekijän kahdenkeskinen
tapaaminen ja työntekijän työskentely yksin ilman työparia.

Suurin osa potilaista ohjautui hoitoon kahdelle akuuttiosastolle. Molempien osastojen
työskentelyote oli perhekeskeinen ja potilaan perheenjäsenten, läheisten ja muun sosiaali-
sen verkoston tapaaminen hoitokokouksissa oli näillä osastoilla jo tutkimuksen alkuvai-
heista lähtien tavanomaiseen osastohoitoon olennaisena osana kuuluvaa. Osastojen viik-
ko-ohjelmiin sisältyi sellaisia yhteisöhoidollisia elementtejä kuten yhteisöryhmät, pien-
ryhmät ja toiminnalliset ryhmät (Isohanni 1983a, b, 1986) ja kullakin potilaalla oli nimet-
ty omahoitaja. Hoitokokouksiin osallistui tavallisesti useita henkilökunnan jäseniä. Ko-
koonpano saattoi kuitenkin vaihdella kerrasta toiseen sattumanvaraisestikin (hoitokokous-
työryhmä muodostui kulloinkin työvuorossa olevista työntekijöistä). Sekä avohoidon että
osaston työryhmien liikkuvuus oli vähäistä ja esim. kotikäyntejä tehtiin vain poikkeuksel-
lisesti. Hoitokokousten järjestämistiheys oli sidoksissa osastojen viikko-ohjelmiin. En-
simmäinen hoitokokous pyrittiin järjestämään viikon kuluessa osastolle tulosta. Myöhem-
min hoitokokouksia pidettiin 1–2 viikon välein.

6.1.1.3 Työskentelytapojen väliset erot hoitokokousten 
rakenteessa ja sisällössä

Työskentelytapojen välisten erojen kuvaaminen on yksi tutkimuksen tavoitteista. Tässä
luvussa esiin tuodut havainnot ovat osa tuloksista. Koe- ja kontrolliryhmille suunnattujen
interventioiden ja niiden erojen havainnollistaminen on tärkeää jäljempänä esitettävien tu-
losten hahmottamiseksi ja siksi tulosten kuvaaminen työskentelytapojen välisten erojen
osalta on juuri tässä yhteydessä perusteltua.

Hoitokokousten kokonaismäärä. Hoitokokousten kokonaismäärässä ryhmät eivät eron-
neet toisistaan (taulukko 24). Hoitokokousten kokonaismäärässä koe- ja kontrolliryhmä
eivät eronneet toisistaan (koeryhmä: n = 722, keskiarvo = 17.7; kontrolliryhmä: n = 738,
keskiarvo = 18.5).

Hoitokokousten määrä ensimmäisen kuukauden kuluessa hoitoon tulosta. Hoidon alus-
sa psykoosityöryhmän työskentelyote oli aktiivisempi. Ensimmäisen kuukauden aikana
hoitokokouksia järjestettiin enemmän kuin kontrolliryhmässä (koeryhmä: n = 202,
keskiarvo = 5.1; kontrolliryhmä; n = 147, keskiarvo = 3.7). Ero oli tilastollisesti merkitse-
vä (Mann-WhitneyU: p = 0.002). Ensimmäisen kuukauden aikana kutakin potilasta kohti
järjestettyjen hoitokokousten määrä on kuvattu kuviossa 8.
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Kuvio 8. Hoitokokousten lukumäärä kuukauden sisällä hoitoon tulosta.

Omaisten tai läheisten osallistuminen hoitokokouksiin: Omaisten tai läheisten osallistu-
minen hoitokokouksiin oli koeryhmässä yleisempää kuin kontrolliryhmässä (koeryhmässä
omainen mukana yhteensä 370 kertaa, keskiarvo =  9.3; kontrolliryhmässä omainen
mukana yhteensä 122 kertaa, keskiarvo = 3.1). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (Mann-
WhitneyU: p = 0.002). Omaisten tai läheisten osallistuminen hoitokokouksiin on kuvattu
pylväsdiagrammein kuviossa 9.

Kuvio 9. Omaisten tai läheisten osallistuminen hoitokokouksiin kahden vuoden seuranta-
aikana.
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Hoidosta vastanneen työryhmän kokonaistyöpanos hoitokokouksissa. Seuranta-aikana
kulloinkin hoidosta vastanneen työryhmän kokonaistyöpanos (hoitokokouksiin osallistu-
neiden työntekijöiden lukumäärä yhtä potilasta kohti seuranta-aikana) oli koeryhmässä
hieman kontrolliryhmää suurempi (taulukko 24). Molemmissa ryhmissä oli joitakin tapa-
uksia, joihin käytetty työpanos tällä tavoin mitattuna oli erityisen suuri. Mediaani koeryh-
mässä oli 19 ja kontrolliryhmässä 23. Ero heijastelee työskentelytapojen erilaisuutta.
Kontrolliryhmässä hoidon alkuvaiheessa (tavallisesti osastolla) hoitokokouksiin osallistui
paljon henkilökuntaa. Sairaalahoidon päätyttyä hoito jatkui tavallisesti yksilöhoitona.
Psykoosityöryhmässä hoitovastuun siirtoa ei tapahtunut lainkaan tai se tapahtui myöhem-
min. Hoito jatkui tavallisesti perhetapaamisina tai yksilötapaamisina, joissa oli läsnä use-
ampi kuin yksi työryhmän työntekijä.

Eri organisaatioon kuuluvien viranomaisten ja työntekijöiden osallistuminen hoitoko-
kouksiin seuranta-aikana. Viranomaiset ja työntekijät muista organisaatioista osallistui-
vat hoitokokouksiin harvoin (taulukko 24). Tilastollista tarkastelua varten viranomaisten
ja muista organisaatioista olevien työntekijöiden osallistumiskerrat luokiteltiin neljään
luokkaan: ei yhtään kertaa, 1–4 kertaa, 5–9 kertaa ja yli 10 kertaa. Tässä neliluokkaisessa
tarkastelussa ryhmät eivät tässä suhteessa poikennet toisistaan (Mann-WhitneyU:
p = 0.37).

Taulukko 24. Hoitokokouksia kuvaavat rakenteelliset tekijät seuranta-aikana.

Hoitokokousten sisältö. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelu hoitokokouksissa jakau-
tui koeryhmässä kontrolliryhmää tasaisemmin ja oireista keskusteleminen painottui koe-
ryhmässä kontrolliryhmää selvemmin alhaisiin frekvensseihin. Erot olivat trendimäisiä
eivätkä ryhmät poikenneet tilastollisesti minkään muuttujan osalta toisistaan.

6.1.1.4 Yhteenveto työskentelytapojen välisistä eroista

Työskentelytapojen havainnollistettavissa olevat erot liittyivät niiden rakenteellisiin omi-
naisuuksiin. Ne erosivat toistaan erityisesti hoidon alkuvaiheessa pidettyjen hoitokokous-
ten määrän ja identifioidun potilaan omaisten tai läheisten hoitokokouksiin osallistumi-
sen suhteen. Suurin osa kontrolliryhmän potilaista oli hoidon alkuvaiheessa hoidossa psy-
kiatrisella osastolla. Osastohoidossa sovellettiin yhteisöhoidon (Isohanni 1983a, 1983b,
1986) periaatteita. Yksilötapaamisia osastolla, osallistumista erilaisiin ryhmiin tai toimin-

Rakenteelliset tekijät Koeryhmä (n) Kontrolliryhmä (n)

Hoitokokousten kokonaismäärä 722 738

Läsnä potilas yksin (%:ssa hoitokokouksista) 372 (50) 612 (83)

Läsnä omainen (%:ssa hoitokokouksista) 370 (40) 122 (17)

Henkilökuntaa hoitavasta työryhmästä 
(yhtä hoitokokousta kohti)

1276 (1.8) 1166 (1.6)

Viranomainen eri organisaatioista ja työryhmistä 
(%:ssa hoitokokouksista)

47 (7) 70 (9)
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nallisiin terapioihin ei työskentelytapojen vertailumielessä selvitelty. Hoitokokousten ra-
kenteen osalta sairauskertomuksista saatu tieto oli sekä koe- että kontrolliryhmän osalta
kattava. Sisällön osalta hoitokokousten kuvaaminen oli kontrolliryhmässä monipuolisem-
paa (tavallisesti osastohoito) kuin koeryhmässä.

6.1.2 Perheen toimintakyky

Aiemmin sivuilla 84–86 kuvattua menetelmää käyttäen arvioitiin perheiden rakennetta ja
toimintakykyä. Beawersin arviointimenetelmän eri osatekijöiden perusteella pyrittiin
muodostamaan kokonaiskäsitys kunkin tutkitun perheen toimintakyvystä. Keskeiseksi se-
littäväksi muuttujaksi nostettiin kokonaiskäsitys perheen toimintakyvystä. Tämä arvioitiin
asteikolla 1–5 (1 = paras, toimivin; 5 = huonoin, toimimattomin). Perheen toimintakykyä
suhteessa yksilötasontulosmuuttujiin tarkasteltaessa kohdejoukkona oli koko tutkimus-
joukko. Tilastollista käsittelyä varten perheet jaettiin toimintakykynsä perustella hyvin tai
kohtuullisesti toimiviin (kokonaisarviossa pisteytykset 1–3) ja huonosti toimiviin (koko-
naisarviossa pisteytykset 4 ja 5).

6.1.3 Perheen tunneilmapiiri (EE- indeksi)

VEE-menetelmää (s. 87–91) käyttäen haastateltiin ensivaiheessa 55 potilaan lähiomainen
(koeryhmä 29, kontrolliryhmä 26). Haastattelu toistettiin 2 vuoden kuluttua 44 omaiselle
(koeryhmä 24, kontrolliryhmä 20). Perheet jaettiin aiemmin (s.74) kuvatuin kriteerein
korkean ja matalan EE-indeksin perheisiin: EE-indeksin suhteen eriteltiin vielä hyvin
korkean EE-indeksin ryhmä (CC + HOS > 5 tai EI > 5, tai jos korkean EE-indeksin
kriteeri täyttyi molempien, sekä CC + HOS että EI-komponenttien osalta). Selitettäviä
muuttujia tarkasteltiin korkean ja matalan EE-indeksin suhteen ja psykiatrisen sairaalan
käyttöä myös hyvin korkean EE-indeksin suhteen. Tässä tarkastelussa kohdejoukkona oli
koko tutkimusryhmä.

6.2 Selitettävät muuttujat

6.2.1 Yksilötason selitettävät muuttujat

Selitettäviä muuttujia valittaessa pyrittiin löytämään sellaisten selitettävien muuttujien
kokonaisuus, joka yhtäältä antaisi kattavan kuvan kunkin potilaan kokonaisvaltaisesta
psykososiaalisesta selviytymiskyvystä, psyykkisestä tilasta ja toimintakyvystä ja toisaalta
olisi mahdollisimman hyvin integroitavissa perushaastatteluun. Käytettävien mittareiden
tuli olla myös sellaisia, että niiden käyttö oli lyhyen perehdytyksen jälkeen mahdollista
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vankan kliinisen kokemuksen omaaville erikoissairaanhoidon eri ammattiryhmien
työntekijöille. Tutkimuksessa pyrittiin vastemuuttujia valittaessa painottamaan
identifioidun potilaan psykososiaalista selviytymiskykyä ja sen muutoksia vaikeissa ja
äkillisissä mielenterveyden häiriöissä ilmenevien oireiden kustannuksella.

Perushaastattelussa käytetyt tutkimuslomakkeet rakennettiin Uusien skitsofreniapoti-
laiden hoidon kehittämisprojektissa (USP-projekti) (Salokangas ym. 1985) ja Sairaalasta
kotiutettujen skitsofreniapotilaiden projektissa (Salokangas ym. 1992) käytettyjen haas-
tattelulomakkeiden pohjalta. Kainuun sairaanhoitopiiri osallistui jälkimmäiseen projek-
tiin ja näin ollen osalla psykiatrisen erikoissairaanhoidon työntekijöistä oli kokemusta lo-
makkeiden käytöstä. Yksilötason tulosmuuttujiksi tässä tutkimuksessa valituista muuttu-
jista molemmissa yllä mainituissa projekteista käytettiin GAS-arviota, regression asteen
(”potilaan toiminnallisuus”) arviota, arviota potilaan kyvystä oivaltaa oma tilansa, elämä-
notteen arviota ja itsetuhoisuuden arviota. USP-projektin yhteydessä näille kaikille muut-
tujille tehtiin myös reliabiliteettiarvio, jossa reliabiliteettikertoimiksi saatiin: GAS:
r = 0.054; oivallus omasta tilasta: r = 0.327; potilaan toiminnallisuus (regression aste):
r = 0.171; elämänote: r = 0.427 ja itsetuhoisuus: r = 0.672. 

SKS- projektissa GAS-arvioiden alhainen reliabiliteettikerroin selittyi suurista mittaa-
jien välisistä eroista joidenkin yksittäisten potilaiden kohdalla, mutta yleisesti ottaen
GAS-arviot olivat kohtuullisen luotettavia. (Salokangas ym. 1985). Tässä tutkimuksessa
ei yksilötason selitettävien muuttujien osalta arvioijien välistä yksimielisyyttä voitu arvi-
oijien suuren ja havaintojen pienen lukumäärän vuoksi luotettavasti testata.

6.2.1.1 GAS

Kunkin potilaan psyykkinen toimintakyky arvioitiin GAS asteikolla 1–9. Arviossa käytet-
tiin tutkimuksen alkaessa valtakunnallisesti käytössä olleessa Mielenterveyden häiriöiden
diagnostisessa ja tilastollisessa ohjeistossa (DSM-III-R -tautiluokituksessa) annettuja ar-
viointikriteerejä (Lääkintöhallitus 1987). Kaikilla arviointeihin osallistuneilla oli vuosien
kokemus kyseisen asteikon käytöstä kliinisessä työssä.

6.2.1.2 Regression aste

Työntekijä arvioi kunkin potilaan kyvyn tulla itsenäisesti toimeen asteikolla 1–4, jossa

1 =  potilas selviytyy itsenäisesti,
2 =  potilas tarvitsee ajoittain apua,
3 =  potilas tarvitsee huomattavasti apua,
4 =  potilas ei tule toimeen ilman ulkopuolista apua.
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6.2.1.3 Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista

Muuttuja kuvaa yhtäältä sitä, kuinka hyvin identifioidun potilaan käsitys omasta psyykki-
sestä tilastaan vastaa todellista tilannetta ja toisaalta sitä, kuinka hyvin hän pystyy jäsen-
tämään ja hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja siihen eri tasoilla liittyviä vaikeuk-
sia (työ, toimeentulo, ihmissuhteet). Muuttuja antaa osaltaan tietoa siitä, miten hyvin ku-
kin potilas on säilyttänyt elämänotteensa. Potilaan kykyä oman psyykkisen tilansa ja elä-
mäntilanteensa realistiseen tarkasteluun arvioitiin perushaastattelun kuluessa haastatteli-
jalle syntyneen käsityksen perusteella asteikolla 1–4, jossa

1 =  oivallus on riittävän monipuolinen,
2 =  potilas oivaltaa jossain määrin vaikeuksiaan,
3 =  potilas myöntää vaikeutensa, mutta ulkoistaa ne,
4 =  potilas kieltää kokonaan reaalisesti olemassa olevat vaikeutensa.

6.2.1.4 Elämänote

Elämänote- käsite perustuu alun perin Räkköläisen työtovereineen (Räkköläinen ym.
1979) ja Salokankaan työtovereineen (Salokangas ym. 1980) psykoottisten potilaiden
seurantatutkimuksissa tekemiin havaintoihin. Myöhemmin käsitettä on jalostanut Alanen
työtovereineen (Alanen ym. 1986). Salokangas työtovereineen (Salokangas ym. 1989)
testasi edelleen elämänotteen käyttöä skitsofreniapotilaiden kokonaisvaltaista selviyty-
mistä kuvaavana mittarina ja suositteli mittarin käyttöönottoa skitsofreniapotilaiden arvi-
oinnissa ja hoidossa. Elämänote kuvaa sitä, missä määrin potilas on säilyttänyt otteensa
jokapäiväisen elämänsä eri ulottuvuuksiin. Näitä ulottuvuuksia ovat muun muassa perhe,
ystävät, työ ja harrastukset. Arvioinnissa käytettiin hyväksi perushaastatteluun kuuluvia
yksityiskohtaisia elämänotetta kuvaavia kysymyksiä. Haastattelijoille syntynyt käsitys
kunkin potilaan elämänotteesta kuvattiin numeerisesti asteikolla 1–4, jossa

1 = potilaan ote hänen elämänkulkuunsa liittyviin päämääriin ja ihmissuhteisiin liittyviin
odotuksiin on hyvä.

2 = potilaan ote elämän päämääriin ja tyydytystä tuoviin tekijöihin on pääasiassa säilynyt.
3 = huomattava osa elämänotteesta on kadonnut; potilas voi olla apaattinen, passiivinen,

ajoittain toivotonkin; toiveistaan hän ei ole kuitenkaan kokonaan luopunut.
4 = potilas on luopunut kokonaan ikävaiheensa päämääristä ja tyydyttävistä ihmissuhteis-

ta.
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6.2.1.5 Itsetuhon uhka

Itsetuhon uhka arvioitiin perushaastattelussa asteikolla 1–4, jossa

1 = potilas ei ole puhunut itsemurhasta eikä ole yrittänyt itsemurhaa,
2 = potilas on puhunut itsemurhasta haastattelua edeltäneen kuukauden aikana,
3 = potilas on puhunut usein itsemurhasta tai toiminut itsetuhoisesti haastattelua edeltä-

neen kuukauden aikana,
4 = potilas on tehnyt ainakin yhden vakavan itsemurhayrityksen haastattelua edeltäneen

kuukauden aikana.

6.2.1.6 Kriisin vaikeus

Osiossa perushaastattelun tehnyt työntekijä arvioi kriisin vaikeutta kunkin potilaan koh-
dalla asteikolla 0–5, jossa 0 =  ei kriisiä; 1 = lievin; 5 =  vaikein.

6.2.1.7 Psykiatrisen sairaalahoidon määrä

Riippumattomia muuttujia (työskentelytapa, EE-indeksi ja perheen toimintakyky) tarkas-
teltiin suhteessa psykiatrisen sairaalahoidon määrään. Hoitopäivien ja -jaksojen sekä avo-
hoitokäyntien lukumäärä selvitettiin jälkikäteen Kainuun keskussairaalaan potilashallin-
nosta saatujen tietojen ja sairauskertomustietojen avulla.

6.2.2 Perhetason selitettävät muuttujat

6.2.2.1 Perheen kuormittuneisuus

Identifioidun potilaan lähiomaisen subjektiivinen ja objektiivinen kuormittuneisuus mitat-
tiin sivuilla 91–92 kuvatulla menetelmällä hoidon alussa, yhdeksän kuukauden kuluttua
hoidon alusta ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta. Ryhmien välisiä eroja kuormittu-
neisuudessa tarkasteltiin kunakin seuranta-ajankohtana samoin kuin ryhmien sisäisiä kah-
den mittauksen välisiä eroja.
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6.2.2.2 Perheen expressed emotion-indeksi

Identifioidun potilaan perheen expressed emotion-indeksi mitattiin sivuilla 87–91 kuvat-
tua menetelmää käyttäen hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta. EE-in-
deksin muutosta ja eroja kontrolli- ja koeryhmien välillä tarkasteltiin 2 vuoden seurannas-
sa sekä korkean ja matalan expressed emotion-indeksin että indeksin eri osatekijöiden
suhteen.



7 Tulokset

7.1 Tulokset yksilötason selitettävien muuttujien osalta

7.1.1 Tulosten esittämisessä käytetyn laatikkojanakuvion tulkinta

Tulosten esittämisessä on jäljempänä käytetty yksilötason selitettävien muuttujien osalta
laatikkojanakuviota (kuvat 10–15). Kuvioissa yksittäinen laatikkojana (”box-plot”) edus-
taa koe- tai kontrolliryhmän jakaumaa kunkin selitettävä muuttujan suhteen seurannan eri
vaiheissa. Laatikkojanassa ”laatikko” kuvaa sitä osaa tutkimusjoukosta, joka sijoittuu
yläkvartiilin (laatikon yläreuna) ja alakvartiilin (laatikon alareuna) välille. Kunkin janan
laatikko-osa kuvaa sitä väliä mitta-asteikolla, jolle 50 % tapauksista sijoittuu arviointihet-
kellä. Mediaani on ilmaistu laatikon vaakatasossa leikkaavalla vahvennetulla poikkiviival-
la. Laatikkojanan ”viikset” kuvaavat sitä aluetta mitta-asteikolla, johon sijoittuu 95 % ta-
pauksista. 

7.1.2 GAS-arviot

7.1.2.1 GAS-arviot hoidon alussa

Hoidon alussa GAS-arvot sijoittuivat molemmissa ryhmissä välille 3–7 (kuvio 10). GAS-
arvioiden perusteella koeryhmässä oli selvästi psykoottisia potilaita viisi, kontrolliryh-
mässä seitsemän (GAS = 3). Vaikea-asteisia oireita esiintyi koeryhmässä 19 potilaalla,
kontrolliryhmässä 17:llä (GAS-arvot 4 ja 5), keskivaikeita oireita esiintyi koeryhmässä
seitsemällä potilaalla, kontrolliryhmässä kahdeksalla, (GAS = 6) ja lieväoireisia GAS:lla
arvioituna ei koeryhmässä ollut yhtään, kontrolliryhmässä yksi (GAS = 7). GAS-arvioi-
den keskiarvot, mediaanit ja ryhmien välisen eron tilastollinen testaus on esitetty taulu-
kossa 25.



107
Kuvio 10. Psyykkisen tilan (GAS) kehitys seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmässä.

Taulukko 25. GAS-arvioiden keskiarvot ja mediaanit, koe- ja kontrolliryhmien välisten
erojen tilastollinen testaus sekä toistettujen mittausten välisten erojen tilastollinen testaus
koe- ja kontrolliryhmässä seurannan eri vaiheissa.

GAS-arviot Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.802 4.52  (5.00) 4.61 (4.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.598 6.78  (7.00) 6.27  (6.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.041 7.22 (7.00) 6.55 (7.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.0001

  2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.307

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.0001
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7.1.2.2 GAS-arviot yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden kuluttua 
hoidon alusta

Yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta tehdyn GAS-arvioinnin perusteella psyykki-
nen tila koheni molemmissa ryhmissä yhdeksän kuukauden seuranta-aikana (kuvio 10).
Tilastollisessa testauksessa ryhmät eivät poikenneet toisistaan. Hoidon alussa ja yhdek-
sän kuukauden kuluttua tehtyjen GAS-arvioiden mittausten välinen ero Wilcoxonin jär-
jestyslukutestillä testattuna oli molemmissa ryhmissä erittäin merkitsevä (taulukko 25).

Kahden vuoden kuluttua hoidon alusta molempien ryhmien GAS-arvot kohosivat edel-
leen. Kokonaisuutena arvot sijoittuivat välille 4–9. Muutos matalammista arvoista korke-
ampiin oli koeryhmässä kontrolliryhmää selvempi (kuvio 10). Ero ryhmien välillä oli ti-
lastollisesti melkein merkitsevä (taulukko 25). Yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden
kuluttua hoidon alusta tehdyt GAS-arviot eivät kontrolliryhmässä Wilcoxonin järjestyslu-
kutestillä testattuna poikenneet toisistaan (p = 0.307). Koeryhmässä ero oli edelleen erit-
täin merkitsevä (p = 0.0001). Muutos koko seuranta-aikana (1. ja 3. mittauksen välinen
ero) oli molemmissa ryhmissä tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001).

7.1.3 Regression aste eli kyky tulla toimeen itsenäisesti

7.1.3.1 Regression aste hoidon alussa

Hoidon alussa ryhmät eivät poikenneet toisistaan tilastollisessa testauksessa regression
asteen suhteen (kuvio 11, taulukko 26). Täysin itsenäisesti selviytyviä oli koeryhmässä 13
ja  kont ro l l i ryhmässä  16 .  Ei  i lman ulkopuol is ta  tukea toimeen  tulev ia  o l i
kontrolliryhmässä yksi; elimellisen psykoosin vuoksi hoitoon tullut mies. Koeryhmässä
ilman ulkopuolista tukea ei selvinnyt kaksi; molemmat olivat psykoositasoisesti
häiriintyneitä hoidon alussa.

7.1.3.2 Regression aste yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden 
kuluttua hoidon alusta

Yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta oli regressio vähentynyt molemmissa ryh-
missä. Muutos oli selvempi koeryhmässä, jossa 28 haastatelluista selviytyi itsenäisesti ja
loput viisi sijoittuivat ajoittain tukea tarvitsevien ryhmään. Lähes koko koeryhmän sijoit-
tuminen medianiin näkyy laatikkojanakuviossa suorakaiteen ja ”viiksien” puuttumisena
kokonaan (kuvio 11). Kontrolliryhmässä hajonta oli suurempi ja yksi ei tullut toimeen il-
man ulkopuolista tukea ja yksi tarvitsi tukea edelleen huomattavasti. Tilastollisessa testa-
uksessa ryhmät eivät poikenneet toisistaan (taulukko 26). Hoidon alussa ja yhdeksän kuu-
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kauden kuluttua tehtyjen regression asteen mittausten välinen ero Wilcoxonin järjestyslu-
kutestillä testattuna oli koeryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001) ja kontrolliryhmäs-
sä melkein merkitsevä (p = .018).

Kahden vuoden kuluttua hoidon alusta regression aste oli koeryhmässä pysynyt lähes
ennallaan. Huomattavasti ulkopuolista tukea tarvitsevia ja itsenäisesti toimeen tulematto-
mia ei ollut yhtään. Kontrolliryhmässä ajoittain tai huomattavasti tukea tarvitsevien ryh-
miin tuli kaksi uutta tapausta. kuviossa 11 näkyy koeryhmän vähäinen hajonta. Ero ryh-
mien välillä oli aiempaa selvempi ja tilastollisesti melkein merkitsevä (taulukko 26). Yh-
deksän kuukauden kuluttua hoidon alusta ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta tehdyt
regression asteen mittaukset eivät kummassakaan ryhmässä poikenneet Wilcoxonin jär-
jestyslukutestillä testattuina toisistaan (taulukko 26). Muutos koko seurannan aikana (1. ja
3. mittauksen välinen ero) oli koeryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001). Kontrolliryh-
mässä eroa ei ollut (p = 0.074).

Regression aste : 1 = selviytyy itsenäisesti; 2 = tarvitsee ajoittain ulkopuolista tukea; 3 = tarvitsee huomatta-
vasti ulkopuolista tukea; 4 = ei tule toimeen ilman ulkopuolista tukea

Kuvio 11. Regression asteen kehitys seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmässä.
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Taulukko 26. Regression asteen  arvioiden keskiarvot ja mediaanit,  koe-  ja
kontrolliryhmien välisten erojen tilastollinen testaus sekä toistettujen mittausten välisten
erojen tilastollinen testaus koe- ja kontrolliryhmässä seurannan eri vaiheissa.

7.1.4 Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista

7.1.4.1 Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista hoidon alussa

Koe- ja kontrolliryhmä erosivat hoidon alussa tämän muuttuja osalta toisistaan. Ero oli ti-
lastollisesti melkein merkitsevä (taulukko 27). Kontrolliryhmässä 48 % tapauksista oivalsi
riittävän monipuolisesti tai jossain määrin oman tilansa ja elämäntilanteensa, 42 % myön-
si vaikeutensa, mutta ulkoisti ne tai kielsi vaikeutensa kokonaan. Koe- ja kontrolliryhmän
hajonta oli tämän muuttujan suhteen lähtötilanteessa samanlainen, mutta koeryhmässä
matalammat arvot painottuivat (kuvio 12). 

7.1.4.2 Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista yhdeksän kuukauden 
ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta

Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta. Pai-
nopiste molempien ryhmien kohdalla siirtyi selvästi riittävän monipuolisesti oivaltaviin ja
jossain määrin oivaltaviin, mutta ongelmansa ulkoistaviin. Muutos oli kontrolliryhmässä
koeryhmää selvempi (kuvio 12). Tilastollisesti ryhmät eivät enää poikenneet toisistaan

Regression asteen arviot Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.333 1.97 (2.00) 1.77 (1.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.156 1.15 (1.00) 1.39 (1.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.047 1.15 (1.00) 1.48 (1.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.001 p = 0.018

  2. ja 3. mittauksen välinen ero  p = 1.00 p = 0.180

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.074
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(taulukko 27). Hoidon alussa ja yhdeksän kuukauden kuluttua tehtyjen mittausten väli-
nen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä testattuna oli koeryhmässä melkein merkitsevä
(p = 0.031) ja kontrolliryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001).

Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista kahden vuoden kuluttua hoidon alusta. Koeryh-
mässä vaikeutensa myöntäviin, mutta ulkoistaviin sijoittui vain yksi tapaus (kaksisuuntai-
nen mielialahäiriö). Loput sijoittuivat riittävän monipuolisesti tai jossain määrin oman ti-
lansa ja vaikeutensa oivaltaviin. Tilastollisessa testauksessa ryhmien välillä ei ollut eroa
(taulukko 27). Yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta ja kahden vuoden kuluttua
hoidon alusta tehtyjen mittausten välinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä testattuna
oli koeryhmässä merkitsevä (p = 0.005). Kontrolliryhmässä ero ei enää ollut tilastollisesti
merkitsevä (p = 0.257). Muutos koko seurannan aikana (1. ja 3. mittauksen välinen ero)
oli koeryhmässä tilastollisesti merkitsevä (p = 0.001) ja kontrolliryhmässä erittäin merkit-
sevä (p = 0.0001).

Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista: 1 = riittävän monipuolinen; 2 = oivaltaa jossain määrin oman tilansa ja
vaikeutensa; 3 = myöntää vaikeutensa, mutta ulkoistaa ne; 4 = kieltää vaikeutensa kokonaan

Kuvio 12. Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmässä.
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Taulukko 27. Selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta arvioiden keskiarvot ja
mediaanit, koe- ja kontrolliryhmien välisten erojen tilastollinen testaus sekä toistettujen
mittausten välisten erojen tilastollinen testaus koe- ja kontrolliryhmässä seurannan eri
vaiheissa.

7.1.5 Elämänote

7.1.5.1 Elämänote hoidon alussa

Elämänotteensa hyvin tai pääasiassa säilyttäneitä oli koeryhmässä hoidon alussa 22 
(67 %) ja kontrolliryhmäläisistä 20 (65 %). Huomattavan osan elämänotteestaan menettä-
neitä oli koeryhmässä yksitoista (33 %) ja kontrolliryhmässä yhdeksän (29 %). Ikävai-
heensa päämääristä kokonaan luopuneita ei koeryhmässä ollut yhtään. Kontrolliryhmässä
heitä oli kaksi (7 %) (kuvio 13). Tilastollisesti ryhmät eivät poikenneet toisistaan (tauluk-
ko 28).

Oivallus omasta tilasta Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.014 2.06 (2.00) 2.61 (3.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.994 1.73 (2.00) 1.77 (2.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.416 1.48 (1.00) 1.68 (2.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.031 p = 0.0001

  2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.005  p = 0.257

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.001 p = 0.0001
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Elämänote: 1 = Elämänote hyvä; 2 = Elämänote pääasiassa säilynyt; 3 = Huomattava osa elämänotteesta
kadonnut; 4 = Potilas on luopunut kokonaan ikävaiheensa päämääristä

Kuvio 13. Elämänote seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmässä.

Taulukko 28. Selitettävän muuttujan elämänote arvioiden keskiarvot ja mediaanit, koe- ja
kontrolliryhmien välisten erojen tilastollinen testaus sekä toistettujen mittausten välisten
erojen tilastollinen testaus koe- ja kontrolliryhmässä seurannan eri vaiheissa.

Elämänote Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.546 2.21 (2.00) 2.35 (2.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.708 1.70 (2.00) 1.77 (2.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.043 1.48 (1.00) 1.84 (2.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.002

  2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.035 p = 0.593

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.002
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7.1.5.2 Elämänote yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden 
kuluttua hoidon alusta

Elämänote yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta. Arviot painottuivat molemmissa
ryhmissä hyvin tai pääasiassa elämänotteensa säilyttäneisiin (kuvio 13). Tilastollisesti
ryhmät eivät poikenneet toisistaan (taulukko 28). Hoidon alussa ja yhdeksän kuukauden
kuluttua hoidon alusta tehtyjen mittausten välinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä
mitattuna oli koeryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001) ja kontrolliryhmässä merkitse-
vä (p = 0.002)

Kahden vuoden kuluttua kehitys parempaan suuntaan jatkui edelleen koeryhmässä.
Kontrolliryhmän tilanne pysyi ennallaan (kuvio 13). Ryhmät erosivat tilastollisesti mel-
kein merkitsevästi toisistaan (taulukko 28). Yhdeksän kuukauden kuluttua kahden vuo-
den kuluttua tehtyjen mittausten välinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä testattuna ei
kontrolliryhmässä ollut enää merkitsevä (p = 0.593). Koeryhmässä ero oli melkein mer-
kitsevä (p = 0.035). Muutos koko seurannan aikana (1. ja 3. mittauksen välinen ero) oli
koeryhmässä tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001) ja kontrolliryhmässä merkitse-
vä (p = 0.002).

7.1.6 Itsetuhon uhka

7.1.6.1 Itsetuhon uhka hoidon alussa

Koeryhmään kuuluvat toivat hoidon alussa esiin itsetuhoisuuttaan sanallisesti enemmän
kuin kontrolliryhmäläiset. Kontrolliryhmässä oli useampia itsemurhayrityksiä (kuvio 14).
Ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (taulukko 29).

7.1.6.2 Itsetuhon uhka yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden 
kuluttua hoidon alusta

Itsetuhon uhka yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta. Itsetuhon uhka väheni sekä
koe- että kontrolliryhmässä yhdeksän kuukauden seurannassa. Yksi kontrolliryhmään
kuuluneista teki ensimmäisen seurannan aikana itsemurhan. Tilastollisesti ryhmät eivät
poikennet toistaan (taulukko 29).

Kahden vuoden seurannassa ei koe- eikä kontrolliryhmässä ollut yhtään itsemurhaa
yrittänyttä. Tilastollisesti ryhmät eivät poikenneet toistaan (taulukko 29). Hoidon alussa ja
yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta tehtyjen mittausten välinen ero oli Wilcoxo-
nin järjestyslukutestillä testattuna kontrolliryhmässä merkitsevä (p = 0.003) ja koeryh-
mässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001). Yhdeksän kuukauden kuluttua ja kahden vuoden
kuluttua tehtyjen mittausten välinen ero ei kummassakaan ryhmässä ollut enää tilastolli-
sesti merkitsevä. Muutos koko seuranta-aikana (1. ja 3. mittauksen välinen ero) oli koe-
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ryhmässä tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001) ja kontrolliryhmässä merkitsevä
(p = 0.002). Kehitys itsetuhon uhkan suhteen on kuvattu laatikkojanoina kuviossa 12.
Kummassakaan ryhmässä ei enää yhdeksän kuukauden ja kahden vuoren seurannassa ole
juuri lainkaan hajontaa, vaan valta-osa tapauksista on saanut arvon 1 (kuvio 14). 

Itsetuhon uhka:
1 = ei ole puhunut itsemurhasta eikä ole yrittänyt itsemurhaa haastattelua edeltäneen kuukauden aikana
2 = on puhunut itsemurhasta haastattelua edeltäneen kuukauden aikana
3 = on puhunut usein itsemurhasta tai toiminut itsetuhoisesti haastattelua edeltäneen kuukauden aikana
4 = on tehnyt ainakin yhden vakavan itsemurhayrityksen haastattelua edeltäneen kuukauden aikana

Kuvio 14. Itsetuhon uhka seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmässä.

Taulukko 29. Selitettävän muuttujan itsetuhon uhka arvioiden keskiarvot ja mediaanit,
koe- ja kontrolliryhmien välisten erojen tilastollinen testaus sekä toistettujen mittausten
välisten erojen tilastollinen testaus koe- ja kontrolliryhmässä seurannan eri vaiheissa.

Itsetuhon uhka Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.728 1.70 (2.00) 1.74  (1.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.068 1.18 (1.00) 1.10 (1.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.905 1.09 (1.00) 1.13 (1.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.003

  2. ja 3. mittauksen välinen ero  p = 0.18 p = 0.785

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p=  0.0001 p = 0.002
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7.1.7 Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta

7.1.7.1 Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta hoidon alussa

Haastattelijoiden tekemien kriisin vaikeuden kokonaisarvioiden osalta oli hajonta hoidon
alussa koeryhmässä vähäinen ja valtaosa tapauksista sijoittui mediaaniin: Kontrolliryh-
mässä hajonta oli suurempi (kuvio 15). Hoidon alussa ryhmät eivät poikenneet tilastolli-
sesti toisistaan (taulukko 30).

Paremman kokonaiskuvan saamiseksi kriisin vaikeudesta kontrolli- ja koeryhmät luo-
kiteltiin arvioidun kriisin vaikeuden perustella kahteen luokkaan: tapauksiin, joissa kriisi
oli arvioitu lieväksi (arvot 0, 1 ja 2) ja tapauksiin, joissa kriisi oli arvioitu vaikeaksi tai
hyvin vaikeaksi (arvot 3, 4 ja 5). Taulukossa 31 on kuvattu tutkimusjoukon jakautuminen
näin luokiteltuna kriisin vaikeuden perusteella seurannan eri vaiheissa. Luokitusta ei ole
käytetty tilastollisessa käsittelyssä.

7.1.7.2 Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta 9 kuukauden ja kahden 
vuoden kuluttua hoidon alusta

Yhdeksän kuukauden kuluttua koe- ja kontrolliryhmä eivät poikenneet tilastollisesti toisis-
taan (taulukko 30) Hoidon alussa arvioidun kriisin vaikeuden ja yhdeksän kuukauden ku-
luttua arvioidun kriisin vaikeuden mittausten välinen ero oli Wilcoxonin järjestyslukutes-
tillä testattuna sekä koe että kontrolliryhmässä erittäin merkitsevä (kummassakin ryhmäs-
sä p = 0.0001).

Kahden vuoden kuluttua ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (taulukko
30). Yhdeksän kuukauden kuluttua tehdyn arvion ja kahden vuoden kuluttua tehdyn arvi-
on mittausten välinen ero oli koeryhmässä merkitsevä (p = 0.005). Kontrolliryhmässä ero
ei enää ollut merkitsevä (p = 0.498). Muutos koko seuranta-aikana (1. ja 3. mittauksen vä-
linen ero) oli molemmissa ryhmissä tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001). 
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Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta: 0 = ei kriisiä; 1 = lievin kriisi; 5 = vaikein kriisi

Kuvio 15. Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta koe- ja kontrolliryhmässä seuranta-aikana.

Taulukko 30. Selitettävän muuttujan kokonaisarvio kriisin vaikeudesta arvioiden
keskiarvot ja mediaanit, koe- ja kontrolliryhmien välisten erojen tilastollinen testaus sekä
toistettujen mittausten välisten erojen tilastollinen testaus koe- ja kontrolliryhmässä
seurannan eri vaiheissa.

Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta Koeryhmä Kontrolliryhmä

Keskiarvo (mediaani) Keskiarvo (mediaani)

Hoidon alussa

  Mann-WhitneyU: p = 0.477 4.00 (4.00) 3.81 (4.00)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.659 2.18 (2.00) 2.10 (2.00)

Kahden vuoden kuluttua

  Mann-WhitneyU: p = 0.117 1.70 (2.00) 2.23 (2.00)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

  1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.0001

  2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.005 p = 0.498

  1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.0001
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Taulukko 31. Koe- ja kontrolliryhmän jakautuminen kriisin vaikeuden perusteella
seuranta-aikana.

7.1.7.3 Yhteenveto tuloksista yksilötason selitettävien muuttujien osalta

Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmissa ryhmissä tapahtui positiivista kehitystä
kakkien selitettävien muuttujien suhteen. Koe- kontrolliryhmässä kehitys oli selvemmin
saman suuntainen ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Aikavälillä yhdeksästä kuu-
kaudesta kahteen vuoteen koeryhmä selviytyi kontrolliryhmää paremmin seuraavien
muuttujien suhteen: GAS (Mann-WhitneyU: p = 0.041), regression aste (Mann-Whit-
neyU: p = 0.047) ja elämänote (Mann-WhitneyU: p = 0.043). Kontrolliryhmä ei selvin-
nyt koeryhmää paremmin minkään selitettävän muuttujan suhteen. Koe- ja kontrolliryh-
mien sisäinen muutos koko seuranta aikana (ensimmäisen ja kolmannen mittauksen väli-
nen ero) oli koeryhmässä tilastollisesti merkitsevä muuttujan regression aste osalta (Wli-
coxonin järjestyslukutesti: p = 0.001) ja kaikkien muiden selitettävien muuttujien osalta
erittäin merkitsevä (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.0001). Kontrolliryhmässä muu-
tos oli erittäin merkitsevä muuttujissa GAS, oivallus omasta tilasta ja kriisin vaikeusaste
(Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.0001), merkitsevä muuttujissa elämänote ja itsetu-
hon uhka (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.002). Regression asteen osalta mittausten
välinen ero ei kontrolliryhmässä ollut tilastollisesti merkitsevä (Wilcoxonin järjestysluku-
testi: p = 0.074).

7.1.8 Yksilötason selitettävien muuttujien kato

Kontrolliryhmän kato yksilötason vastemuuttujien suhteen oli koko seurannan aikana yh-
deksän tapausta (23 %) ja koeryhmän seitsemän tapausta (18 %). Katoryhmän jakautumi-
nen diagnoosiluokkiin on kuvattu taulukossa 32. Koeryhmässä kato jakautui lukumääräi-

Kriisin vai-
keus luokitel-

tuna

 hoidon alussa 9 kk:n kuluttua hoidon 
alusta

2 vuoden kuluttua hoidon 
alusta

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Lievä kriisi 
(arvot 0–2)

0 (0) 3(10) 21(64) 21 (68) 27 (82) 18 (58)

Vaikea tai hyvin 
vaikea kriisi 
(arvot 3–5)

33 (100) 28 (90) 12 (36) 10  (32) 6  (18) 13  (42)

Yhteensä 33 (100) 31 (100) 33 (100) 31 (100) 33 (100) 31 (100)
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sesti tasaisesti eri diagnoosiluokkiin eikä kadolla diagnoosin osalta näyttäisi olevan mer-
kitystä seurannan tuloksiin. Kontrolliryhmän kadossa ei-affektiivisten psykoosien osuus
kasvoi hieman.

Taulukko 32. Tutkimusryhmän ja katoryhmän jakautuminen diagnoosiryhmiin.

Kokonaisuutena katoon rikastui tapauksia, joissa kriisi oli hoidon alussa arvoitu vaikeak-
si. Molemmissa ryhmissä katoryhmän ja seurannassa mukana olevan ryhmän mediaani on
kuitenkin sama kuin alkuvaiheessa koko koe- ja kontrolliryhmässä (arvo 4). Koeryhmän
katoryhmän yksilötason vastemuuttujien mediaanit olivat identtiset seurantaan mukaan
tulleen ryhmän mediaanien kanssa. Kontrolliryhmän katoryhmässä vain vastemuuttujan
oivallus omasta tilasta mediaani oli pienempi kuin seurannassa mukana olevassa ryhmäs-
sä. Muilta osin mediaanit olivat identtiset.

Katoryhmä ei poikennut sosiodemografisten taustamuuttujien suhteen tutkimusjoukos-
ta. Kontrolli- ja koeryhmän erot sosiodemografisten taustamuuttujien suhteen säilyivät
ennallaan seurantaan mukaan tulleessa tutkimusjoukossa. Näiltä osin taustamuuttujat on
kuvattu sivuilla 72–77.

7.1.9 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö

7.1.9.1 Psykiatrinen sairaalahoito

Psykiatrinen sairaalahoito ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Molemmissa ryh-
missä sairaalan käyttö painottui välille 0–9 kuukautta. Koeryhmään kuuluneista 29 poti-
lasta (73 %) ei tarvinnut lainkaan osastohoitoa. Kontrolliryhmän hoito alkoi tavallisim-
min psykiatrisella osastolla. Kontrolliryhmään kuuluneista kymmenen potilasta (25 %) ei
tarvinnut psykiatrista osastohoitoa. Tilastollisesti ryhmät poikkesivat toistaan erittäin
merkitsevästi (Keskiarvo: koeryhmä = 13 hoitopäivää, kontrolliryhmä = 40 hoitopäivää.
Mediaani: koeryhmä = 0 hoitopäivää, kontrolliryhmä = 17 hoitopäivää. Mann-
WhitneyU:p = 0.0001).

Psykiatrinen sairaalahoito aikavälillä yhdeksän kuukautta–kaksi vuotta. Molemmissa
ryhmissä psykiatrista sairaalahoitoa tarvittiin vähän ja hoitopäiviä kertyi muutamille yk-

Diagnoosiryhmät Koeryhmä Kontrolliryhmä Koeryhmän kato Kontrolliryhmän 
kato

n (%) n (%) n (%) n (%)

Ei-affektiiviset 
psykoosit

13 (40) 9 (29) 1 (13) 4 (44)

Vakavat mielialahäiriöt 11 (33) 5 (16) 2 (29) 0 (0)

Ahdistuneisuus- ja 
sopeutumishäiriöt

5 (15) 10 (32) 2 (29) 2 (22)

Muut 4 (12) 7 (23) 2 (29) 3 (34)

Yhteensä 33 (100) 31 (100) 7 (100) 9 (100)
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sittäisille potilaille. Jumiutuneita pitkittyneitä sairaalahoitoja esiintyi erityisesti kontrolli-
ryhmässä. Tilastollisesti ryhmät eivät poikenneet toisistaan. (Keskiarvo: koeryhmä = 5
hoitopäivää, kontrolliryhmä = 29 hoitopäivää. Mediaani: koeryhmä = 0 hoitopäivää,
kontrolliryhmä = 0 hoitopäivää. Mann-WhitneyU: p = .193).

Psykiatrinen sairaalahoito aikavälillä 0–2 vuotta. Koko seurannan aikana kontrolli-
ryhmä käytti psykiatrista sairaala lähes nelinkertaisesti koeryhmään nähden ja ero ryhmi-
en välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (Keskiarvo: koeryhmä = 17 hoitopäivää,
ko n t ro l l i r y h mä = 6 8  ho i t op ä ivää .  Med iaan i :  ko e ryh m ä = 0  ho i to p ä ivää ,
kontrolliryhmä = 21 hoitopäivää. Mann-WhitneyU: p = 0.0001). Koeryhmään kuuluneis-
ta 28 potilasta ja kontrolliryhmään kuuluneista kymmenen potilasta ei tarvinnut lainkaan
osastohoitoa koko seurannan aikana.

Hoitopäivien jakautuminen seurannan eri vaiheissa on esitetty neliluokkaisena taulu-
koissa 33, 34 ja 35 ja hoitojaksojen jakautuminen kolmiluokkaisena taulukossa 36.

Taulukko 33. Hoitopäivien jakauma koe- ja kontrolliryhmissä aikavälillä 0–9 kuukautta.

Taulukko 34. Hoitopäivien jakauma koe- ja kontrolliryhmissä aikavälillä 9 kuukautta–2
vuotta.

Hoitopäivät Koeryhmä Kontrolliryhmä Mann-WhitneyU

Hoitopäivien kokonaismäärä 526 1606 p = 0.0001

Hoitopäivien jakauma n (%) n (%)

Ei sairaalahoitoa 29 (73) 10 (25)

1–30 vrk 6 (15) 15 (38)

31–90 vrk 3 (7) 12 (30)

Yli 90 vrk 2 (5) 3 (7)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Hoitopäivät Koeryhmä Kontrolliryhmä Mann-WhitneyU

Hoitopäivien kokonaismäärä 187 1153 p = 0.193

Hoitopäivien jakauma n (%) n (%)

Ei sairaalahoitoa 35 (88) 31 (78)

1–30 vrk 2 (5) 2 (5)

31–90 vrk 3 (7) 2 (5)

Yli 90 vrk 0 (0)  5 (12)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)
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Taulukko 35. Hoitopäivien jakauma koe- ja kontrolliryhmissä aikavälillä 0-2 vuotta.

Taulukko 36. Koe- ja kontrolliryhmien hoitojaksot psykiatrisessa sairaalassa aikavälillä
0–2 vuotta.

7.1.9.2 Psykiatrinen avohoito

Lähempää tarkastelua varten avohoitokäynnit luokiteltiin neljään luokkaan tutkimusryh-
män koko seuranta-ajan avohoitokäyntien jakauman perusteella (ei avohoitokäyntejä ja
käyntejä 1–6 = alakvartiili,  käyntejä 7–43 = keskikvartiilit ja käyntejä 44 tai
enemmän = ylä kvartiili). Taulukossa 37 on kuvattu tutkimusjoukon jakautuminen käynti-
määrien suhteen seurannan eri vaiheissa.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon käyttö oli sekä kontrolli- että koeryhmäs-
sä koko seurannan ajan samansuuntaista eivätkä ryhmät poikenneet missään seurannan
vaiheessa tässä suhteessa toistaan tilastollisesti. Koeryhmässä käynnit jakautuivat kuiten-
kin kontrolliryhmää tasaisemmin. Kontrolliryhmään kuuluneista 5 potilasta ei käyttänyt
avohoitopalveluita lainkaan koko seurannan aikana. Koeryhmässä avohoitoa käyttivät
kaikki. Osastohoidossa olleista kontrolliryhmäläisistä ohjautuivat avohoitoon tavallisesti
ne potilaat, joilla oli ennen sairaalahoitoon joutumista jo olemassa hoitosuhde avohoidos-
sa. Vain viisi sellaista potilasta, jolla ei ollut ennestään hoitosuhdetta avohoidossa, ohjau-
tui sairaalahoidon jälkeen avohoitoon kontrolliryhmässä. Kokonaisuutena käyntejä oli
koeryhmässä koko seurannan aikana hieman kontrolliryhmää vähemmän (koeryhmässä
1065 käyntiä; kontrolliryhmässä 1153 käyntiä).

Hoitopäivät Koeryhmä Kontrolliryhmä Mann-WhitneyU

Hoitopäivien kokonaismäärä 713 2759 p = 0.0001

Hoitopäivien jakauma n (%) n (%)

Ei sairaalahoitoa 28 (70) 10 (25)

1–30 vrk  7 (18) 12 (30)

31–90 vrk 2 (5)  7 (18)

Yli 90 vrk 3 (7) 11 (27)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)

Hoitojaksot Koeryhmä Kontrolliryhmä Mann-WhitneyU

Hoitojaksojen kokonaismäärä 20 65 p = 0.0001

Hoitojaksojen jakauma n (%) n (%)

Ei hoitojaksoja 28 (70) 10 (25)

1–2 hoitojaksoa 10 (25)  20 (50)

3–5 hoitojaksoa 2 (5) 10 (25)

Yhteensä 40 (100) 40 (100)
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Taulukko 37. Avohoitokäynnit luokiteltuina koe- ja kontrolliryhmissä seuranta-aikana.

7.1.9.3 Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa käytetyt hoitomuodot

Koe- ja kontrolliryhmien hoidossa seuranta aikana käytetyt hoidon ja kuntoutuksen
muodot on esitetty taulukossa 38. Yksilötapaamiset käsittivät omahoitajatyöskentelyn
psykiatrisella osastolla ja yksilökäynnit psykiatrian poliklinikoilla. Kontrolliryhmässä
avohoidon yksilökäynnit olivat harvajaksoisempia, tavallisesti kahdenkeskisiä tukea
antavia käyntejä, joissa käyntitiheyttä tai hoidon kokonaiskestoa ei oltu määritelty.
Koeryhmässä käytettiin useammin kriisiluontoisia yksilötapaamisia, joissa tapaamisia oli
järjestetty useammin kuin kerran viikossa ja yksilökäynteihin saattoi potilaan lisäksi
osallistua useampi (tavallisesti kaksi) psykoosityöryhmän työntekijää.

Molemmissa ryhmissä käytettiin erilaisia psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen muoto-
ja varsin kapea-alaisesti ja varsinaisiin psykoterapioihin ohjautuminen oli kummassakin
ryhmässä harvinaista myös akuutin kriisivaiheen väistyttyä. Tapauskohtainen perheiden
tapaaminen oli koeryhmässä koko seurannan ajan yleisempää kuin kontrolliryhmässä. To-
dellisuudessa omaisten osallistuminen hoitokokouksiin oli koko seurannan aikana koe-
ryhmässä kontrolliryhmään verrattuna yleisempää (taulukko 24, sivu 100). Perheterapial-
la tarkoitettiin tutkimuksessa työskentelytapaa, jossa yksi tai useampi terapeutti tapaa sa-
manaikaisesti useampia perheenjäseniä ja jossa hoidon ensisijaisena tavoitteena on per-
heen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttaminen (Aaltonen 1982). Psykoosityöryh-
män työskentelylle oli luonteenomaista joustavuus, tarpeenmukaisuus ja reagointi kulloi-
senkin tilanteen vaatimusten mukaisesti. Näin ollen potilaita tavattiin myös ilman heidän
perheenjäsentensä läsnäoloa tilanteen niin vaatiessa.

Avohoitokäynnit 0–9 kuukautta 9 kuukautta–2 vuotta 0–2 vuotta

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Kokonaismäärä 557 654 508 489 1065 1153

Ei avohoitokäyntejä 0 (0) 7 (17) 17 (4 ) 16 (4 ) 0 (0) 5 (13)

Käyntejä 1–6 10 (25) 5 (13) 10 (25) 11 (28) 6 (15) 7 (17)

Käyntejä 7–43 28 (70) 26 (65)  9 (22)  9 (22) 25 (63) 19 (48)

Käyntejä 44 tai enemmän 2 (5) 2 (5) 4 (1) 4 (10) 9 (22) 9 (22)

Mann-WhitneyU p = 0.250 p = 0.396 p = 0.891
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Taulukko 38. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa käytetyt hoidon ja kuntoutuksen
muodot koe- ja kontrolliryhmissä seuranta-aikana.

Koeryhmässä vain yhden potilaan läheisiä ei tavattu koko seurannan aikana.
Yhteisöhoidolliseen työskentelyyn potilaan katsottiin osallistuneen, jos yhtäjaksoinen
osastohoito oli kestänyt enemmän kuin kaksi viikkoa. Raja on keinotekoinen, mutta
perusteltu aivan lyhyiden hoitojen poissulkemiseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen
hoitomuotojen käyttö väheni molemmissa ryhmissä noudatelleen palveluiden käytössä
tapahtunutta muutosta. Taulukossa 38 on kuvattu seurannan aikana kutakin hoitomuotoa
yhden tai useamman kerran käyttäneiden potilaiden lukumäärä. Taulukkoon on koottu
sekä sairaala- että avohoidossa käytetyt hoitomuodot. Hoidon painopisteen siirtyminen
yksilötapaamisiin näkyy kontrolliryhmässä yhdeksän kuukauden seurannan jälkeen,
koeryhmässä perhetapaamisten osuus painottuu. Psyykenlääkkeiden käytön väheneminen
on koeryhmässä kontrolliryhmää selvempää yhdeksän kuukauden seurannan jälkeen.
Ohjautuminen muihin hoidon ja kuntoutuksen muotoihin (sosiaalisten taitojen harjoittelu,
suojatyö, työkokeilu) on kontrolliryhmässä (enemmän sairaalahoitoja) koeryhmää
tavallisempaa.

7.1.9.4 Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö

Perusterveydenhuollon ja yleissairaanhoidon palveluiden käyttö oli molemmissa ryhmis-
sä koko seurannan ajan samansuuntaista. Terveyskeskuksen vastaanottokäyntejä lukuun
ottamatta palveluiden käyttö oli vähäistä. Koeryhmässä käytettiin keskussairaalan palve-
luita, etenkin vuodeosastoa jonkin verran useammin kuin kontrolliryhmässä, jossa taas
terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö oli yleisempää. Kokonaisuutena yleissairaanhoi-
don vuodeosastoa käytettiin yhtä paljon.

Sosiaalihuollon palveluiden käyttö oli koe- ja kontrolliryhmässä hyvin vähäistä koko-
naisuutena. Eniten käytettiin taloudellista tukea. Tässä suhteessa ryhmät poikkesivat toi-

Hoitomuoto 0–9 kuukautta 9 kuukautta–2 vuotta

Koeryhmä

n (%)

Kontrolli-
ryhmä
n (%)

Koeryhmä

n (%)

Kontrolli-
ryhmä
n (%)

Yksilötapaamiset 30 (75) 30 (75) 8 (20) 20 (50)

Yksilöpsykoterapia 1 (3) 4 (10) 2 (5) 2 (5)

Perhe- ja verkostotapaamiset 39 (98) 25 (63) 15 (38) 9 (23)

Perheterapia 2 (5) 1 (3) 1 (3) 0 (0)

Yhteisöhoidollinen työskentely 9 (23) 15 (38) 3 (8) 5 (13)

Ryhmäpsykoterapia 0 (0) 2 (5) 0 (0) 3 (8)

Toiminnalliset ja luovat terapiat 2 (5) 3 (7) 2 (5) 2 (5)

Psyykenlääkitys 20 (50) 25 (63) 6 (15) 16 (40)

Muut hoidon ja kuntoutuksen 
muodot

2 (5) 11 (28) 4 (10)
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sistaan jo hoidon alussa, jolloin erilaisten sosiaalihuollon avustusten varassa eläviä oli
kontrolliryhmässä koeryhmää enemmän (sivu 76, taulukko 12).

7.1.9.5 Psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen arvioidut kustannukset 
koe- ja kontrolliryhmässä seuranta-aikana

Seuranta-aikana tutkimusryhmän hoidosta aiheutuneiden kustannusten tarkastelussa pi-
täydytään psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden aiheuttamissa kustannuksissa,
koska kaikkien potilaiden erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö tiedetään kattavasti.
Hoitopäivän keskimääräinen kuntalaskutushinta psykiatrisilla akuuttiosastoilla oli Kai-
nuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymässä seuranta-ajankohtana 1000
markkaa ja keskimääräinen tavallisen avohoitokäynnin hinta 400 markkaa. Psykoosityö-
ryhmäkäynnin hinta muodostui tavallisimmin kahden työntekijän työpanoksesta ja käyn-
nin hinta oli keskimäärin 800 markkaa. Hoidosta seuranta-aikana Kainuun kunnille aiheu-
tuneet kustannukset on eritelty taulukossa 39. Näin arvioiden kontrolliryhmän hoidon
kustannukset olivat kaksinkertaiset koeryhmään nähden. Ero painottui tasaisesti eri seu-
rantavaiheisiin ja muodostui kontrolliryhmän runsaammasta psykiatrisen sairaalahoidon
käytöstä.

Taulukko 39. Psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset koe- ja
kontrolliryhmissä seuranta-aikana.

7.1.9.6 Yhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä

Yhteenvetona sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytön osalta voidaan todeta seu-
raavaa. Koeryhmä tarvitsi psykiatrista sairaalahoitoa seuranta-aikana sekä hoitopäivissä
että hoitojaksoissa mitattuna kontrolliryhmää vähemmän. Ero oli molemmissa tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä (Mann-WhitneyU: p = 0.001). Psykiatrisen avohoidon käytön
suhteen ryhmät eivät poikenneet toisistaan. Molemmat ryhmät käyttivät esimerkiksi yksi-
lötapaamisia yhtä paljon. Verkosto- ja perhetapaamiset olivat koeryhmässä kontrolliryh-

Kustannukset 0–9 kuukautta 9 kuukautta–2 vuotta 0–2 vuotta

Koeryhmä
(n = 40)

Kontrolli-
ryhmä 

(n = 40)

Koeryhmä
(n = 40)

Kontrolli-
ryhmä 

(n = 40)

Koeryhmä
(n = 40)

Kontrolli-
ryhmä

(n = 40) 

Hoitopäivät n 526 1606 187 1153 713 2759

mk 526 000 1 606 000 187 000 1 153 000 713 000 2 759 000

Avohoito-käynnit n 557 654 508 489 1065 1153

mk 445 600 261 600 406 400 195 600 859 000 416 200

Yhteensä mk 971 600 1 867 600 593 400 1 348 600 1 572 000 3 175 200
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mää yleisempiä ja psyykenlääkkeiden käyttö oli koeryhmässä kontrolliryhmää vähäisem-
pää aikavälillä yhdeksästä kuukaudesta kahteen vuoteen. Hoito psykoosityöryhmässä tuli
kustannuksiltaan seuranta-aikana huomattavasti edullisemmaksi kuin tavanomainen psy-
kiatrinen erikoissairaanhoito.

7.2 Tulokset perhetason selitettävien muuttujien osalta

7.2.1 Perheen kuormittuneisuuden muutokset seuranta-aikana

Perheen objektiivinen ja subjektiivinen kuormittuneisuus arvioitiin lähiomaisen haastatte-
lun pohjalta hoidon alussa, yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta ja kahden vuo-
den kuluttua hoidon alusta. Identifioidun potilaan toimintakyvyn puutteellisuus eli objek-
tiivinen kuormitus arvioitiin neliluokkaisella asteikolla ja lähiomaisen kokema subjektii-
vinen kuormittuneisuus kolmiluokkaisella asteikolla 16:lla päivittäisen elämän eri osa-
alueella (s. 92). Objektiivisen kuormituksen muutos seuranta-aikana näkyy kuviossa 16 ja
subjektiivisen kuormittuneisuuden muutos kuviossa 17. Objektiivisen kuormituksen ja
subjektiivisen kuormittuneisuuden arvioiden keskiarvot, mediaanit ja ryhmien välisten
erojen tilastollinen testaus seurannan eri vaiheissa on esitetty yhteenvetona taulukossa 40.

Objektiivisen kuormituksen muutokset seuranta-aikana koe- ja kontrolliryhmissä on
esitetty kootusti kuviossa 16 ja taulukossa 40. Hoidon alussa ryhmät eivät poikenneet
kuormituksen suhteen toisistaan. Molemmissa ryhmissä kuormitus laski ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana. Tämän jälkeen myönteinen kehitys jatkui koeryhmässä,
mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. Ryhmät poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi toisis-
taan kahden vuoden kuluttua hoidon alusta (Mann-WhitneyU: p = 0.005). Lisäksi toisen
ja kolmannen mittauksen välinen ero oli koeryhmässä tilastollisesti merkitsevä
(Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.001). Kontrolliryhmässä mittaukset eivät poiken-
neet tilastollisesti toisistaan.
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Kuvio 16. Perheen objektiivisen kuormituksen muutokset koe- ja kontrolliryhmissä seuranta-
aikana (1 = paras toimintakyky ja alhaisin kuormitus, 4 = huonoin toimintakyky ja korkein
kuormitus).

Kuvio 17. Perheen subjektiivisen kuormittuneisuuden muutokset koe- ja kontrolliryhmissä
seuranta-aikana ( 1 = alhaisin kuormitus, 3 = korkein kuormitus).

Subjektiivisen kuormittuneisuuden muutokset on esitetty kootusti kuviossa 17 ja taulukos-
sa 40. Hoidon alussa ryhmät eivät poikenneet subjektiivisen kuormittuneisuuden suhteen
toisistaan. Kuormitus laski molemmissa ryhmissä ensimmäisten yhdeksän kuukauden
aikana. Tämän jälkeen myönteinen kehitys jatkui koeryhmässä, mutta pysähtyi kontrolli-
ryhmässä. Ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan, mutta trendimäinen parempi
kehitys koeryhmässä yhdeksästä kuukaudesta kahteen vuoteen näkyy matalampina kuor-
mituksen tunnuslukuina koeryhmässä ja laatikkojanakuviossa hajonnan pienenemisenä
mittaus mittaukselta koeryhmässä (arviointien painottuminen mataliin kuormitusarvoi-
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hin). Toisen ja kolmannen mittauksen välinen ero oli koeryhmässä tilastollisesti merkitse-
vä (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.001). Kontrolliryhmässä mittaukset eivät poiken-
neet tilastollisesti toisistaan.

Taulukko 40. Koe- ja kontrolliryhmien objektiivisen kuormituksen ja subjektiivisen
kuormittuneisuuden erot ja niiden tilastollinen testaus seurannan eri vaiheissa.

Kuormittuneisuuden arviot 
seurannan eri vaiheissa

Keskiarvo Mediaani Mann-WhitneyU

Koeryhmä

(n = 26)

Kontrolli-
ryhmä 

(n = 19)

Koeryhmä 

(n = 26)

Kontrolli-
ryhmä 

(n = 19)

Hoidon alussa

Objektiivinen kuormitus 1.83 1.98 1.80 1.93 p = 0.095

Subjektiivinen kuormittuneisuus 1.77 1.68 1.37 1.47 p = 0.890

9 kuukauden kuluttua

Objektiivinen kuormitus 1.44 1.73 1.37 1.47 p = 0.186

Subjektiivinen kuormittuneisuus 1.31 1.41 1.19 1.19 p = 0.945

2 vuoden kuluttua

Objektiivinen kuormitus 1.29 1.68 1.20 1.62 p = 0.005

Subjektiivinen kuormittuneisuus 1.18 1.41 1.07 1.40 p = 0.071

1. ja 2. mittauksen välinen ero 
(Wilcoxonin järjestyslukutesti)

Objektiivinen kuormitus p = 0.0001 p = 0.014

Subjektiivinen kuormittuneisuus p = 0.0001 p = 0.001

2. ja 3. mittauksen välinen ero 
(Wilcoxonin järjestyslukutesti)

Objektiivinen kuormitus p = 0.001 p = 0.906

Subjektiivinen kuormittuneisuus p = 0.001 p = 0.670

1. ja 3. mittauksen välinen ero
(Wilcoxonin järjestyslukutesti)

Objektiivinen kuormitus p = 0.0001 p = 0.002

Subjektiivinen kuormittuneisuus p = 0.0001 p = 0.002
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7.2.1.1 Kuormittuneisuusarvioiden kato

Tarkasteltaessa kuormittuneisuuden muutoksia koe- ja kontrolliryhmissä seurannan eri
vaiheissa otettiin tarkasteluun mukaan vain ne tapaukset, joissa kaikki kolme kuormittu-
neisuusarviota oli tehty. Tällä tavoin rajaten koeryhmän kadon muodosti 14 ja kontrolli-
ryhmän kadon 21 tapausta.

Katoryhmien sosiodemografiset ja diagnostiset tiedot. Sosiodemografisten tietojen
osalta seurannassa mukana oleva tutkimusjoukko vastaa koko tutkimusjoukkoa (s.
72–78). Seurannassa mukana olleiden ja katoryhmään kuuluneiden jakautuminen diag-
noosiluokkiin on esitetty taulukossa 41. Kuormittuneisuusarviossa mukana olleessa koe-
ryhmässä on ei-affektiivisten psykoosien osuus hieman korostunut vakavien mielialahäiri-
öiden kustannuksella. Kontrolliryhmässä arviossa mukana ollut tutkimusjoukko ja kato-
ryhmä eivät diagnoosien suhteen poikenneet toisistaan. 

Taulukko 41. Koeryhmän ja kontrolliryhmän ja niiden katoryhmien jakautuminen
eridiagnoosiryhmiin kuormittuneisuusarvioissa.

Yksilötason selitettävä muuttujat kuormittuneisuusarvioiden katoryhmissä. Seurannassa
mukana olleiden koe- ja kontrolliryhmien ja niiden katoryhmien yksilötason vastemuuttu-
jien keskeiset tunnusluvut, ryhmien väliset erot ja niiden tilastollinen testaus on esitetty
taulukossa 42a, b, c. Molempien ryhmien katoryhmien GAS-arvot olivat hieman kor-
keammat kuin seurannassa mukana olleissa ryhmissä. Koeryhmän katoryhmä oli itsetu-
hoisempi kuin tutkimuksessa mukana oleva ryhmä. Kontrolliryhmän katoryhmä oli
vähemmän regressiivinen ja paremmin oman tilan oivaltava kuin seurannassa mukana
oleva ryhmä. Seurannassa mukana ollut koe- ja kontrolliryhmä poikkesivat hoidon alussa
tilastollisesti vain muuttujan oivallus omasta tilasta suhteen toisistaan (taulukko 42c). 

Diagnoosiryhmät Koeryhmä
n (%)

Kontrolliryhmä
n (%)

Koeryhmän kato
n (%)

Kontrolliryhmän 
kato 

n (%)

Ei-affektiiviset psykoosit 11 (42) 6 (32) 3 (21) 7 (32)

Vakavat mielialahäiriöt 8 (31) 3 (16) 5 (37) 2 (10)

Ahdistuneisuus- ja 
sopeutumishäiriöt

4 (15) 6 (32) 3 (21) 6 (29)

Muut 3 (12) 4 (20) 3 (21) 6 (29)

Yhteensä 26 (100) 19 (100) 14 (100) 21 (100)
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Taulukko 42a. Kuormittuneisuusarviossa mukana olleen koeryhmän ja sen katoryhmän
yksilötason selitettävien  muuttujien keskeiset tunnusluvut, ryhmien väliset erot ja niiden
tilastollinen testaus.

Taulukko 42b. Kuormittuneisuusarviossa mukana olleen kontrolliryhmän ja sen
katoryhmän yksilötason selitettävien muuttujien keskeiset tunnusluvut, ryhmien väliset
erot  ja niiden tilastollinen testaus.

Taulukko 42c. Kuormittuneisuusarviossa mukana olleiden koe- ja kontrolliryhmien
yksilötason selitettävien muuttujien välisten erojen tilastollinen testaus.

7.2.2 Expressed emotion -indeksin muutokset seuranta-aikana

Tässä luvussa kuvataan EE-indeksin muutoksia koe- ja kontrolliryhmissä sekä muutoksia
EE-indeksin eri osatekijöissä koko tutkimusjoukossa seurannan aikana. 

Tunnus-
luvut

GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämänote Itsetuhon 
uhka

Kriisin vai-
keus

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

n = 26 n = 14 n = 26 n = 14 n = 26 n = 14 n = 26 n = 14 n = 26 n = 14 n = 26 n = 14 

Keskiarvo 4.50 5.00 2.00 1.93 2.00 2.36 2.23 2.00 1.54 2.29 3.96 4.00 

Mediaani 4.50 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.161 p = 0.928 p = 0.374 p = 0.242 p = 0.008 p = 0.861

Tunnus-
luvut

GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämänote Itsetuhon 
uhka

Kriisin vai-
keus

Kont-
rolli-

ryhmä

Kato-
ryhmä 

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

n = 19 n = 21 n = 19 n = 21 n = 19 n = 21 n = 19 n = 21 n = 19 n = 21 n = 19 n = 21 

Keskiarvo 4.21 4.71 2.00 1.67 2.68 2.52 2.47 2.38 2.00 1.57 4.11 3.62 

Mediaani 4.00 5.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.800 p = 0.217 p = 0.807 p = 0.964 p = 0.354 p = 0.192

Tilastollinen 
testaus

GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämänote Itsetuhon 
uhka

Kriisin vai-
keus

Mann-WhitneyU p = 0.325 p = 0.961 p = 0.011 p = 0.305 p = 0.333 p = 0.387
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7.2.2.1 Koe- ja kontrolliryhmien jakautuminen matalan ja korkean 
EE-indeksin suhteen seurannan eri vaiheissa

EE-indeksi mitattiin VEE-menetelmää käyttäen hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua
hoidon alusta. Tutkimusjoukko jakautui aiemmin sivuilla 87–90 kuvatuin perustein mata-
lan ja korkean EE-indeksin perheisiin: Jälkimmäisestä ryhmästä erotettiin vielä omaksi
ryhmäkseen ne perheet, joissa korkean EE-indeksin kriteerit täyttyivät sekä emotionaali-
sen kietoutuneisuuden (EI) että kriittisten kommenttien (CC) ja vihamielisyyden (HOS)
yhteenlasketun arvon osalta tai joissa jommankumman arvo oli yhtä suuri tai suurempi
kuin viisi.

Koe- ja kontrolliryhmien jakautuminen matalan ja korkean EE-indeksin saaneisiin hoi-
don alussa ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta on kuvattu taulukossa 43. Koeryh-
mässä matalan EE:n osuus kasvoi 13 %:lla, kontrolliryhmässä 16 %:lla. Koeryhmässä ei
kahden vuoden seurannassa esiintynyt hyvin korkeita EE-indeksin arvoja lainkaan. Näi-
den osuus säilyi kontrolliryhmässä ennallaan. Koeryhmässä mittausten välinen ero oli
melkein merkitsevä (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.023). Kontrolliryhmässä mitta-
ukset eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.083).

Taulukko 43. Koe- ja kontrolliryhmien perheiden jakautuminen EE-indeksin suhteen
hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta.

EE-indeksi Matala EE Korkea EE Korkea EE Yhteensä

EI tai CC + 
HOS ≤ 3

EI tai CC + 
HOS ≥3

Sekä EI että 
CC + HOS ≥ 3 

tai jompikumpi ≥ 5

n (%) n (%) n (%) n (%)

Hoidon alussa

Mann-WhitneyU: p = 0.746

Koeryhmä 6 (25) 13 ( 54) 5  (21) 24  (100)

Kontrolliryhmä 5  (28) 10  (56) 3  (16) 18  (100)

Yhteensä (% kaikista EE-
indekseistä)

11 (26) 23 (55) 8 (19) 42 (100)

EE-indeksi 2 vuoden kuluttua
Mann-WhitneyU: p = 0.830

Koeryhmä 9 (38) 15 (62) 0 (0) 24 (100)

Kontrolliryhmä 8 (44) 7 (40) 3 (16) 18 (100)

Yhteensä (% kaikista EE-
indekseistä)

17 (41) 22 (52) 3 (7) 42 (100)

Ensimmäisen ja toisen mittauksen välinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä testattuna; koeryhmä: p = 0.023,
kontrolliryhmä: p = 0.083

EI (emotionaalinen kietoutuneisuus), CC (potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä), HOS (potilasta
kohtaan osoitettu vihamielisyys)
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7.2.2.2 EE-indeksin eri osatekijöiden muutokset seuranta-aikana

Muutosta EE-indeksin eri osatekijöissä tarkastellaan seuraavassa ensin kokonaisuutena ja
sen jälkeen erikseen emotionaalisen kietoutuneisuuden (EI), potilasta arvostelevien huo-
mautusten (CC) ja potilasta kohtaan osoitetun vihamielisyyden (HOS) osalta. Tämä tar-
kastelutapa valottaa dikotomista tarkastelutapaa (matalan ja korkean EE-indeksin vertai-
lu) yksityiskohtaisemmin EE-indeksin muutosta seuranta aikana.

EE-indeksin muutos kokonaisuutena. kuviossa 18 on esitetty EE-indeksin osatekijöi-
den emotionaalinen kietoutuneisuus (EI), potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys (HOS)
ja potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä (CC) yhteenlasketut arvot hoidon alus-
sa ja kahden vuoden kuluttua. Kuvioissa 19 ja 20 on esitetty muutos emotionaalisessa
kietoutuneisuudessa, kuvioissa 21 ja 22 potilasta arvostelevien huomautusten lukumää-
rässä ja kuvioissa 23 ja 24 potilasta kohtaan osoitetussa vihamielisyydessä.

Kuvio 18. EE-indeksin osatekijöiden emotionaalinen kietoutuneisuus (EI), potilasta kohtaan
osoitettu vihamielisyys (HOS) ja potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä (CC)
yhteenlasketut arvot koe- ja kontrolliryhmissä hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua
hoidon alusta.

EE-indeksin eri osatekijöiden summan hajonta oli hoidon alussa koeryhmässä kontrolli-
ryhmää pienempi. Tilastollisesti koe- ja kontrolliryhmät eivät poikenneet toisistaan seu-
rannan aikana (hoidon alussa Mann-WhitneyU: p = 0.795 ja kahden vuoden kuluttua
Mann-WhitneyU: p = 0.484). Kahden mittauksen välinen ero oli molemmissa ryhmissä
tilastollisesti merkitsevä (koeryhmässä Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.004, kontrolli-
ryhmässä p = 0.009).

Emotionaalisen kietoutuneisuuden muutokset. Emotionaalisen kietoutuneisuuden muu-
tos on kuvattu pylväsdiagrammein kuvioissa 19 ja 20. Emotionaalisen kietoutuneisuuden
osalta koeryhmään kuuluneista 72 % sai hoidon alussa pisteytyksen ≥ 3 (korkea EE-in-
deksi), kontrolliryhmään kuuluneista vastaavasti 50 %. Tilastollisesti ryhmät eivät poiken-
neet toisistaan seurannan alussa (Mann-WhitneyU: p = 0.455) eivätkä myöskään kahden
vuoden kuluttua (Mann-WhitneyU: p = 0.735). Mittausten välinen ero oli molemmissa
ryhmissä selvä. Koeryhmässä ero oli tilastollisesti merkitsevä (Wilcoxonin järjestysluku-
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testi: p = 0.002) ja kontrolliryhmässä melkein merkitsevä (Wilcoxonin järjestyslukutesti:
p = 0.021).

Kuvio 19. Emotionaalinen kietoutuneisuus koe- ja kontrolliryhmissä hoidon alussa.

Kuvio 20. Emotionaalinen kietoutuneisuus koe- ja kontrolliryhmissä kahden vuoden kuluttua
hoidon alusta.

Muutokset potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärässä. Kriittisyyden muutokset
on kuvattu pylväsdiagrammein kuvioissa 21 ja 22. Kriittisyyttä identifioitua potilasta koh-
taan ilmaistiin koko tutkimusjoukossa harvoin. Koko tutkimusjoukossa haastatelluista
49 % ei ilmaissut hoidon alussa lainkaan kriittisyyttä ja kahden vuoden kuluttua heidän
osuutensa oli kasvanut 73 %:iin. Arvostelevia huomautuksia tuottaneiden haastateltujen
lukumäärä jäi pieneksi. Koeryhmään kuuluneista 10 % tuotti hoidon alussa identifioitua
potilasta arvostelevia huomautuksia ≥ 3 kontrolliryhmään kuuluneista vastaavasti 20 %.
Tilastollisesti ryhmät eivät eronneet toisistaan (Mann-WhitneyU: p = 0.943). Kahden
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vuoden seurannassa kriittisyys väheni molemmissa ryhmissä. Tilastollisesti ryhmät eivät
poikenneet toisistaan (Mann-WhitneyU: p = 0.767). Mittausten välinen ero oli kontrolli-
ryhmässä tilastollisesti melkein merkitsevä (Wilcoxonin järjestyslukutesti: p = 0.026).
Koeryhmässä mittaukset eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (Wilcoxonin järjestyslu-
kutesti: p = 0.107).

Kuvio 21. Potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä hoidon alussa.

Kuvio 22. Potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärä kahden vuoden kuluttua hoidon
alusta.
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Kuvio 23. Potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys hoidon alussa.

Kuvio 24. Potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys kahden vuoden kuluttua hoidon alusta.

Potilasta kohtaan osoitetun vihamielisyyden muutokset. Potilasta kohtaan ositettu viha-
mielisyys oli koko tutkimusjoukossa seurannan aikana harvinaista ja se rajoittui yksittäi-
siin tapauksiin. Koeryhmässä vihamielisyys väheni yhdessä tapauksessa ja lisääntyi yh-
dessä. Kontrolliryhmässä vihamielisyys väheni kahdessa tapauksessa. Vihamielisyyden
muutokset on esitetty pylväsdiagrammein kuvioissa 23 ja 24.
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7.2.2.3 Yhteenveto EE-indeksin muutoksista koe- ja kontrolliryhmissä 
seuranta-aikana

Yhteenvetona voidaan todeta, että EE-indeksi muuttui korkeasta matalaksi seurannan ai-
kana molemmissa ryhmissä. Saman suuntainen kehitys tapahtui molemmissa ryhmissä
kaikkien EE-indeksin eri osatekijöiden kohdalla. Tilastollisesti ryhmät eivät seurannan eri
vaiheissa poikenneet toistaan dikotomisessa tarkastelussa eivätkä myöskään yksittäisten
EE-indeksin eri osatekijöiden erillisessä tarkastelussa. Koeryhmässä ei kuitenkaan kah-
den vuoden kuluttua todettu hyvin korkeita EE-indeksin arvoja (sekä emotionaalinen kie-
toutuneisuus että vihamielisyyden ja kriittisten huomautusten summa ≥3), joita kontrolli-
ryhmässä todettiin edelleen kolmessa (16 %) tapauksessa.

7.2.2.4 Expressed emotion -indeksin arviointien kato

Expressed emotion- indeksin tarkasteluun seurannan eri vaiheissa otettiin mukaan vain ne
tapaukset, joissa molemmat EE-indeksin arvioinnit oli tehty. Näin rajaten kato koeryh-
mässä oli 16 tapausta ja kontrolliryhmässä 22 tapausta.

Katoryhmien sosiodemografiset ja diagnostiset tiedot. Sosiodemografisten tietojen
osalta seurannassa mukana oleva tutkimusjoukko vastasi koko tutkimusjoukkoa
(s. 72–77). Koeryhmä ja kontrolliryhmä poikkesivat tilastollisesti siviilisäädyn (Khiin ne-
liön testi; p = 0.030), asumismuodon (Khiin neliön testi: p = 0.033) ja ammattiaseman
suhteen (Khiin neliön testi: p = 0.044). Koeryhmässä oli enemmän naimisissa tai avolii-
tossa olevia. Kontrolliryhmässä oli enemmän yksin asuvia, työttömiä ja erilaisten tukien
varassa eläviä. Seurannassa mukana olleiden ja katoryhmiin kuuluneiden jakautuminen
diagnoosiryhmiin on kuvattu taulukossa 44.

Taulukko 44. Expressed emotion -indeksin arvioissa mukana olleiden koe- ja
kontrolliryhmien ja niiden katoryhmien jakautuminen diagnoosiryhmiin.

Koeryhmässä oli ei-affektiivisten psykoosien osuus selvästi suurempi kuin katoryhmässä.
Muutoin tutkimuksessa mukana olleet koe- ja kontrolliryhmät ja niiden katoryhmät eivät
diagnoosien suhteen poikenneet oleellisesti toisistaan.

Diagnoosiryhmä Koeryhmä Kontrolli-
ryhmä

Koeryhmän 
kato 

Kontrolli-
ryhmän kato

n (%) n (%) n (%) n (%)

Ei-affektiiviset psykoosit 10 (42) 6 (33) 4 (25) 7 (32)

Vakavat mielialahäiriöt 7 (29) 3 (17) 6 (37) 2 (9)

Ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöt 4 (17) 6 (33) 3 (19) 6 (27)

Muut 3 (12) 3 (17) 3 (19) 7 (32)

Yhteensä 24 (100) 18 (100) 16 (100) 22 (100
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Yksilötason selitettävät muuttujat expressed emotion-indeksin ariointien katoryhmis-
sä. Koe- ja kontrolliryhmien ja niiden katoryhmien yksilötason selitettävien muuttujien
keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 45. Molempien ryhmien katoryhmät olivat
GAS-arvoiltaan hieman tutkimuksessa mukana olleita ryhmiä korkeammat. Koeryhmän
katoryhmä oli tutkimuksessa mukana olevaa ryhmää itsetuhoisempi, kontrolliryhmän ka-
toryhmä taas tutkimuksessa mukana ollutta kontrolliryhmää regressiivisempi ja huonom-
min omaa tilaansa oivaltava. Tilastollisesti tutkimuksessa mukana olleet ryhmät ja kato-
ryhmät eivät poikenneet minkään yksilötason selitettävän muuttujan osalta toisistaan.
Koe- ja kontrolliryhmän välinen ero selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta suh-
teen korostui tilastollisesti merkitsevänä (Mann-WhitneyU: p = 0.007). Tässä suhteessa ti-
lanne oli saman suuntainen kuin alkuperäisessä tutkimusjoukossa kokonaisuudessaan.
Muilta osin koe- ja kontrolliryhmä vastasivat psyykkisen tilansa ja toimintakykynsä suh-
teen toisiaan. 

Taulukko 45a. Expressed emotion -indeksin arvioinneissa mukana olleen koeryhmän ja
sen katoryhmän yksilötason selitettävien  muuttujien keskiarvot ja mediaanit sekä
ryhmien välisten erojen tilastollinen testaus.

Taulukko 45b. Expressed emotion -indeksin arvioinneissa mukana olleen kontrolliryhmän
ja sen katoryhmän yksilötason selitettävien muuttujien keskiarvot ja mediaanit sekä
ryhmien välisten erojen tilastollinen testaus.

Tunnusluvut GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämän-
ote

Itsetuhon
uhka

Kriisin
vaikeus

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä 

Koe-
ryhmä

Kato-
ryhmä 

n = 24 n = 16 n = 24 n = 16 n = 24 n = 16 n = 24 n = 16 n = 24 n = 16 n = 24 n = 16 

Keskiarvo 4.50 4.94 1.13 1.94 1.96 2.38 2.25 2.00 1.58 2.13 3.96 4.00 

Mediaani 4.50 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.222 p = 0.942 p = 0.221 p = 0.184 p = 0.060 p = 0.840

Tunnusluvut GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämän-
ote

Itsetuhon
uhka

Kriisin
vaikeus

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

Kont-
rolli-

ryhmä 

Kato-
ryhmä

n = 18 n = 22 n = 18 n = 22 n = 18 n = 22 n = 18 n = 22 n = 18 n = 22 n = 18 n = 22

Keskiarvo 4.22 4.68 1.59 1.68 2.72 2.50 2.44 2.41 2.06 1.55 4.06 3.68 

Mediaani 4.00 4.50 1.00 1.50 3.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.00 4.00 4.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.271 p = 0.308 p = 0.435 p = 0.988 p = 0.223 p = 0.172
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Taulukko 45c. Expressed emotion -indeksin arvioinneissa mukana olleiden  koe- ja
kontrolliryhmien yksilötason selitettävien muuttujien erojen tilastollinen testaus

7.3 Tulokset perhetason selittävien muuttujien osalta

7.3.1 Expressed emotion -indeksi selittävänä muuttujana

Tutkimusjoukko yksilötason selitettävien muuttujien tarkastelussa. Tarkasteltaessa sitä,
liittyykö matala EE-indeksi potilaan parempaan psyykkiseen tilaan ja toimintakykyyn,
otettiin tarkasteluun mukaan se osa koko tutkimusjoukosta, jolle molemmat EE-indeksin
arvioinnit ja kaikki yksilötason selitettävien muuttujien arvioinnit oli tehty. Näin valittu
tutkimusjoukko käsitti 42 tapausta. Tapaukset jaettiin hoidon alussa ja kahden vuoden ku-
luttua hoidon alusta tehtyjen EE-indeksin arvioiden perusteella edelleen matalan ja korke-
an EE-indeksin saaneiden ryhmiin, riippumatta siitä kuuluiko potilas koe- vai kontrolli-
ryhmään. Hoidon alussa matalan EE-indeksin ryhmä käsitti 11 tapausta ja korkean EE-in-
deksin ryhmä 31 tapausta. Kahden vuoden kuluttua hoidon alusta vastaavasti matalan EE-
indeksin saaneiden ryhmään sijoittui 17 ja korkean EE-indeksin saaneiden ryhmään 25 ta-
pausta.

Tutkimusjoukko psykiatrisen sairaalahoidon määrän tarkastelussa. Tutkimuksessa ha-
luttiin selvittää liittyykö matala EE-indeksi vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon
käyttöön ja liittyykö suurempi psykiatrisen sairaalahoidon käyttö erityisesti joko emotio-
naaliseen kietoutuneisuuteen (EI) tai potilasta arvostelevien huomautusten ja potilasta
kohtaan osoitetun vihamielisyyden määrään (CC + HOS). Psykiatrisen sairaalahoidon
määrää tarkasteltiin suhteessa hoidon alussa tehdyissä arvioinneissa saatuihin EE-indek-
sin ja sen eri osatekijöiden arvoihin. Tässä tarkastelussa olivat mukana kaikki ne 55 tapa-
usta, joille EE-indeksin arvioinnit tehtiin hoidon alussa. Suuremman tutkimusjoukon mu-
kaan ottaminen tähän arvioon oli mahdollista, koska psykiatrisen sairaalahoidon käyttö
selvitettiin sairauskertomusten perusteella ja näin ollen mukaan voitiin ottaa myös niitä
tapauksia, jotka esimerkiksi yksilötason selitettävien muuttujien osalta kuuluivat katoon.

7.3.1.1 Expressed emotion -indeksi suhteessa yksilötason 
tulosmuuttujiin

Yksilötason selitettävien muuttujien keskeiset tunnusluvut matalan ja korkean EE-indek-
sin saaneiden ryhmissä hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua hoidon alusta sekä ryh-
mien väliset erot ja niiden tilastollinen testaus on esitetty taulukossa 46.

Tilastollinen 
testaus

GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämän-
ote

Itsetuhon
uhka

Kriisin
vaikeus

Mann-
WhitneyU

p = 0.383 p = 0. 979 p = 0.007 p = 0.494 p = 0.338 p = 0.544



138
Matalan ja korkean EE-indeksin saaneiden väliset erot yksilötason selitettävissä muut-
tujissa hoidon alussa. Hoidon alussa ryhmät olivat yksilötason selitettävien muuttujien
suhteen lähes toistensa kaltaiset. Korkean EE-indeksin ryhmä oli regression asteen suh-
teen trendimäisesti matalan EE-indeksin ryhmää huonompi. Ero ei ollut tilastollisesti
merkitsevä, mutta suuntaus näkyi korkeampina tunnuslukuina (taulukko 46).

Matalan ja korkean EE-indeksin saaneiden väliset erot yksilötason selitettävissä muut-
tujissa kahden vuoden kuluttua hoidon alusta. Kahden vuoden kuluttua matalan EE-in-
deksin saaneiden ryhmään sijoittuneet selvisivät muuttujien ”elämänote” ja ”itsetuhon uh-
ka” suhteen korkean EE-indeksin saaneita paremmin tilastollisesti (taulukko 46).

Taulukko 46. Yksilötason selitettävien muuttujien keskeiset tunnusluvut matalan ja
korkean EE-indeksin saaneiden ryhmissä hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua
hoidon alusta sekä ryhmien väliset erot ja niiden tilastollinen testaus.

7.3.1.2 Expressed emotion -indeksi suhteessa psykiatrisen 
sairaalahoidon määrään

Korkean ja matalan EE-indeksin saaneiden jakautuminen hoitopäiväluokkiin (s. 111) on
kuvattu taulukossa 47. Matalan EE-indeksin saaneiden ryhmä jakautuu tasaisemmin eri
hoitopäiväluokkiin. Yksikään potilas ei käyttänyt yli 90 vuorokautta psykiatrista sairaa-
laa seuranta aikana. Korkean EE-indeksin saaneiden ryhmässä 46 % tapauksista ei käyttä-
nyt lainkaan sairaalahoitoa ja 24 % käytti enemmän kuin 90 vuorokautta. Siihen 10 %
ryhmään, joka käytti psykiatrista sairaalaa eniten, ei kuulunut yhtään matalan EE-indek-
sin saanutta tapausta ja korkean EE-indeksin saaneista tähän ryhmään sijoittui kuusi tapa-

Tunnusluvut GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämänote Itsetuhon 
uhka

Kriisin vai-
keus

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Matala 
EE 

Korkea 
EE 

Hoidon alussa

n 11 31 11 31 11 31 11 31 11 31 11 31 

Keskiarvo 4.45 4.35 1.55 2.16 2.18 2.32 2.27 2.35 1.73 1.81 4.00 4.00 

Mediaani 4.00 4.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.864 p = 0.062 p = 0.782 p = 0.784 p = 0.827 p = 0.792

Kahden vuoden kuuluttua 

n 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25 

Keskiarvo 6.94 6.56 1.29 1.40 1.41 1.60 1.41 1.84 1.00 1.28 1.47 1.92 

Mediaani 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

Mann-
WhitneyU

p = 0.271 p = 0.342 p = 0.133 p = 0.049 p = 0.031 p = 0.265
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usta (15 %). Tilastollisesti ryhmät eivät poikenneet toisistaan. Hoitojaksokohtaisessa tar-
kastelussa matalan ja korkean EE-indeksin ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisis-
taan (Mann- Whitney U: p = 0.308).

Taulukko 47. Matalan ja korkean EE-indeksin saaneiden jakautuminen kahden vuoden
seurannassa kertyneiden hoitopäivien lukumäärän suhteen.

Psykiatrista sairaalahoitoa seuranta-aikana eniten käyttäneen kymmenen prosentin jakau-
tumista emotionaalisen kietoutuneisuuden, potilasta kohtaan osoitetun vihamielisyyden ja
potilasta arvostelevien huomautusten lukumäärän suhteen tarkasteltiin vielä erikseen. Tut-
kimusjoukko jaettiin edellä mainittujen suhteen kahteen ryhmään: niihin joiden kohdalla
korkean EE-indeksin kriteerit täyttyivät ja niihin, joiden kohdalla kriteerit eivät täytty-
neet. Näin tarkastellen eniten psykiatrista sairaalahoitoa käyttäneiden ryhmään sijoittu-
neet tapaukset saivat molempien kriteerien osalta korkeampia arvoja kuin hoitoa vähem-
män käyttäneiden ryhmään sijoittuneet tapaukset (taulukko 48).

Taulukko 48. Emotionaalisen kietoutuneisuuden, potilasta arvostelevien huomautusten
lukumäärän ja potilasta kohtaan osoitetun vihamielisyyden matalien ja korkeiden arvojen
suhde hyvin runsaaseen psykiatrisen sairaalahoidon määrään.

EE-indeksiryhmä Hoitopäivien lukumäärä

0 vrk 1–30 vrk 31–90 vrk Yli 90 vrk Yhteensä

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Matala EE-indeksi 5 (36) 4 (28) 5 (36) 0 (0) 14 (100)

Korkea EE-indeksi 19 (46) 8 (20) 4 (10) 10 (24) 41 (100)

Mann-WhitneyU: p = 0.959

EE-indeksin osatekijät Eniten sairaalahoitoa käyttä-
neet (10 %) 

Muut 

n (%) n (%)

EI < 3 (matala EE) 1 (17) 20 (41)

EI = 3 (korkea EE) 5 (83) 29 (59)

Yhteensä n (%)  6 (100) 49 (100)

Mann-WhitneyU: p = 0.464

CC + HOS < 3 (matala EE) 3 (50) 33 (67)

CC + HOS = 3 (korkea EE) 3 (50) 16 (33)

Yhteensä n (%) 6 (100) 49 (100)

Mann-WhitneyU: p = 0.340

EI (emotionaalinen kietoutuneisuus), CC (potilasta kohtaan osoitettujen arvostelevien huomautusten lukumäärä,
HOS (potilasta kohtaan osoitettu vihamielisyys)
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7.3.1.3 Yhteenveto expressed emotion -indeksin tarkastelusta 
selittävänä muuttujana

Yhteenvetona voidaan todeta, että matalan EE-indeksin ryhmä selvisi yksilötason selitet-
tävien muuttujien osalta korkean EE-indeksin ryhmää paremmin muuttujien ”elämänote”
ja ”itsetuhon uhka” suhteen kahden vuoden seurannassa. Matalan tai korkea EE-indeksin
ryhmät eivät poikenneet toisistaan psykiatrisen sairaalahoidon käytön (hoitopäivät tai -
jaksot) suhteen. Eniten psykiatrista sairaalahoitokäyttäneeseen kymmeneen prosenttiin si-
joittui kuitenkin suhteellisesti enemmän korkeita arvoja emotionaalisessa kietoutuneisuu-
dessa ja potilasta kohtaan osoitetun vihamielisyyden ja arvostelevien huomautusten sum-
massa saaneita tapauksia.

7.3.1.4 Kato tarkasteltaessa expressed emotion -indeksiä 
selittävänä muuttujana

Yksilötason selitettävien muuttujien tarkastelussa tutkimusjoukko ja katoryhmä olivat sa-
mat kuin expressed emotion-indeksiä selitettävä muuttujana tarkasteltaessa. Näiltä osin
katoryhmän ominaisuudet on esitetty luvussa 7.2.2.3.

Psykiatrisen sairaalahoidon määrän tarkastelussa mukana ollut tutkimusjoukko käsitti
55 tapausta ja katoryhmä 25 tapausta. Sosiodemografisten tietojen osalta tutkimusjoukko
ja katoryhmä eivät poikenneet toisistaan. Diagnostisten tietojen osalta olivat tutkimus-
joukko ja katoryhmä toistensa kaltaiset vakavien mielialahäiriöiden ja ahdistuneisuus- ja
sopeutumishäiriöiden suhteen. Tutkimuksessa mukana olleessa ryhmässä oli ei-affektii-
visten psykoosien osuus suurempi (tarkastelussa mukana ollut ryhmä 42 %, katoryhmä
16 %) ja ryhmän ”muut” osuus pienempi (tarkastelussa mukana ollut ryhmä 13 %, kato-
ryhmä 36 %) kuin katoryhmässä. Yksilötason selitettävien muuttujien ja psykiatrisen sai-
raalan käytön suhteen tarkastelussa mukana ollut ryhmä ja katoryhmä poikkesivat tilastol-
lisesti muuttujien GAS ja kriisin vaikeus suhteen toistaan (Mann-WhitneyU: GAS:
p = 0.014, regression aste: p = 0.268, oivallus omasta tilasta: p = 0.686, elämänote:
p = 0.847, itsetuhon uhka: p = 0.099, kriisin vaikeus: p = 0.043 ja psykiatrisen sairaalan
käyttö: p = 0.103).

7.3.2 Perheen toimintakyky selittävänä muuttujana

Tarkasteltaessa sitä, liittyykö perheen parempi toimintakyky potilaan parempaan psyykki-
seen tilaan ja toimintakykyyn, otettiin tarkasteluun mukaan se osa koko tutkimusjoukos-
ta, jolle sekä perheen toimintakyvyn arviointi että kaikki yksilötason selitettävien muuttu-
jien arvioinnit oli tehty. Näin valikoitu osa tutkimusjoukosta käsitti 41 tapausta.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, liittyykö perheen parempi toimintakyky identifioi-
dun potilaan vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon käyttöön. Psykiatrisen sairaala-
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hoidon määrää tarkasteltiin suhteessa hoidon alussa tehdyissä arvioinneissa saatuihin per-
heen toimintakyvyn arvioihin. Tässä tarkastelussa olivat mukana kaikki ne 50 tapausta,
joille perheen toimintakyvyn arvioinnit tehtiin hoidon alussa. Suuremman tutkimusjou-
kon mukaan ottaminen tähän arvioon oli mahdollista, koska psykiatrisen sairaalahoidon
käyttö selvitettiin sairauskertomusten perusteella. Näin ollen mukaan voitiin ottaa myös
niitä tapauksia, jotka esimerkiksi yksilötason selitettävien muuttujien osalta kuuluivat ka-
toon.

Perheen rakennetta ja toimintakykyä arvioitiin hoidon alussa sivuilla 84–86 esitetyllä
tavalla. Koko tutkimusjoukossa arviointi tehtiin 50 perheelle (koeryhmä, n = 30; kontrol-
liryhmä, n = 20). Yksilötason tulosmuuttujia ja psykiatrisen sairaalahoidon määrää tar-
kasteltiin suhteessa kunkin arvioidun perheen toimintakykyyn. Perheiden toimintakykyä
arvioitiin asteikolla 1–5 (1 = paras toimintakyky, 5 = huonoin toimintakyky). Arvioitujen
perheiden jakautuminen toimintakyvyn suhteen on kuvattu taulukossa 49. Taulukossa on
kuvattu perheiden toimintakyvyn jakautuminen erikseen koe- ja kontrolliryhmissä. Jäl-
jempänä tarkasteltaessa perheen toimintakykyä selittävänä muuttujana ei kuitenkaan koe-
ja kontrolliryhmiä ole verrattu toisiinsa, vaan koko tutkimusjoukko on jaettu erikseen ryh-
miin arvioidun toimintakyvyn perusteella.

Taulukko 49. Tutkimusjoukon jakautuminen perheen toimintakyvyn suhteen hoidon alussa
(1 = paras toimintakyky, 5 = huonoin toimintakyky).

Koeryhmässä sijoittui kuusi perhettä ryhmään paras toimintakyky. Kontrolliryhmässä tä-
hän ryhmään ei sijoittunut yhtään perhettä. Muilta osin ryhmät eivät poikenneet toisis-
taan. Tilastollista eroa ryhmien välillä ei ollut (Mann-WhitneyU: p = 0.380).

7.3.2.1 Perheen toimintakyky suhteessa yksilötason tulosmuuttujiin

Perheet jaettiin yksilötason selitettävien muuttujien tarkastelua varten perhearviossa saa-
tujen tulosten perusteella kolmeen ryhmään: hyvä toimintakyky (arvot 1 ja 2), kohtalai-
nen toimintakyky (arvo 3) ja huono toimintakyky (arvot 4 ja 5). Kun muutoksia yksilöta-
son selitettävissä muuttujissa tarkasteltiin hoidon alussa, yhdeksän kuukauden ja kahden
vuoden kuluttua, otettiin seurantaan mukaan vain ne tapaukset, joissa sekä perheen arvi-
ointi että kaikki selitettävien muuttujien arvioinnit oli tehty. Näin muodostettu tutkimus-
joukko käsitti 41 tapausta, joista 18 sijoittui ryhmään hyvä toimintakyky, 11 ryhmään
kohtalainen toimintakyky ja 12 ryhmään huono toimintakyky. Yksilötason selitettäviä
muuttujia (GAS, regression aste, oivallus omasta tilasta, elämänote, itsetuhon uhka ja ko-

Ryhmä Perheen toimintakyky Yhteensä

1 2 3 4 5

Koeryhmä n (%) 6 (20) 6 (20) 9 (30) 5 (17) 4 (13) 30 (100)

Kontrolliryhmä n (%) 0 (0) 6 (30) 7 (35) 5 (25) 2 (10) 20 (100)

Yhteensä (% koko 
tutkimusjoukosta)

6 (12) 12 (24) 16 (32) 10 (20) 6 (12) 50 (100)
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konaisarvio kriisin vaikeudesta) tarkasteltiin suhteessa perheen toimintakykyyn hoidon
alussa sekä yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden kuluttua. Ryhmien hyvä toimintaky-
ky ja huono toimintakyky välisiä eroja eri yksilötason selitettävissä muuttujissa testattiin
tilastollisesti seurannan eri vaiheissa. Kunkin selitettävän muuttuja suhteen tehtyjen ha-
vaintojen kokonaisuus on kuvattu laatikkojanoina kuvioissa 25–30. Yksilötason selitettä-
vien muuttujien keskeiset tunnusluvut, ryhmien hyvä ja huono toimintakyky välisten ero-
jen tilastollinen testaus sekä mittausten välisen eron tilastollinen testaus on kuvattu taulu-
koissa 50–55. Tekstissä tulokset on kuvattu vain olennaisilta osiltaan.

Selitettävän muuttujan GAS muutokset. GAS-arvioissa tilanne hoidon alussa oli huo-
noin ryhmässä kohtalainen toimintakyky (kuvio 23, taulukko 50). Ryhmien hyvä toimin-
takyky ja huono toimintakyky välinen ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä yhdeksän
kuukauden seurannassa. Muutos oli koko seurannan aikana (1. ja 3. mittauksen välinen
ero) ryhmässä hyvä toimintakyky” tilastollisesti erittäin merkitsevä ja ryhmissä kohtalai-
nen toimintakyky ja huono toimintakyky merkitsevä (taulukko 50).

Regression asteen muutokset. Hoidon alussa ryhmä kohtalainen toimintakyky sai huo-
nompia regressioarvoja kuin kaksi muuta ryhmää. Ryhmät hyvä ja huono toimintakyky
eivät poikenneet toistaan tilastollisesti seurannan aikana. Ryhmissä hyvä ja kohtalainen
toimintakyky regression aste väheni yhdeksän kuukauden seurannassa ja tilanne pysyi hy-
vänä myös kahden vuoden kuluttua. Edellisessä ryhmässä kaikki tapaukset yhtä ja jälkim-
mäisessä kahta tapausta lukuun ottamatta saivat seurannassa arvon yksi. Kuviossa 26
muutos näkyy ”viiksien” ja suorakaiteen puuttumisena kyseisistä laatikkojanoista. Koko
seurannan aikana tapahtunut muutos (1. mittauksen ja 3. mittauksen välinen ero) oli ryh-
missä hyvä ja kohtalainen toimintakyky melkein merkitsevä. Ryhmässä huono toiminta-
kyky ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (taulukko 51).

Selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta muutokset. Tämän muuttujan osalta ti-
lanne oli hoidon alussa huonoin ryhmässä huono toimintakyky. Ryhmät hyvä ja huono
toimintakyky eivät poikenneet toisistaan hoidon alussa tilastollisesti. Sekä yhdeksän kuu-
kauden että kahden vuoden kuluttua ryhmien välinen tilastollinen ero oli merkitsevä (tau-
lukko 52). Muutos ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä oli tilastollisesti merkitsevä
vain ryhmässä hyvä toimintakyky ja muissa ryhmissä melkein merkitsevä (taulukko 52).
Koko seurannan aikana tapahtunut muutos (1. ja 3. mittauksen välinen ero) oli vain ryh-
mässä huono toimintakyky tilastollisesti merkitsevä, muissa melkein merkitsevä (tauluk-
ko 52).

Selitettävän muuttujan elämänote muutokset. Hoidon alussa ryhmät eivät poikenneet
elämänotteen suhteen toisistaan (kuvio 28, taulukko 53). Ryhmien hyvä ja huono toimin-
takyky välillä ei ollut seurannan aikana tilastollista eroa (taulukko 53). Ryhmässä huono
toimintakyky tilanne säilyi muuttumattomana koko seurannan ajan. Ensimmäisen ja toi-
sen mittauksen välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä ryhmässä kohtalainen toimintaky-
ky ja melkein merkitsevä ryhmässä hyvä toimintakyky. Muutos koko seurannan aikana oli
näissä molemmissa ryhmissä tilastollisesti melkein merkitsevä (taulukko 53).

Selitettävän muuttujan itsetuhon uhka muutokset. Hoidon alussa ryhmän kohtalainen
toimintakyky identifioidut potilaat olivat tunnuslukujen valossa hieman itsetuhoisempia
kuin kahden muun ryhmän (kuvio 29, taulukko 54). Ryhmät hyvä ja huono toimintakyky
eivät poikenneet seurannan aikana tilastollisesti toisistaan. Sisäinen muutos oli kaikissa
ryhmissä samansuuntainen. Valtaosa koko tutkimusjoukosta sai seurannoissa arvon 1,
mikä näkyy laatikkojanakuvioissa ”viiksien” ja suorakaiteen puuttumisena laatikkojanois-



143
ta. Ensimmäisen ja toisen sekä ensimmäisen ja kolmannen mittauksen väliset muutokset
olivat kaikissa ryhmissä tilastollisesti melkein merkitseviä (taulukko 54).

Selitettävän muuttujan kokonaisarvio kriisin vaikeudesta muutokset. Ryhmät hyvä ja
huono poikkesivat toistaan tilastollisesti melkein merkitsevästi sekä hoidon alussa että
kahden vuoden kuluttua (taulukko 55). Perheen parempaan toimintakykyyn liittyvä krii-
sin vaikeuden lievittyminen näkyy selvästi laatikkojanakuviossa (kuvio 29) ja mittausten
välisten erojen tilastollisessa testauksessa, jossa muutos koko seurannan aikana (1. ja 3,
mittauksen välinen ero) oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ryhmässä hyvä toimintakyky,
merkitsevä ryhmässä kohtalainen toimintakyky ja melkein merkitsevä ryhmässä huono
toimintakyky (taulukko 55).



144
Kuvio 25. GAS-muutokset seuranta aikana perheen eri toimintakykyluokissa (1 = huonoin
GAS -arvo, 10 = paras GAS-arvo).

Taulukko 50. GAS-arvioiden keskiarvot ja mediaanit sekä mittausten välisten erojen
tilastollinen testaus seuranta -aikana perheen eri toimintakykyluokissa.

GAS-arviot Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero

4.78 (5.00) 3.82 (4.00) 4.75 (4.50)

(Mann-WhitneyU: p = 0.912)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

6.78 (7.00) 6.27 (6.00) 5.75 (6.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.027)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

7.22 (7.00) 6.55 (7.00) 6.58 (7.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.255)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.001 p = 0.005 p = 0.018

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.046 p = 0.429 p = 0.014

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.007 p = 0.004
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Kuvio 26. Regression asteen muutokset seuranta-aikana perheen eri toimintakykyluokissa. 

Taulukko 51. Regression asteen arvioiden keskiarvot ja mediaanit sekä mittausten
välisten erojen tilastollinen testaus seuranta-aikana perheen eri toimintakykyluokissa.

Regression aste Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.78 (1.50) 2.36 (3.00) 1.67 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.675)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.17 (1.00) 1.18 (1.00) 1.58 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.117)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.22 (1.00) 1.27 (1.00) 1.50 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.442)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.027 p = 0.009 p = 0.655

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.317 p = 0.564 p = 0.317

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.046 p = 0.015 p = 0.317

Regression aste : 1 = selviytyy itsenäisesti; 2 = tarvitsee ajoittain ulkopuolista tukea; 3 = tarvitsee huomat-
tavasti ulkopuolista tukea; 4 = ei tule toimeen ilman ulkopuolista tukea
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Kuvio 27. Selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista muutokset seuranta-
aikana perheen eri toimintakykyluokissa. 

Taulukko 52. Selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista arvioiden
keskiarvot ja mediaanit sekä mittausten välisten erojen tilastollinen testaus seuranta-
aikana perheen eri toimintakykyluokissa.

Oivallus omasta tilasta ja vaikeuk-
sista

Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

2.17 (2.00) 2.55 (2.00) 2.83 (3.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.056)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.39 (1.00) 1.82 (2.00) 2.42 (2.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.001)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.28 (1.00) 1.73 (2.00) 2.17 (2.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.004)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.008 p = 0.046 p = 0.025

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.157 p = 0.564 p = 0.083

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.031 p = 0.014 p = 0.005

Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista: 1 = riittävän monipuolinen; 2 = oivaltaa jossain määrin oman tilansa ja
vaikeutensa; 3 = myöntää vaikeutensa, mutta ulkoistaa ne; 4 = kieltää vaikeutensa kokonaan 
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Kuvio 28. Selitettävän muuttujan elämänote muutokset seuranta-aikana perheen eri
toimintakykyluokissa.

Taulukko 53. Selitettävän muuttujan elämänote arvioiden keskiarvot ja mediaanit sekä
mittausten välisten erojen tilastollinen testaus seuranta-aikana perheen eri
toimintakykyluokissa.

Elämänote Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

2.22 (2.00) 2.27 (2.00) 2.17(2.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.927)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.67 (2.00) 1.45 (1.00) 2.08 (2.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.256)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.61 (1.50) 1.55 (1.00) 2.08 (2.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.101)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.031 p = 0.007 p = 0.655

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.705 p = 0.564

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.017 p = 0.023

Elämänote: 1 = Elämänote hyvä; 2 = Elämänote pääasiassa säilynyt; 3 = Huomattava osa elämänotteesta
kadonnut; 4 = Potilas on luopunut kokonaan ikävaiheensa päämääristä
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Kuvio 29. Selitettävän muuttujan itsetuhon uhka muutokset seuranta-aikana perheen eri
toimintakykyluokissa.

Taulukko 54. Selitettävän muuttujan itsetuhon uhka arvioiden keskiarvot ja mediaanit
sekä mittausten välisten erojen tilastollinen testaus seuranta-aikana perheen eri
toimintakykyluokissa.

Itsetuhon uhka Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero

1.39 (1.00) 1.82 (2.00) 1.50 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.458)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.00 (1.00) 1.09 (1.00) 1.17 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.078)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.00 (1.00) 1.36 (1.00) 1.08 (1.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.221)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.034 p = .039 p = 0.046

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 1.00 p = 0.257 p = 0.317

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.034 p = 0.059 p = 0.025

Itsetuhon uhka: 1 = ei ole puhunut itsemurhasta eikä ole yrittänyt itsemurhaa haastattelua edeltäneen kuukauden
aikana 2 = on puhunut itsemurhasta haastattelua edeltäneen kuukauden aikana 3 = on puhunut usein itsemur-
hasta tai toiminut itsetuhoisesti haastattelua edeltäneen kuukauden aikana 4 = on tehnyt ainakin yhden vakavan
itsemurhayrityksen haastattelua edeltäneen kuukauden aikana
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Fig. 30. Selitettävän muuttujan kokonaisarvio kriisin vaikeudesta muutokset seuranta-aikana
perheen eri toimintakykyluokissa.

Taulukko 55. Selitettävän muuttujan kokonaisarvio kriisin vaikeudesta keskiarvot ja
mediaanit sekä mittausten välisten erojen tilastollinen testaus seuranta-aikana perheen
eri toimintakykyluokissa.

Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta Perheen toimintakyky

Hyvä Kohtalainen Huono

Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani) Keskiarvo (Mediaani)

Hoidon alussa

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

3.78 (4.00) 4.00 (4.00) 3.92 (4.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.037)

Yhdeksän kuukauden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.50 (1.00) 1.91 (2.00) 3.08 (3.00)

(Mann-WhitneyU: p = 0.052)

Kahden vuoden kuluttua

Ryhmien hyvä ja huono 
välinen tilastollinen ero 

1.28 (1.00) 1.91 (´2.00) 2.75 (2.50)

(Mann-WhitneyU: p = 0.040)

Wilcoxonin järjestyslukutesti

1. ja 2. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.005 p = 0.046

2. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.157 p = 0.931 p = 0.157

1. ja 3. mittauksen välinen ero p = 0.0001 p = 0.007 p = 0.031

Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta: 0 = ei kriisiä; 1 = lievin kriisi; 5 = vaikein kriisi
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7.3.2.2 Perheen toimintakyky suhteessa psykiatrisen sairaalahoidon 
määrään

Kun tarkasteltiin sairaalahoidon määrän jakautumista suhteessa perheen toimintakykyyn,
luokiteltu hoitopäivien lukumäärä ristiintaulukoitiin suhteessa perheen toimintakykyluok-
kiin. Hoitopäivien jakautuminen toimintakykyluokkiin on kuvattu taulukossa 56.

Oleellisin ero psykiatrisen sairaalan käytössä ryhmien välillä näkyy siinä, että mitä pa-
rempi perheen arvioitu toimintakyky oli, sitä suurempi osa potilaista ei tarvinnut lain-
kaan psykiatrista sairaalahoitoa. Kun toimintakykyä tarkasteltiin luokittelemattomana (as-
teikolla 1–5) tarvitsi toimintakyvyltään parhaaseen ryhmään perhearvioinneissa sijoittu-
neista tapauksista vain yksi sairaalahoitoa. Tilastollisessa tarkastelussa ryhmät eivät poi-
kenneet toisistaan (taulukko 56).

Taulukko 56. Psykiatrisen sairaalahoidon määrä perheen eri toimintakykyluokissa
seuranta-aikana.

7.3.2.3 Yhteenveto perheen toimintakykyä selittävänä muuttujana 
tarkasteltaessa saaduista tuloksista

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilötason selitettävissä muuttujissa tapahtui seuran-
nan aikana myönteistä kehitystä kaikissa perheen toimintakykyluokissa. Ryhmien ”hyvä”
ja ”huono” toimintakyky välinen ero oli yhdeksän kuukauden seurannassa tilastollisesti
melkein merkitsevä muuttujassa GAS. Muuttujan oivallus omasta tilasta osalta ero oli ti-
lastollisesti merkitsevä sekä yhdeksän kuukauden että kahden vuoden kuluttua. Muuttu-
jan ”kriisin vaikeusaste” osalta nämä ryhmät poikkesivat tilastollisesti melkein merkitse-
västi toisistaan sekä hoidon alussa, että kahden vuoden kuluttua. Kaikissa näissä muuttu-
jissa parempi selviytyminen liittyi perheen parempaan toimintakykyyn.

Kun muutoksia eri muuttujissa koko seurannan aikana perheen eri toimintakykyryh-
missä tarkasteltiin hoidon alussa ja kahden vuoden kuluttua tehtyjen mittausten välisen

Psykiatrisen sairaalahoidon määrä hoitopäivinä Perheen toimintakyky luokiteltuna

Hyvä (%) Kohtalainen (%) Huono (%)

Ei sairaalahoitoa 9 (53) 8 (47) 6 (38)

1–30 4 (2) 1 (5) 5 (31)

31–90 1 (6) 4 (24) 2 (13)

>90 3( 17) 4 (24) 3 (18)

Yhteensä  17 (100) 17 (100) 16 (100)

Ryhmien välisten erojen tilastollinen testaus: 

hyvä vs. kohtalainen: Mann-WhitneyU: p = 0.540

kohtalainen vs. huono: Mann- Whitney U: p = 0.929

hyvä vs. huono: Mann-WhitneyU: p = 0.454 
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eron valossa, todettiin seuraavaa. Ryhmässä hyvä toimintakyky muutos parempaan oli ti-
lastollisesti erittäin merkitsevä muuttujien GAS ja kriisin vaikeus osalta ja melkein mer-
kitsevä kaikkien muiden muuttujien osalta. Ryhmässä kohtalainen toimintakyky muutos
parempaan oli tilastollisesti merkitsevä muuttujissa GAS ja kriisin vaikeus ja melkein
merkitsevä muuttujissa regression aste, oivallus omasta tilasta ja elämänote. Muuttujassa
itsetuhon uhka mittausten välillä ei ollut tilastollista eroa. Ryhmässä huono toimintakyky
muutos parempaan oli tilastollisesti merkitsevä muuttujissa GAS ja oivallus omasta tilas-
ta ja melkein merkitsevä muuttujissa itsetuhon uhka ja kriisin vaikeus. Muuttujissa regres-
sion aste ja elämänote ei tilastollisesti merkitsevää eroa mittausten välillä ollut.

Psykiatrisen sairaalahoidon määrän suhteen toimintakyvyltään hyvät, kohtalaiset ja
huonot perheet eivät eronneet tilastollisesti toisistaan. Ryhmässä hyvä toimintakyky oli
enemmän tapauksia, jotka eivät tarvinneet lainakaan sairaalahoitoa kuin kahdessa muus-
sa ryhmässä.

7.3.2.4 Perhearviointien kato

Kato tarkasteltaessa muutoksia yksilötason selitettävissä muuttujissa. Kun perheen toi-
mintakykyä tarkasteltiin selittävän muuttujana, käsiteltiin sitä osaa tutkimusjoukosta, jol-
le perheen toimintakyvyn arvio ja kaikki yksilötason selitettävien muuttujien arviot oli
tehty. Näin muodostettu tutkimusjoukko käsitti 41 tapausta (koeryhmään kuuluneita 25,
kontrolliryhmään kuuluneita 16). Katoryhmän muodosti tässä tarkastelussa 39 tapausta.
Sosiodemografisten tietojen osalta tässä perhearvioinnissa mukana oleva tutkimusjoukko
vastasi koko tutkimusjoukkoa (s. 72–77). Arvioinnissa mukana oleva tutkimusjoukko ja
katoryhmä poikkesivat tilastollisesti toisistaan siviilisäädyn (Khiin neliön testi: p = 0.001)
asumismuodon suhteen (Khiin neliön testi: p = 0.007). Katoryhmässä oli enemmän nai-
mattomia, eronneita ja yksin asuvia kuin arviossa mukana olleessa ryhmässä. Arviossa
mukana olleiden ja katoryhmään kuuluneiden jakautuminen diagnoosiryhmiin on esitetty
taulukossa 57. Arvioinnissa mukana olleen tutkimusjoukon ja katoryhmän yksilötason se-
litettävien muuttujien keskeiset tunnusluvut ja ryhmien välisten erojen tilastollinen testaus
on esitetty taulukossa 58. Perhearvioinnissa mukana olleet ja katoryhmään kuuluneet
identifioidut potilaat poikkesivat yksilötason selitettävien muuttujien suhteen hoidon alus-
sa tilastollisesti vain muuttujan itsetuhon uhka osalta siten, että katoryhmään kuuluneet
olivat arviossa mukana ollutta ryhmää itsetuhoisempia (taulukko 58).
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Taulukko 57. Perheen toimintakykyä suhteessa yksilötason selitettäviin muuttujiin
arvioi taessa mukana  ol leen tutkimusjoukon ja  katoryhmän jakautuminen
diagnoosiryhmiin.

Taulukko 58. Perheen toimintakyvyn arvioinnissa mukana olleen tutkimusjoukon ja
katoryhmän yksilötason selitettävien muuttujien keskiarvot ja mediaanit sekä ryhmien
välisten erojen tilastollinen testaus hoidon alussa.

Kato psykiatrisen sairaalahoidon määrän tarkastelussa. Tässä tarkastelussa katoryhmän
muodostivat ne 30 tapausta, joille ei lainkaan tehty perheen toimintakyvyn arviointia. So-
siodemografisten tietojen osalta katoryhmä ja tarkastelussa mukana ollut tutkimusjoukko
poikkesivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi siviilisäädyn (Khiin neliön testi:
p = 0.0001) ja asumismuodon (Khiin neliön testi: p = 0.0001) suhteen. Katoryhmässä oli
enemmän naimattomia, eronneita ja yksin asuvia kuin tarkastelussa mukana olleessa tut-
kimusjoukossa. Tarkastelussa mukana olleen tutkimusjoukon ja katoryhmän jakautumi-
nen eri diagnoosiryhmiin on esitetty taulukossa 59. Ei-affektiivisten psykoosien osuus ko-
rostui arviossa mukana olleessa ryhmässä ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöiden ja ryh-
män ”muut” kustannuksella. Tarkastelussa mukana oleva tutkimusjoukko ja katoryhmä
poikkesivat hoidon alussa tehtyjen yksilötason selitettävien muuttujien arvioinneissa tilas-
tollisesti vain muuttujan itsetuhon uhka suhteen. Katoryhmä sai tarkastelussa mukana ole-
vaa ryhmää huonompia arvoja (Mann-WhitneyU: p = 0.007). Tarkastelussa mukana ollut
tutkimusjoukko ja katoryhmä eivät poikenneet tilastollisesti psykiatrisen sairaalan käytön
suhteen (Mann-WhitneyU: p = 0.441). 

Diagnoosiryhmä Perhearvioryhmä Katoryhmä Koko tutkimusjoukko

n (%) n (%) n (%)

Ei-affektiiviset psykoosit 18 (44) 9 (23) 27 (34)

Vakavat mielialahäiriöt 10 (23) 8 (21) 18 (22)

Ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöt 8 (20) 11 (28) 19 (24)

Muut 5 (12) 11 (28) 16 (20)

Yhteensä 41 (100) 39 (100) 80 (100)

GAS Regression 
aste

Oivallus 
omasta tilasta

Elämänote Itsetuhon uhka Kriisin vai-
keus

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

Perhe-
arvio-
ryhmä 

Kato-
ryhmä 

n 41 39 41 39 41 39 41 39 41 39 41 39 

Keskiar
vo

4.51 4.64 1.90 1.90 2.46 2.26 2.22 2.36 1.54 2.05 3.88 3.95 

Mediaa
ni

4.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 

Mann-
Whitne
yU

p = 0.648 p = 0.914 p = 0.290 p = 0.356 p = 0.021 p = 0.730



153
Taulukko 59. Tarkasteltaessa perheen toimintakykyä suhteessa psykiatrisen
sairaalahoidon määrään arvioinnissa mukana olleen tutkimusjoukon ja katoryhmän
jakautuminen diagnoosiryhmiin.

7.4 Tutkimuksen hypoteesien toteutuminen saatujen 
tutkimustulosten valossa

7.4.1 Tutkimuksen ensimmäisen hypoteesin toteutuminen

Psykoosityöryhmässä hoidettujen potilaiden psyykkinen tila ja toimintakyky kohenevat
kahden vuoden seuranta-aikana enemmän kuin tavanomaiseen tapaan psykiatrisessa eri-
koissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden.

Psyykkisen tilan ja toimintakyvyn mittareiksi valituissa yksilötason selitettävissä
muuttujissa tapahtui myönteistä kehitystä koko seuranta-aikana molemmissa ryhmissä.
Ensimmäisessä seurannassa ryhmät eivät tilastollisesti poikenneet minkään muuttujan
suhteen toisistaan. Ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä muutos parempaan oli reg-
ression asteen, elämänotteen ja itsetuhon uhkan osalta selvempi koeryhmässä. Näissä mit-
tausten välinen ero oli Wilcoxonin järjestyslukutestillä testattuna koeryhmässä tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001). Kontrolliryhmässä ero oli melkein merkitsevä reg-
ression asteessa (p = 0.018) ja merkitsevä elämänotteessa (p = 0.002) ja itsetuhon uhkas-
sa (p = 0.003). Kontrolliryhmässä muutos oli selvempi muuttujan oivallus omasta tilasta
suhteen. Tässä mittausten välinen ero oli koeryhmässä melkein merkitsevä (p = 0.031) ja
kontrolliryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001). Ryhmät poikkesivat tämän muuttujan
osalta myös hoidon alussa tilastollisesti (Mann-WhitneyU: p = 0.014).

Myönteinen kehitys näytti kontrolliryhmässä pysähtyvän kaikkien yksilötason selitet-
tävissä muuttujien osalta aikavälillä yhdeksän kuukautta–kaksi vuotta. Wilcoxonin järjes-
tyslukutestillä tarkasteltaessa kontrolliryhmässä ei havaittu mittausten välillä tilastollista
eroa minkään muuttujan kohdalla. Koeryhmässä kehitys parempaan jatkui muuttujissa
GAS (p = 0.0001), oivallus omasta tilasta (p = 0.005), elämänote (p = 0.035) ja kriisin
vaikeus(p = 0.005). Kahden vuoden kuluttua ryhmät poikkesivat tilastollisesti GAS:n,
regression asteen ja elämänotteen suhteen toisistaan. Muutos koko seurannan aikana (en-
simmäisen ja kolmannen mittauksen välinen tilastollinen ero) oli Wilcoxonin järjestyslu-
kutestillä arvioituna koeryhmässä erittäin merkitsevä (p = 0.0001) kaikissa muissa yksilö-
tason selitettävissä muuttujissa paitsi muuttujassa oivallus omasta tilasta, jossa ero oli ti-

Diagnoosiryhmä Perhearvioryhmä Katoryhmä Koko tutkimusjoukko

n (%) n (%) n (%)

Ei-affektiiviset psykoosit 22 (44) 5 (17) 27 (34)

Vakavat mielialahäiriöt 11 (22) 7 (23) 18 (22)

Ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöt 9 (18) 10 (33) 19 (24)

Muut 8 (16) 8 (27) 16 (20)

Yhteensä 50 (100) 30(100) 80 (100)
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lastollisesti merkitsevä (p = 0.001). Kontrolliryhmässä ero oli erittäin merkitsevä muuttu-
jissa GAS (p = 0.0001), oivallus omasta tilasta (p = 0.0001) ja kriisin vaikeus
(p = 0.0001). Ero oli tilastollisesti merkitsevä muuttujissa elämänote (p = 0.002) ja itsetu-
hon uhka (p = 0.002). Regression asteessa ei mittausten välillä ollut kontrolliryhmässä ti-
lastollista eroa (p = 0.074). Kokonaismuutos oli koeryhmässä kontrolliryhmää selvempi
muuttujissa regression aste, elämänote ja itsetuhon uhka. Kontrolliryhmässä muutos oli
koeryhmää selvempi muuttujassa oivallus omasta tilasta.

Yllä kuvatut löydökset tukivat ensimmäistä tutkimuksen hypoteesia erityisesti aikavä-
lillä yhdeksän kuukautta–kaksi vuotta. Tuolloin koe- ja kontrolliryhmä poikkesivat tilas-
tollisesti toisistaan melkein merkitsevästi kolmen selitettävän muuttujan suhteen (GAS,
regression aste, elämänote). Näissä muuttujissa myös mittausten välinen tilastollinen ero
oli koeryhmässä todettavissa. Kontrolliryhmässä eroa ei ollut. Koko seuranta-aikana muu-
tos oli koeryhmässä selvempi niin ikään kolmen selitettävä muuttujan kohdalla (regressi-
on aste, elämänote, itsetuhon uhka). Kontrolliryhmässä vain yhden muuttujan kohdalla
muutos oli koeryhmää selvempi (oivallus omasta tilasta). Tämän muuttujan osalta kont-
rolliryhmän tilanne oli myös hoidon alussa koeryhmää huonompi. Myös aikavälillä 0–9
kuukautta oli muutos koeryhmässä kontrolliryhmää selvempi kolmen (regression aste,
elämänote, itsetuhon uhka) ja kontrolliryhmässä vain yhden muuttujan (oivallus omasta
tilasta) suhteen. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana ja koko seurannan aikana to-
detut muutokset yksilötason selitettävissä muuttujissa ovat trendimäisiä, mutta valtaosin
ensimmäistä tutkimushypoteesia vahvistavia. Mikään saaduista tuloksista ei puhunut en-
simmäistä hypoteesia vastaan.

7.4.2 Tutkimuksen toisen hypoteesin toteutuminen

Psykoosityöryhmässä hoidettujen potilaiden läheiset kuormittuvat seuranta-aikana vä-
hemmän kuin tavanomaiseen tapaan hoidettujen potilaiden läheiset.

Kehitys oli sekä objektiivisen kuormituksen että subjektiivisen kuormittuneisuuden
suhteen aikavälillä 0–9 kuukautta myönteinen sekä koe- että kontrolliryhmässä. Ensim-
mäisessä seuranta-arviossa ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti (Mann-Whit-
neyU: objektiivinen kuormitus, p = 0.186; subjektiivinen kuormittuneisuus, p = 0.945).
Mittausten välinen tilastollinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä arvioituna oli koeryh-
mässä sekä objektiivisen kuormituksen että subjektiivisen kuormittuneisuuden osalta erit-
täin merkitsevä (p = 0.0001). Kontrolliryhmässä objektiivisen kuormituksen osalta mel-
kein merkitsevä (p = 0.014) ja subjektiivisen kuormittuneisuuden osalta merkitsevä
(p = 0.001). Aikavälillä 9 kuukautta–2 vuotta myönteinen kehitys jatkui koeryhmässä,
mutta näytti pysähtyvän kontrolliryhmässä. Objektiivisen kuormituksen suhteen ryhmien
välinen ero oli kahden vuoden kuluttua tilastollisesti merkitsevä (Mann-WhitneyU:
p = 0.005). Subjektiivisen kuormittuneisuuden suhteen ryhmät eivät tilastollisesti poiken-
neet toisistaan (Mann-WhitneyU: p = 0.071), mutta trendimäinen ero näkyy suurempina
tunnuslukuina kontrolliryhmässä (taulukko 40). Toisen ja kolmannen mittauksen välinen
ero oli sekä objektiivisessa kuormituksessa että subjektiivisessa kuormittuneisuudessa
koeryhmässä Wilcoxonin järjestyslukutestillä arvioituna tilastollisesti merkitsevä
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(p = 0.001). Kontrolliryhmässä ei tilastollista eroa havaittu (objektiivinen kuormitus,
p = 0.906; subjektiivinen kuormittuneisuus, p = 0.670). Muutos koko seuranta-aikana (1.
ja 3. mittauksen välinen ero) oli koeryhmässä sekä objektiivisessa kuormituksessa että
subjektiivisessa kuormittuneisuudessa tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.0001).
Kontrolliryhmässä ero oli merkitsevä (p = 0.002). Kuormittuneisuusarvioiden osalta tu-
lokset tukivat osittain tutkimuksen toista hypoteesia eikä mikään saaduista tuloksista pu-
hunut hypoteesia vastaan.

7.4.3 Tutkimuksen kolmannen hypoteesin toteutuminen

Expressed emotion -indeksi on kahden vuoden seurannassa psykoosityöryhmässä hoide-
tuissa perheissä matalampi kuin tavanomaiseen tapaan hoidetuissa perheissä.

Dikotomisesti matalan ja korkean EE-indeksin suhteen tarkasteltuina koe- ja kontrolli-
ryhmä eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan hoidon alussa (Mann-WhitneyU:
p = 0.746) eivät myöskään kahden vuoden kuluttua (Mann-WhitneyU: p = 0.830). Mitta-
usten välinen tilastollinen ero Wilcoxonin järjestyslukutestillä arvioituna oli koeryhmäs-
sä melkein merkitsevä (p = 0.023). Kontrolliryhmässä mittausten välillä ei ollut tilastollis-
ta eroa (p = 0.083). Dikotomisen tarkastelun lisäksi tarkasteltiin erikseen muutoksia EE-
indeksin eri osatekijöiden summassa, emotionaalisessa kietoutuneisuudessa, potilasta ar-
vostelevien huomautusten lukumäärässä ja potilasta kohtaan osoitetussa vihamielisyydes-
sä. Tilastollisesti ryhmät eivät poikenneet minkään osatekijän suhteen seurannan eri vai-
heissa toisistaan. Wilcoxonin järjestyslukutestillä arvioituna muutos eri osatekijöiden yh-
teenlasketussa summassa oli molemmissa ryhmissä merkitsevä (koeryhmä, p = 0.009;
kontrolliryhmä, p = 0.004) ja emotionaalisessa kietoutuneisuudessa koeryhmässä merkit-
sevä (p = 0.002), kontrolliryhmässä melkein merkitsevä (p = 0.021). Arvostelevien huo-
mautusten lukumäärässä mittausten välinen ero oli kontrolliryhmässä melkein merkitsevä
(p = 0.026), koeryhmässä mittausten välillä ei ollut tilastollista eroa (p = 0.107). Vihamie-
lisyyden muutosta ei havaintojen vähäisen määrän vuoksi testattu tilastollisesti.

Expressed emotion -indeksin muutoksissa jäivät ryhmien väliset erot vähäisiksi eivät-
kä löydökset tukeneet kolmatta tutkimushypoteesia.

7.4.4 Tutkimuksen neljännen hypoteesin toteutuminen

Psykoosityöryhmätyyppinen hoitomuoto vähentää sairaalahoidon ja muun psykiatrisen
hoidon tarvetta ja on kustannuksiltaan tavanomaista psykiatrista hoitoa edullisempaa.

Koko seurannan aikana koeryhmä tarvitsi psykiatrista sairaalahoitoa 713 hoitopäivän
verran. Kontrolliryhmä käytti psykiatrista sairaalaa lähes nelinkertaisesti eli 2759 hoito-
päivän verran. Koeryhmään kuuluneista 29 ja kontrolliryhmään kuuluneista kymmenen
potilasta ei tarvinnut lainkaan psykiatrista sairaalahoitoa seuranta aikana. Ryhmät poikke-
sivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan (Mann-WhitneyU: p = 0.0001). Koe-
ryhmän hoidon arvioidut kustannukset olivat seuranta-aikana 1 572 000 markkaa. Kont-
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rolliryhmän kustannukset olivat vastaavasti 3 175 200 markkaa. Tutkimustulokset tukivat
tutkimuksen neljättä hypoteesia psykiatrisen sairaalahoidon osalta. 

7.4.5 Tutkimuksen viidennen hypoteesin toteutuminen

Perheen matala expressed emotion -indeksi liittyy potilaan parempaan psyykkiseen tilaan
ja toimintakykyyn ja vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon käyttöön noin kahden
vuoden seuranta-aikana.

Ne identifioidut potilaat, joiden perheiden EE–indeksi oli arvioitu hoidon alussa mata-
laksi tai korkeaksi (matalan ja korkean EE-indeksin ryhmät) eivät poikenneet hoidon alus-
sa yksilötason selitettävien muuttujien suhteen toisistaan. Kahden vuoden kuluttua ryh-
mät poikkesivat tilastollisesti vain muuttujien elämänote (Mann-WhitneyU: p = 0.049) ja
itsetuhon uhka (Mann-WhitneyU: p = 0.031) suhteen, siten että arvot olivat matalan EE -
indeksin ryhmässä parempia kuin korkean EE–ndeksin ryhmässä (taulukko 46, sivu 138).
Psykiatrisen sairaalahoidon määrän suhteen ryhmät eivät poikenneet toisistaan (Mann-
WhitneyU: p = 0.959, taulukko 47, sivu 139). Tutkimustulokset eivät tukeneet viidettä
tutkimushypoteesia.

7.4.6 Tutkimuksen kuudennen hypoteesin toteutuminen

Perheen parempi toimintakyky hoidon alussa liittyy potilaan parempaan psyykkiseen ti-
laan ja toimintakykyyn ja vähäisempään psykiatrisen sairaalahoidon käyttöön noin kah-
den vuoden seuranta-aikana.

Yksilötason selitettävien muuttujien tarkastelua varten perheet oli luokiteltu toiminta-
kykynsä suhteen hyvin, kohtalaisesti ja huonosti toimiviin. Kuudennen hypoteesin testaa-
miseksi verrattiin toimintakyvyltään hyviksi ja huonoiksi arvioitujen perheiden identifioi-
tujen potilaiden psyykkistä tilaa ja toimintakykyä keskenään seurannan eri vaiheissa. Tä-
män lisäksi tarkasteltiin sisäisiä muutoksia kaikissa kolmessa perheen toimintakyky-
luokassa seurannan aikana vertaamalla ensimmäisessä ja kolmannessa mittauksessa saa-
tuja tuloksia yksilötason selitettävissä muuttujissa ja testaamalla niiden eroja tilastollises-
ti.

Ryhmien hyvä ja huono toimintakyky välinen ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä
yhdeksän kuukauden seurannassa muuttujassa GAS (Mann-WhitneyU: p = 0.027). Muut-
tujassa oivallus omasta tilasta ero oli tilastollisesti merkitsevä sekä yhdeksän kuukauden
(Mann-WhitneyU: p = 0.002) että kahden vuoden seurannassa Mann-WhitneyU:
p = 0.004). Muuttujan kriisin vaikeusaste osalta nämä ryhmät poikkesivat kahden vuoden
kuluttua toisistaan tilastollisesti melkein merkitsevästi (Mann-WhitneyU: p = 0.037),
mutta ero olemassa jo hoidon alussa (Mann-WhitneyU: p = 0.027).

Ryhmässä hyvä toimintakyky oli muutos parempaan koko seurannan aikana (ensim-
mäisen ja kolmannen mittauksen välinen ero) Wilcoxonin järjestyslukutestillä arvioituna
kaikissa yksilötason selitettävissä muuttujissa tilastollisesti todettavissa. Ero oli erittäin
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merkitsevä muuttujissa GAS (p = 0.0001) ja kriisin vaikeusaste (p = 0.0001) ja melkein
merkitsevä muuttujissa regression aste (p = 0.046), oivallus omasta tilasta (p = 0.031),
elämänote (p = 0.017) ja itsetuhon uhka (p = 0.034).

Ryhmässä kohtalainen toimintakyky ero oli tilastollisesti merkitsevä muuttujissa GAS
(p = 0.007) ja kriisin vaikeusaste (p = 0.007) ja melkein merkitsevä muuttujissa regressi-
on aste (p = 0.015), oivallus omasta tilasta (p = 0.014), elämänote (p = 0.023). Itsetuhon
uhka -muuttujan kohdalla mittaukset eivät tässä ryhmässä poikenneet tilastollisesti toisis-
taan (p = 0.059).

Ryhmässä huono toimintakyky ero oli tilastollisesti merkitsevä muuttujissa GAS
(p = 0.004) ja oivallus omasta tilasta (p = 0.005) ja melkein merkitsevä muuttujissa itsetu-
hon uhka (p = 0.025) ja kriisin vaikeusaste (p = 0.031). Muuttujissa elämänote
(p = 0.655) ja regression aste (p = 0.317) ei mittausten välillä ollut tilastollista eroa. 

Ryhmässä hyvä toimintakyky voitiin siis todeta tilastollinen ero kaikissa yksilötason
selitettävissä muuttujissa 1. ja 3. mittauksen välillä. Ryhmässä kohtalainen toimintakyky
todettiin tilastollisesti merkitsevä ero kahdessa muuttujassa ja melkein merkitsevä ero
kolmessa muuttujassa. Yhdessä ei todettu tilastollista eroa mittausten välillä. Ryhmässä
huono toimintakyky tilastollisesti eroa ei todettu kahdessa muuttujassa ja kahdessa ero oli
merkitsevä, muissa melkein merkitsevä. Psykiatrisen sairaalahoidon suhteen ei eri toimin-
takykyluokkien välillä todettu tilastollista eroa.

Tutkimuksen tulokset tukevat osittain kuudetta hypoteesia eikä mikään saaduista tu-
loksista puhu kuudetta hypoteesia vastaan. Ryhmien hyvä ja huono toimintakyky välillä
tilastollinen ero oli todettavissa yhdeksän kuukauden kuluttua kahdessa sellaisessa selitet-
tävässä muuttujassa (GAS, oivallus omasta tilasta), joissa ryhmät eivät poikenneet hoi-
don alussa ja koko seurannan aikana tapahtunut muutos parempaan oli tilastollisesti to-
dettavissa ryhmässä hyvä toimintakyky kaikissa selitettävissä muuttujissa, kun ryhmässä
huono toimintakyky vastaava muutos voitiin todeta vain neljässä selitettävässä muuttujas-
sa. Psykiatrisen sairaalahoidon osalta hypoteesi ei toteutunut.



8 Pohdinta ja suositukset

8.1 Aineisto

8.1.1 Tutkimusjoukon valikoituminen

Tutkimusjoukon valikoituminen identifioidun potilaan kliinisen kuvan perusteella.
Tutkimuspopulaatio koottiin Kainuun sairaanhoitopiirin yhdeksän jäsenkunnan alueel-

la äkillisen vaikean mielenterveyden häiriön vuoksi psykiatriseen erikoissairaanhoitoon
hakeutuneista tai toimitetuista henkilöistä heille asetetuista diagnooseista riippumatta.
Kontrolliryhmä (40 tapausta) koottiin 1.4.1992–31.10.92 psykiatriseen erikoissairaanhoi-
toon tulleista potilaista ja koeryhmä (40 tapausta) aikavälillä 1.11.1992–31.01.1994 psy-
koosityöryhmän hoitoon tulleista potilaista siinä järjestyksessä, jossa he olivat hoitoon ha-
keutuneet. Tutkimusjoukon haluttiin edustavan sellaista osaa psykiatriseen erikoissairaan-
hoitoon tulevista potilaista, joiden hoidosta psykoosityöryhmän oli ajateltu myöhemmin
vastaavan. Kainuussa psykoosityöryhmän toimintaa ei rajattu vain psykooseihin, vaan se
käsitti kaikki vaikeat ja äkilliset välitöntä psykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimusta ja
hoitoa vaativat tapaukset. Kun tutkimuksen tavoitteet liittyivät nimenomaan Kainuun sai-
raanhoitopiiriin perustetun psykoosityöryhmän toimintaan, oli luonnollista, ettei tutki-
musjoukkoa rajattu pelkästään esimerkiksi psykoottisia potilaista käsittäväksi.

Vaikeaa äkillistä mielenterveyshäiriötä ei kirjallisuudessa ole määritelty. Vaikean mie-
lenterveyshäiriön määrittely on perustunut tehtyyn ei-elimellisen psykoosin tai persoonal-
lisuushäiriön diagnoosiin, huomattavaan psykososiaalisen toimintakyvyn laskuun ja oirei-
den pitkäaikaisuuteen (Schinnar ym. 1990) tai tehtyyn ei-elimellisen psykoosin diagnoo-
siin, huomattavaan psykososiaalisen toimintakyvyn laskuun ja hoidon pitkäaikaisuuteen
(Ruggeri ym. 2000). Kumpikaan määrittely ei sinällään ole sovellettavissa äkillisen mie-
lenterveyden häiriön vaikeutta määriteltäessä.

Vaikea äkillinen mielenterveyshäiriö sisäänottokriteerinä perustui tässä tutkimuksessa
erikoissairaanhoidon työntekijän kliiniseen arvioon. Alueen erikoissairaanhoidon työnte-
kijöille kuvattiin ennen tutkimuksen alkua työryhmäkohtaisten tapaamisten yhteydessä
kontrolliryhmään tulevien potilaiden sisäänottokriteerit; tunnistettava mielenterveyden
häiriö, jossa on olemassa välittömän intensiivisen tutkimuksen ja hoidon tarve. Tällaisia



159
olivat muun muassa kaikki akuutit psykoosit ja psykoosiepäilyt sekä muut mielentervey-
den häiriöt, jos niihin liittyi vakava itsetuhoisuus tai sen asteinen käytöksen hallitsematto-
muus tai toimintakyvyn lasku, että erikoissairaanhoidon työntekijä harkitsi potilaan lähet-
tämistä psykiatriseen sairaalahoitoon. Kontrolliryhmän osalta tieto uusista tapauksista tuli
välittömästi tämän tutkimuksen tekijälle ja tässä yhteydessä mielenterveystyöntekijöillä
oli mahdollisuus saada halutessaan tarkempaa tietoa asetetuista kriteereistä. Psykoosityö-
ryhmän hoitoon ja näin ollen myös koeryhmään ohjaamiselle annettiin ennen työryhmän
toiminnan alkamista sama ohjeistus kuin kontrolliryhmään sisäänotolle. Vaikean äkilli-
sen mielenterveyden häiriön perustella toteutettu otanta oli myöhemmin tehdyn diagnosti-
sen määrittelyn ja hoidon alussa tehdyn GAS-arvion perustella varsin oikeaan osunut.
Tämä koski sekä potilaiden kliinistä tilaa että kontrolli- ja koeryhmän vertailukelpoisuut-
ta. GAS-arviolla mitattuna vaikea-asteisia oireita (GAS ≤ 5) esiintyi 63 potilaalla (kont-
rolliryhmä 32, koeryhmää 31), keskivaikeita oireita (GAS = 6) 17 potilaalla (kontrolliryh-
mä 9, koeryhmä 8).

Myöskään suurimassa osassa aiemmista perhe- ja verkostonäkökulman käytännön so-
vellutuksista tehdyistä tutkimuksista ei tutkimusjoukkoa ole diagnostisesti rajattu. Sisää-
nottokriteerinä on tavallisimmin ollut psykiatrisen sairaalahoidon välitön tarve (taulukko
3). Yleisesti ottaen eri hoitomuotojen tuloksellisuutta selvittelevien psykoterapiatutkimus-
ten pohjalta ei voida muodostaa yhtenäistä käsitystä siitä, millä tavoin identifioidun poti-
laan kliinisen toimintakyvyn häiriö tulisi määritellä psykoterapiatutkimuksessa (Kazdin
1994).

Tutkimusjoukon koko. Tutkimukseen käytettävissä olevat resurssit asettivat rajat aineis-
ton koolle. Käytännössä koko aineiston kokoaminen toteutettiin kokonaan kliinisen työn
ohessa eikä tutkimushankeen toteuttamiseen käytetty lainakaan lisäresursseja. Niissä ai-
emmissa vaikeiden mielenterveyden häiriöiden perhe- ja verkostonäkökulman käytännön
sovellutuksista tehdyissä tutkimuksissa, joissa on käytetty vertailuasetelmaa, on kolmes-
sa tutkimusjoukon koko ollut selvästi suurempi kuin tässä tutkimuksessa (Langsley &
Kaplan 1968, n = 150; Langsley ym. 1971, n = 300; Stein & Test 1980, n = 130) ja kah-
dessa koko on ollut samaa suuruusluokkaa kuin tässä tutkimuksessa (Polak ym. 1979,
n = 75; Hoult & Reynolds 1984, n = 115). Perheen EE-indeksin interventiotutkimuksissa
on vastaavasti tutkimusjoukon koko vaihdellut välillä 24–103 (sivu 55, taulukko 5).

Läärän ja Aron mukaan (1988) on tarkasteltaessa tilastollisten erojen merkitsevyyttä
otettava huomioon se, että käytettyjen tilastollisten testien voimakkuus eli sensitiivisyys
(toisin sanoen todennäköisyys saada pieniä p-arvoja) riippuu ratkaisevasti havaintoaineis-
ton suuruudesta eli otoskoosta. Mitä suurempi otos on, sitä todennäköisemmin saadaan
pieniä p-arvoja, vaikka todellisuudessa parametrin oikea arvo poikkeaisi hyvinkin vähän
nollahypoteesin mukaisesta arvosta. Suuresta otoksesta saatu pieni p-arvo on epäinforma-
tiivinen ja suorastaan harhaanjohtava. Toisaalta, jos otos on erittäin pieni, ei ole mitään
mahdollisuutta saada riittävän pieniä p-arvoja, vaikka todellisuudessa vertailtavien hoito-
käytäntöjen välillä olisi huomattava ero vasteen odotusarvon osalta. Läärän (1988) mu-
kaan otoksen ollessa pieni tulisi suuri p-arvo tulkita siten, että havaintoaineisto on riittä-
mätön päätelmien tekemiseen kummankaan hypoteesin puolesta, ellei muuta perusteltua
lisätietoa ole käytettävissä.

Lindforsin ym. (1995) mukaan pienet otoskoot ovat olleet psykoterapiatutkimusten
pääasiallisin ongelma erityisesti silloin, kun on todettu vähäisiä eroja ryhmien välillä.
Koe- ja kontrolliryhmien pienen koon merkitys korostuu erityisesti niissä tutkimuksissa,
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joissa verrataan kahden rakenteellisesti toisiaan lähellä olevan hoitomuodon tulokselli-
suutta. Kun tulokset ovat osoittaneet, ettei tilastollisesti merkitsevää eroa ole, on ajateltu
ettei myöskään kliinisesti merkitsevää eroa ole, mutta kliinisen eron mahdollisuutta on
harvoin riittävän perusteellisesti otettu huomioon.

Tutkimusjoukon pieni koko asetti rajoituksia tutkimusaineiston tilastolliselle tarkaste-
lulle tässä tutkimuksessa erityisesti tulosten tilastollista merkitsevyyttä ajatellen. Aineis-
ton pienen koon vuoksi tutkimuksessa ei myöskään voitu käyttää monimuuttujamenetel-
miä riittävän luotettavalla tavalla. Edellä kerrotun perusteella on ollut perusteltua, että tut-
kimushypoteesein toteutumista tässä tutkimuksessa arvioitaessa on otettu huomioon myös
havaitut trendimäiset erot koe- ja kontrolliryhmien välillä selitettävien muuttujien muu-
toksia kuvattaessa silloin, kun tilastollinen testaus on tukenut näitä eroja.

8.1.1.1 Koe- ja kontrolliryhmän tutkimukseen tulon eriaikaisuus

Koe- ja kontrolliryhmien muodostaminen. Kontrolliryhmän kokoaminen alkoi huhtikuus-
sa 1992 ja päättyi lokakuussa 1992. Viimeinen seurantahaastattelu suoritettiin kontrolli-
ryhmässä joulukuussa 1994. Kontrolliryhmä muodosti niin sanotun historiallisen kontrol-
lin. Koeryhmän kokoaminen alkoi marraskuussa 1992 ja päättyi yhtä tapausta lukuun ot-
tamatta lokakuussa 1993. Koeryhmään tulleet tapaukset valikoituivat psykoosityöryhmän
hoitoon tulleista ja tutkimukseen suostuneista potilaista ja heidän omaisistaan aikajärjes-
tyksessä. Lokakuuhun 1993 mennessä koeryhmään oltiin saatu 39 tapausta. Kun ryhmät
haluttiin kooltaan saman suuruisiksi, jouduttiin yksi tapaus ottamaan koeryhmään vielä
huhtikuussa 1994. Tätä viimeksi mainittua tapausta lukuun ottamatta koeryhmän viimei-
nen kontrollihaastattelu tehtiin lokakuussa 1995.

Historiallisen kontrollin käyttö aiemmissa tutkimuksissa. Koe- ja kontrolliryhmille
suunnattujen hoidollisten ja tutkimuksellisten interventioiden eriaikaisuus lisää sekoitta-
vien tekijöiden mahdollisuutta ja vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Lehtinen (1993) käytti his-
toriallista kontrollia omassa viiden vuoden seurantatutkimuksessaan, jossa hän selvitti
28:n ensikertaa hoitoon tulleen skitsofreniaa sairastavan potilaan selviytymistä. Koeryh-
mälle suunnattiin niin sanotun ”tarpeenmukaisen hoitomallin” mukainen perhe- ja ver-
kostokeskeinen hoito. Kontrolliryhmän muodosti 56 skitsofrenian vuoksi seitsemän vuot-
ta aiemmin hoidossa ollutta potilasta, joiden saama hoito oli Lehtisen määrittelemänä
psykodynaamisesti ja yksilöpsykoterapeuttisesti orientoitunutta. Historiallista kontrollia
käytti myös Keränen (1992) omassa työssään, jossa hän selvitti avohoitoon ja sairaalahoi-
toon valikoitumista perhekeskeisessä psykiatrisessa hoitojärjestelmässä. Tutkimusaineis-
ton muodostivat Keräsen tutkimuksessa syys–lokakuussa 1988 Keroputaan sairaalaan tar-
jotut tai sisäänkirjoitetut potilaat ja historiallisen kontrollin vastaavan ajankohtana viisi
vuotta aiemmin samaan sairaalaan sisäänkirjoitetut potilaat. McGorry (McGorry&Ed-
wards, 1998) käytti historiallista kontrollia tarkastellessaan kehittämänsä EPPIC-keskuk-
sen (Early Psychosis Prevention and Intervention Centre) hoitomallilla hoidettujen 51 po-
tilaan selviytymistä ja psykiatristen palveluiden käyttöä. Historiallisen kontrollin (”pre-
Eppic”) muodosti 51 ennen EPPIC-keskuksen toiminnan alkamista psykiatrisessa hoidos-
sa ollutta potilasta. Seikkula ym. (1999) käyttivät historiallista kontrollia kahden vuoden
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seurantatutkimuksessaan, joka selvitteli akuutin psykoosin hoitoa potilaiden kotona. Koe-
ryhmän hoidossa sovellettiin niin sanotun ”avoimen dialogin hoitomallia” (Seikkula ym.
1999). Koeryhmän muodostivat 1.1.1994–31.3.1997 Länsi-Pohjan alueella hoitoon tul-
leet skitsofreniapotilaat ja historiallisen kontrollin API-projektin (akuutin psykoosin in-
tegroitu hoito) aikana 1.4.1992–31.12.1993 hoitoon tulleet skitsofreniapotilaat.

Kaikissa neljässä yllä kuvatussa tutkimuksessa historiallista verrokkia tarkasteltiin jäl-
kikäteen sairauskertomusten ja muun saatavilla olevan kirjallisen dokumentaation pohjal-
ta. Omassa työssäni kontrolliryhmän tarkastelussa käytettiin täsmälleen samoja menetel-
miä kuin koeryhmän tarkastelussa. Lisäksi tutkimukseen ja hoitoon tulon ajallinen ero on
omassa tutkimuksessani varsin lyhyt: kontrolliryhmän ensimmäisten potilaiden tutkimuk-
set tehtiin puoli vuotta ennen koeryhmän ensimmäisten potilaiden tutkimuksia.

Psykiatrisen palvelujärjestelmän rakenteelliset muutokset suhteessa koe- ja kontrolli-
ryhmän hoitoon ja tutkimukseen tulon aikatauluun. Sekä kontrolli- että koeryhmän hoi-
don alkaessa olivat hoidolliset olosuhteet sekä henkilöstömäärien että sosiaali- ja terveys-
toimen palvelujärjestelmän suhteen samanlaiset. Organisatoriset muutokset ajoittuivat
vuodelle 1994. Tammikuussa 1994 psykiatrian poliklinikat Kajaanin kaupunkia ja Vuoli-
joen kuntaa lukuun ottamatta siirtyivät hallinnollisesti kuntien alaisuuteen. Poliklinikoi-
den henkilöstömäärässä tai -rakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Aiemmin vakiintuneet
yhteistyön muodot psykiatrisen sairaalaan kanssa pysyivät ennallaan. Tässä suhteessa
ryhmien hoidon ja tutkimuksen eriaikaisuudella ei mielestäni ollut vaikutusta tuloksiin.

Salmijärven sairaalan toiminnan siirtyminen Kainuun keskussairaalan ja Kuusanmäen
palvelukeskuksen alueille alkoi kesällä 1994 ja päättyi kesällä 1995. Tämän prosessin ai-
kana käytettävissä olevien sairaansijojen määrä laski 100:sta 86:een. Ensimmäisen seu-
rantajakson osalta tällä muutoksella ei mielestäni ole merkitystä tutkimuksen tuloksia aja-
tellen. Aikavälillä 9 kuukautta–2 vuotta tehtyyn seurantaan muutos saattoi heijastua psy-
kiatrisen sairaalahoidon vähäisempänä käyttönä koeryhmässä. Tämä johtui käytettävissä
olevien sairaansijojen määrän vähenemisestä. Aikavälillä 9 kuukautta–2 vuotta psykiatris-
ta sairaalahoitoa tarvitsi koeryhmäläisistä vain 5 potilasta (187 hoitopäivää), joten myös
tältä osin periodivaikutus jäi vähäiseksi. Organisatoriset muutokset ja kontrolli- ja koeryh-
män hoidon ja tutkimuksen aikataulu on esitetty kuviossa 31.

Kuvio 31. Kontrolli- ja koeryhmän hoidon ja tutkimuksen aikataulu ja psykiatrisen
hoitojärjestelmän muutokset Kainuussa tutkimusajankohtana.

IV - XII
1992

I – XII
1993

I – XII
1994

I – XII
1995

I
1996

Poliklinikoiden kunnallistaminen •
Salmijärven sairaalan osastojen siirto
Kontrolliryhmän tutkimusaika (keruu:
huhtikuu 1992 – lokakuu 1992, seuranta-
arviot: joulukuu 1992 – joulukuu 1994)
Koeryhmän tutkimusaika (keruu:
marraskuu 1992 – lokakuu 1993,
seuranta-arviot: heinäkuu 1993 –
tammikuu 1996)
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8.1.2 Sosiodemografiset ja diagnostiset tiedot

Sosiodemografisten tietojen suhteen koe- ja kontrolliryhmät poikkesivat ammattiaseman,
tulolähteen, asumispaikan ja asumismuodon suhteen toisistaan. Tilastollisesti ero oli mer-
kitsevä ammattiaseman osalta (Khiin neliön testi: p = 0.0015). Koeryhmään kuuluneista
suurempi osa oli työssä ja sijoittui ammatillisesti korkeampaan asemaan kuin kontrolli-
ryhmässä. Yksin asuvia (Khiin neliön testi: p = 0.026) ja syrjässä kaupunki- tai kuntakes-
kuksesta eläviä (Khiin neliön testi: p = 0.036) oli kontrolliryhmässä niin ikään koeryh-
mää enemmän.

Parempi sosiodemografinen status koeryhmässä saattaa heijastua myönteisenä kehityk-
senä yksilötason vastemuuttujissa. Tältä osin erityisesti eri hoitomuotoja vertailtaessa va-
kuuttava näyttö puuttuu kuitenkin toistaiseksi. Sosiodemografisten muuttujien ei esimer-
kiksi psykoterapian vaikuttavuutta tutkittaessa ole todettu korreloivan merkitsevästi psy-
koterapian tuloksellisuuteen (Lorion 1973, Smith ym. 1980, Gardfield ym. 1986, Lind-
fors ym. 1995, Poikolainen 1995). Työttömyyden suhteen menetelmiltään vahvimpien
tutkimusten pohjalta on todettu viitteitä työttömyyden kielteisistä heijastumista yksilön
mielenterveyteen. Löydösten yleistettävyys on kuitenkin edelleen epävarmaa (Poikolai-
nen 1995).

Tiettyjen sosiodemografisten tekijöiden on kirjallisuudessa todettu olevan yhteydessä
potilaan helpompaan sairaalahoitoon joutumiseen. Suurempi todennäköisyys tulla sisään-
kirjoitetuksi psykiatriselle osastolle on todettu olevan muun muassa yksin eläjillä, eron-
neilla ja leskillä (Kastrup 1987, Korkeila ym. 1995, Burgess ym. 1992), sosiaalisesti syr-
jäytyneillä ja työttömillä (Hirsch 1988, Havassy & Hopkin 1989, Burges ym. 1992, Hans-
son & Sandlund 1996). Kirjallisuudesta löytyy myös joukko tutkimuksia, joissa potilaan
sosioekonomisella statuksella ei ole todettu olevan merkitystä sairaalaanottoon (Baxter
ym. 1968, Feigelson ym. 1978, Friedman ym.1981). Koe- ja kontrolliryhmän väliset so-
siodemografiset erot saattavat selittää osaltaan psykiatrisen sairaalahoidon määrässä ryh-
mien välillä todettua eroa. Tässä tutkimuksessa valtaosa toteutuneista hoitojaksoista oli
kuitenkin kestoltaan lyhyitä. Tästä syystä voidaan sairaalahoidon määrää ajatellen pitää
keskeisenä hoidon alussa tehtyjä päätöksiä siitä, otettiinko potilas psykiatriseen sairaa-
laan vai jatkettiinko selvittelyä ja hoitoa avohoidossa. Sosiodemografisten tekijöiden vai-
kutusmekanismeista, niiden keskinäisistä interaktioista ja yhteydestä muihin sairaalaanot-
topäätökseen vaikuttaviin tekijöihin ei ole olemassa riittävästi tietoa. Tätä taustaa vasten
voidaan ajatella valitun työskentelytavan merkityksen olleen tässä päätöksenteossa sosio-
demografisia taustatekijöitä suuremman.

Diagnoosien suhteen koe- ja kontrolliryhmä eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan.
Vakavien mielialahäiriöiden osuus oli koeryhmässä suurempi (koeryhmä 32 %, kontrolli-
ryhmä 13 %) ja ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriöiden osuus oli kontrolliryhmässä suu-
rempi (koeryhmä 18 %, kontrolliryhmä 30 %). Oireiden vaikeusasteen ja psykososiaali-
sen toimintakyvyn suhteen ryhmät olivat toistensa kaltaiset hoidon alussa. Ahdistunei-
suus- tai sopeutumishäiriödiagnoosin saaneista kaikki kärsivät hoidon alussa vaikeista oi-
reista ja osalla tämän ryhmän potilaista oli myös viitteitä persoonallisuushäiriöstä, jotka
jäivät luokittelematta seuranta-ajan rajallisuuden ja puuttuvien tutkimustietojen (psykolo-
gin tutkimus) vuoksi.
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8.2 Menetelmät

8.2.1 Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja selitettävien 
muuttujien valinnan yleiset periaatteet

Kazdinin (1994) mukaan psykoterapiatutkijoiden piirissä on olemassa yhteinen näkemys,
siitä, että eri hoitomuotojen tuloksellisuuden arvioinnin tulisi olla monitasoinen prosessi,
jossa eri näkökulmat (potilas, omainen, ammattiauttaja), identifioidun potilaan erilaiset
ominaisuudet (tunteet, ajattelu, käyttäytyminen) ja toimintakyvyn puutteet keskeisillä elä-
mänalueilla (työ, sosiaalinen elämä, parisuhde) ja erilaiset arviointimenetelmät (itsearvi-
ointi, haastattelu, observointi) antavat pohjan arvioida kunkin hoitomuodon tulokselli-
suutta. Psykoterapiatutkimuksessa käytettyjen mittareiden suhteen ei sen sijaan ole ole-
massa yhteistä käsitystä. Lambert ja Hill (1994) tekivät katsauksen 348:sta vuosina
1983–1988 julkaistusta psykoterapiatutkimuksesta. Tutkimuksissa käytettiin yhteensä
1430 erilaista mittaria, joista 840 käytettiin ainoastaan kerran. Kazdininin (1994) mukaan
voidaan psykoterapiatutkimuksissa vain harvoin todeta yhtenäistä käytäntöä ja yksimieli-
syyttä jonkin yksittäisen mittarin käytölle, vaikka käyttöä olisi alan kansainvälisissä
kongresseissa suositeltukin. Hänen mukaansa käytettyjen hoitomuotojen tavoitteet tulisi
psykoterapiatutkimuksessa määritellä etukäteen ja valita käytettävät mittarit yhtäältä ase-
tettujen hoidollisten toisaalta tutkimuksellisten tavoitteiden pohjalta.

Tässä tutkimuksessa verrattiin kahta työskentelytapaa, joista molempien ensisijaisena
tavoitteena oli identifioidun potilaan psykososiaalisen toimintakyvyn parantaminen, ei
pelkkä oireiden lievitys. Kun tutkimuksessa kuvattiin ja tarkasteltiin kunkin identifioidun
potilaan psyykkistä tilaa ja toimintakykyä seurannan eri vaiheissa suhteessa selittäviin
muuttujiin (erilaiset työskentelytavat, perheen EE-indeksi ja perheen toimintakyky), oli
luonnollista, että yksilötasolla pyrittiin löytämään vastemuuttujakokonaisuus, joka olisi
juuri tähän tarkoitukseen sopivin. Standardoituja menetelmiä ei käytetty identifioitujen
potilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn arvioinneissa, koska monet niistä on kehitet-
ty valikoitunutta potilasjoukkoa varten ja soveltuvat sen vuoksi huonosti heterogeenisem-
män ja diagnostisesti valikoitumattomamman aineiston tutkimiseen. Diagnostisesti hete-
rogeenisemmissä tutkimusjoukoissa käyttökelpoisempien standardoitujen menetelmien
käyttö olisi taas vaatinut siinä määrin intensiivisen kenttätutkijoiden koulutuksen, ettei
sen toteuttaminen olisi ollut käytännössä mahdollista. Tässä tutkimuksessa käytettyjen
mittareiden valinnassa pyrittiin siihen, että käytetyt mittarit palvelevat tutkimuksen tavoit-
teita ja antavat mahdollisimman moniulotteisen ja luotettavan käsityksen kunkin identifi-
oidun potilaan psyykkisestä tilasta ja toimintakyvystä. Tämän lisäksi edellytettiin, että ar-
vioinnit voitiin pääosin toteuttaa osana kliinistä työtä ilman laajaa mittareiden käytön
koulutusta.

Jäljempänä käsitellään erikseen kunkin käytetyn menetelmän kohdalla niiden vah-
vuuksia ja heikkouksia siltä osin kuin niitä on havaittu. Käytettyjen menetelmien validi-
teettia ja reliabiliteettia pohditaan niin ikään erikseen kunkin käytetyn menetelmän osal-
ta. Validiteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kunkin menetelmän kykyä tai pätevyyttä
mitata juuri sitä ilmiötä, piirrettä tai ominaisuutta, jota on tarkoituskin mitata (Läärä &
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Aro 1988). Reliabiliteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mittauksen satunnaisvirheen
pienuutta (Läärä & Aro 1988).

8.2.2 Perushaastattelu ja yksilötason selitettävien 
muuttujien arvioinnissa käytetyt mittarit

Tutkimus toteutettiin osana psykiatrisen erikoissairaanhoidon kliinistä työtä. Perushaas-
tattelujen ensivaiheen suorittivat kainuulaiset psykiatrisen erikoissairaanhoidon työnteki-
jät. Tutkimuksen kannalta tärkeiksi nousivat yksilötason vastemuuttujat (GAS, regression
aste, oivallus omasta tilasta, elämänote, itsetuhon uhka ja työntekijän arvio kriisin vaike-
usasteesta). Näillä osioilla pyrittiin saamaan kattava kokonaiskäsitys kunkin identifioidun
potilaan psyykkisestä tilasta ja toimintakyvystä.

Valittujen mittareiden validiteetti. Valittujen mittareiden validiteettianalyysiä ei tässä
tutkimuksessa ollut mahdollista suorittaa. GAS-arvion validiteettia on arvioitu aiemmin
ulkomaisissa tutkimuksissa, joissa GAS-arvioiden ja muiden standardoitujen arvioiden
välinen korrelaatio on vaihdellut välillä r = 0.19–0.62 (Endicott ym. 1976, Kuhlman ym.
1991). Muiden valittujen mittareiden osalta ei validiteettianalyysia ole käytettävissä. Nii-
den käytöstä on kuitenkin olemassa laaja kokemus valtakunnallisessa skitsofreniaprojek-
tissa. Validiteetin tarkastelussa tulisikin ottaa huomioon valittujen mittareiden muodosta-
ma kokonaisuus kunkin identifioidun potilaan psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muutok-
sen kuvaajana.

Lambertin ja Hillin (1994) mukaan tulisi minkä tahansa mittarin mahdollisen rajalli-
sen validiteetin vuoksi käyttää useampia mitattavaa ilmiötä eri näkökulmista tarkastele-
via mittareita. Läärän ja Aron (1988) mukaan on tyydyttävä hankkimaan mittaustuloksia
sellaisesta havaittavasta muuttujasta, jonka arvellaan olevan kyseisen ilmiön tai ominai-
suuden kohtalaisen hyvä osoitin tai indikaattori, jos ominaisuus on luonteeltaan abstrakti
tai piilevä. Henkilön toimintakykyä mitattaessa saattaa olla tarpeellista sisällyttää tätä ku-
vaavaan indeksiin riittävän kattavasti yksittäisiä osioita jokapäiväisen toiminnan rajoituk-
sista, esimerkiksi työkyvystä ja sosiaalisesta osallistumisesta. Heidän mukaansa mittaus-
menetelmän sisältövaliditeetti on hyvä, mikäli menetelmällä voidaan riittävän peittävästi
mitatta moniulotteisen ilmiön eri puolia. Edellä kerrotun perustella valittu muuttujakoko-
naisuus antaa varsin kattavan käsityksen kunkin identifioidun potilaan psyykkisestä tilas-
ta ja toimintakyvystä seurannan eri vaiheissa.

Valittujen mittareiden reliabiliteetti. Arvioijien välisen yksimielisyyden testaaminen ei
käytettävissä olleista vähäisistä resursseita johtuen ollut mahdollista. GAS-arvion reliabi-
liteettia on arvioitu aiemmin ulkomaisissa tutkimuksissa, joissa arvioijien välinen yksi-
mielisyys intraclass-korrelaatiokertoimella testattuna on vaihdellut välillä 0.61–0.91 (En-
dicott ym. 1976, Kuhlman ym. 1991). Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta -muuttujaa lu-
kuun ottamatta kaikkien muiden viiden muuttujan reliabiliteettia on arvioitu kattavasti
USP-projektin (uusien skitsofreniapotilaiden hoidon kehittämisprojekti) yhteydessä (Sa-
lokangas ym. 1985). Näiden reliabiliteettiarvioiden tulokset on kuvattu yksityiskohtaises-
ti sivuilla 86–87. Useiden eri arvioijien osallistuminen perushaastattelun tekemiseen hoi-
don alussa (koeryhmän arvioinneissa neljä eri henkilöä, kontrolliryhmän arvioinneissa 17
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eri henkilöä) on perushaastattelun ja erityisesti yksilötason selitettävien muuttujien arvi-
oinnin reliabiliteetin näkökulmasta ongelmallinen. Arviointien luotettavuutta lisää kuiten-
kin se, että perushaastattelussa käytetyt lomakkeet oli muotoiltu skitsofreniaprojektissa
käytettyjen lomakkeiden pohjalta ja osalla työntekijöistä oli jo ennestään kokemusta näi-
den lomakkeiden käytöstä. Tämän lisäksi kaikki työryhmät saivat opastuksen haastatte-
lun suorittamiseen ja heillä oli mahdollisuus tarvittaessa saada neuvoja tutkimuksen teki-
jältä ongelmatilanteissa.

Käytetyn menetelmän vahvuudet. Arviossa käytetyistä mittareista ja niiden sopivuu-
desta mielenterveystyöntekijöiden käyttöön oli jo aiemmin valtakunnallisen skitsofre-
niaprojektin yhteydessä saatu myönteisiä kokemuksia. Käytetty lomake oli rakenteellises-
ti selkeä ja jokaisesta mitattavan muuttujan numeerisesta arvosta oli olemassa selkeä sa-
nallinen kuvaus. GAS-arvioiden käytöstä oli kaikilla arvioon osallistuneilla useiden vuo-
sien vahva kliinisessä työssä hankittu kokemus. Arvioijien pitkää kokemusta käytännön
kliinisestä potilastyöstä voidaan pitää vahvuutena myös muiden yksilötason vastemuuttu-
jien arviointia ajatellen.

Käytetyn menetelmän heikkoudet. Valtaosin käytetyn menetelmän heikkoudet kytkey-
tyvät menetelmän validiteetti- ja reliabiliteettiongelmiin, joita on kuvattu yllä. Ongelmal-
lista oli niin ikään se, että seurantahaastattelun yhdeksän kuukauden ja kahden vuoden
kuluttua sekä kontrolli- että koeryhmän osalta tehneet tämän tutkimuksen tekijä ja psy-
koosityöryhmän psykologi osallistuivat myös aktiivisesti koeryhmän potilaiden ja heidän
perheidensä hoitoon. On mahdollista, että hoitoprosessiin osallistuminen on tuonut koe-
ryhmään kuuluneiden arviointiin tiedostamatonta herkkyyttä tulkita tehtyjä havaintoja po-
sitiivisen kehityksen suuntaisesti. Jokainen tehty haastattelu pyrittiin kuitenkin tekemään
erillisenä, erikseen tätä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana rooliristiriitaisuuden vä-
hentämiseksi ja objektiivisuuden parantamiseksi.

8.2.3 Palveluiden käytön arvioinnissa käytetty menetelmä

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden osalta jokaisesta potilaasta saatuja tietoja
voidaan pitää kattavina. Sairaalahoidon ja avohoitokäyntien määrä arvioitiin sekä Kai-
nuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän potilashallinnon tiedostoista, että
kunkin potilaan sairauskertomuksista. Näiltä osin tietoja voidaan pitää luotettavina.

8.2.4 Psykoosityöryhmän ja tavanomaisen psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon työskentelytapojen erojen arvioinnissa 

käytetty menetelmä

Yhdeksi tutkimuksen tavoitteeksi oli asetettu psykoosityöryhmätyyppisen ja tavanomai-
sen psykiatrisen erikoissairaanhoidon työskentelytapojen käytännön kliinisessä työssä il-
menevien erojen kuvaaminen ja konkretisointi. Suurin osa koeryhmään kuuluneista poti-
laista voitiin hoitaa kokonaan avohoidossa (n = 28). Koeryhmään kuuluneista kaksitoista
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potilasta tarvitsi kuitenkin myös psykiatrista sairaalahoitoa. Kontrolliryhmään kuuluneista
suurin osa (n = 30) tarvitsi sairaalahoitoa ja kymmenen selvisi tavanomaisessa psykiatri-
sessa avohoidossa. Kun yksi psykiatristen akuuttiosastojen keskeisistä työmenetelmistä
oli hoitokokoustyöskentely ja kun perheenjäsenten osallistuminen identifioidun potilaan
hoitoon oli myös osastoilla käytäntönä, oli tärkeää tarkastella työskentelytapojen välisiä
eroja juuri näiden kahden ominaisuuden suhteen.

Käytetyn menetelmän vahvuudet. Eräs koko tutkimuksen vahvuuksista oli vertailuryh-
män käyttö. Muutamissa aiemmissa ulkomaisissa akuuttiryhmien toimintaan liittyvissä
tutkimuksissa on käytetty vertailuasetelmaa (Langsley & Kaplan 1968, Langsley ym.
1971, Polak ym. 1979, Stein & Test 1980, Hoult & Reynolds 1984). Näissä kaikissa kui-
tenkin kontrolliryhmille suunnatun intervention sisältö on kuvattu vain varsin yleisellä ta-
solla ilman hienojakoisempaa sisällön erittelyä. Suomalaisista tutkimuksista Seikkula ym.
(1999) käyttivät historiallista kontrolliasetelmaa rajoittuen skitsofreniaa sairastaviin poti-
laisiin. Muita kotimaisia psykoosityöryhmien työhön liittyviä tutkimuksia, joissa vertailu-
asetelmaa olisi käytetty ei Suomessa ole julkaistu.

Käytetyn menetelmän heikkoudet. Työskentelytapojen erojen konkretisoimiseksi saa-
tiin tieto hoitokokousten frekvenssistä, kokonaismäärästä ja kokouksiin osallistujista kat-
tavasti sairauskertomuksista. Sisällön suhteen saatu tieto perustuu osastojen ja psykoosi-
työryhmän kirjauskäytäntöön ja on sellaisenaan vain suuntaa-antavaa. Periteisesti akuutti-
osastojen hoitokokousten kirjaamiskäytäntö on yksityiskohtaista ja tarkkaa. Tavallisesti
yhdellä henkilökunnan edustajalla on kirjaamisvastuu ja kokousten sisällön kirjaaminen
on varsin kattavaa. Psykoosityöryhmässä kirjaamiskäytäntö oli vaihtelevampaa kuitenkin
niin, että hoitokokousten kirjaaminen oli selvästi yleisluontoisempaa kuin osastoilla.
Tämä saattoi heijastua toimintatapojen eroa vähentävästi esimerkiksi tarkasteltaessa sosi-
aalisen vuorovaikutuksen ilmenemistä hoitokokousten tematiikassa.

8.2.5 Perhetason muuttujien mittauksessa käytetyt menetelmät

8.2.5.1 Perheen toimintakyvyn arvioinnissa käytetty menetelmä

Käytetyn menetelmän validiteetti ja reliabiliteetti. Käytetyn menetelmän validiteettiana-
lyysiä ja reliabiliteetin testausta ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollista suorittaa. Näiltä
osin joudutaan tyytymään aiempien ulkomaisten tutkimusten tuloksiin (s. 85–86).

Perheen toimintakyvyn arvioinnissa nostettiin tutkimuksen kannalta keskeiseksi arvi-
oinnin kohteeksi kokonaisarvio perheen toimintakyvystä. Näin pyrittiin erottelemaan tois-
taan hyvin, kohtalaisesti ja huonosti toimivat perheet. Arvioinnissa käytetty lomake oli
selkeä, konkreettisin esimerkein arviointia ohjaava. Arvioinnin eri osa-aluilla saatuja tu-
loksia ei käytetty erillisinä muuttujina, vaan ne palvelivat arvioijia kokonaiskäsityksen
saamisessa perheiden toimintakyvystä. Edellä kerrotun lisäksi arviontien luotettavuutta li-
säsi se, että kaikki arvioinnit tehtiin ryhmätyönä ja suurimmassa osassa arviointeja oli
mukana ainakin yksi perheterapiakoulutuksen saanut tai -koulutuksessa oleva työntekijä
(vaativan erityistason koulutuksessa mukana oleva työntekijä mukana 17 arviossa, erityis-
tason perheterapeutti tai erityistason koulutuksessa oleva työntekijä mukana kahdeksassa
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arviossa, psykoosityöryhmän psykologi tai erikoissairaanhoitaja mukana 13 arviossa, 12
arviossa mukana ainoastaan työntekijöitä, joilla ei ollut perheterapiakoulutusta).

8.2.5.2 Perheen expressed emotion -indeksin mittauksessa 
käytetty VEE-menetelmä

Käytetyn menetelmän validiteetti ja reliabiliteetti. Menetelmän validiteetin arviointia ei
tässä tutkimuksessa suoritettu. Näiltä osin joudutan tyytymään ulkomaisiin tutkimuksiin,
joiden tuloksia on kuvattu sivulla 90. Arvioijien välistä yksimielisyyttä arvioitiin tässä
tutkimuksessa niin ikään sivulla 90 kuvatulla tavalla. Cohenin kappakerroin (Cohen 1961)
EE-indeksin kokonaisarvioille oli 0.60, emotionaaliselle kietoutuneisuudelle 0.42, poti-
lasta arvostelevien huomautusten lukumäärälle 0.49 ja 1.0 potilasta kohtaan osoitetulle vi-
hamielisyydelle. Aiemmissa tutkimuksissa Leebin työtovereineen saamat kappakertoi-
men arvot olivat tässä tutkimuksessa saatujen kanssa saman suuntaiset (Leeb ym. 1991:
K = 0.5–1.0) ja Schweizerin saamat arvot tässä tutkimuksessa saatuja paremmat (Schwei-
zer 1987: K =0.75–0.94). Yksimielisyyden tasoa on EE-indeksin kokonaisarvioiden,
emotionaalisen kietoutuneisuuden arvioiden ja potilasta arvostelevien huomautusten lu-
kumäärän arvioiden osalta pidettävä keskinkertaisena ja potilasta kohtaan osoitetun viha-
mielisyyden osalta lähes täydellisenä (Altman 1991). Korkea kappa-arvo vihamielisyyso-
siossa selittyy osoitetun vihamielisyyden vähäisyydellä kokonaisuutena ja erityisesti reli-
abiliteettiarviossa mukana olleessa tutkimusjoukon osassa.

Käytetyn menetelmän heikkoudet. EE-indeksin arvioinnissa haastateltiin vain yhtä
identifioidun potilaan perheenjäsenistä. Puolison kyseessä ollen menettelytapa on luonte-
va. Sen sijaan silloin, jos haastateltava on jompikumpi vanhemmista saattaa haastatelta-
vaksi valikoitua vanhemmista se, joka on suhteessa potilaaseen vähemmän vihamielinen
ja kriittinen ja enemmän emotionaalisesti kietoutunut. Tässä tutkimuksessa haastateltava-
na oli 28 tapauksessa puoliso, 21 tapauksessa jompikumpi vanhemmista ja kuudessa tapa-
uksessa joku muu identifioidunpotilaan läheinen. Kun vain toisen vanhemman haastatte-
lu suoritettiin 21 tapauksessa, joista 16 sai hoidon alussa korkean EE-indeksin (näistä 15
sai edelleen korkean EE-indeksin kahden vuoden seurannassa) ja viisi matalan EE-indek-
sin, voidaan haastattelumenetelmästä mahdollisesti aiheutunutta korkean EE-indeksin
perheiden havaitsematta jäämistä pitää marginaalisena. Sen sijaan haastattelun toteutus
tässä muodossa saattaa selittää emotionaalisen kietoutuneisuuden korostumista korkean
EE-indeksin osatekijänä tutkimusjoukossa, sillä kaikki korkean EE-indeksin tuottaneet
vanhemmat tuottivat indeksin nimenomaan emotionaalissa kietoutuneisuudessa. Aiem-
missa tutkimuksissa, joissa on todettu korkean EE-indeksin liittyvän psykoosin uusiutu-
miseen, on noin 75 %:ssa tapauksista molemmat vanhemmat haastateltu nuoren aikuisen
ollessa identifioitu potilas (Kavanagh 1992).
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8.2.5.3 Perheen kuormittuneisuuden arvioinnissa käytetty menetelmä

Käytetyn menetelmän reliabiliteetti. Arvioijien välistä yksimielisyyttä arvioitiin tässä tut-
kimuksessa sivuilla 76 ja 77 kuvatulla tavalla. Arvioijien välisen yksimielisyyden testauk-
sessa saadut kappakertoimet vaihtelivat objektiivisen kuormittuneisuuden 16:ssa eri osi-
ossa välillä 0 .53 - 1.0 (keskiarvo = 0.79) ja subjektiivisessa kuormittuneisuudessa välillä
0.50 -0.85 (keskiarvo = 0.64). Tältä osin reliabiliteettia on pidettävä vähintäänkin keskin-
kertaisena, joissakin osioissa merkittävänä (Altman 1991).

Käytetyn menetelmän validiteetti. Menetelmän validiteetin arviointia ei tässä tutki-
muksessa ollut mahdollista tehdä. Validiteetin arviointi puuttuu myös aiemmista kuormit-
tuneisuustutkimuksista. SBAS-menetelmä on kuitenkin yleisimmin käytetty ja sillä teh-
dyt kuormittuneisuuden mittaukset ovat olleet niin hyvin toistettavia, että sitä voidaan pi-
tää reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan hyvänä (Platt 1985).

Käytetyn menetelmän vahvuudet. Arvioijien välinen yksimielisyys oli tässä tutkimuk-
sessa kokonaisuutena merkittävä. Erityisesti objektiivisen kuormituksen arvioinneissa
saavutettiin useilla osa-alueilla arvioijien välinen yksimielisyys oli merkittävä (kappaker-
roin= 0.61 - 0.80 ) tai lähes täydellinen (kappakerroin = 0.81–1.00). Objektiivisen kuor-
mituksen arviointi antoi yksityiskohtaista tietoa kunkin identifioidun potilaan psyykkises-
tä tilasta ja toimintakyvystä arkielämässä lähimmän omaisen näkökulmasta tarkasteltuna
ja toi siten arvokasta lisävalaistusta yksilötason selitettävien muuttujien mittausten perus-
tella syntyneeseen käsitykseen koe- ja kontrolliryhmien välisistä eroista ja muutoksista
identifioidun potilaan psyykkisessä tilassa ja toimintakyvyssä.

Käytetyn menetelmän heikkoudet. Menetelmän validiteettiarvioinnin puutetta sekä ai-
emmissa että tässä tutkimuksessa voidaan pitää heikkoutena. Toisena menetelmän puut-
teena voidaan pitää tutkimusasetelmaa, jossa vain yhtä perheenjäsentä haastateltiin (va-
kiintunut käytäntö). Tällaisessa tutkimusasetelmassa herää kysymys, missä määrin lähei-
simmän omaisen haastattelussa ilmi tullut kuormittuneisuus heijasti kuormittuneisuutta
koko perheessä.

8.2.6 Tietojen käsittely ja tilastolliset menetelmät

Tutkimusaineiston tilastollisille menetelmille asettamat rajoitukset ja ongelmat. Tutki-
musaineiston koko ja käytetyt mittausmenetelmät ohjasivat tässä tutkimuksessa käytetty-
jen tilastollisten menetelmien valintaa. Tutkimusjoukko oli kokonaisuutena pieni (n = 80)
ja etenkin perhetason selitettävien muuttujien tarkastelussa kadon osuus oli huomattava
(yksilötason selitettävien muuttujien tarkastelun kato: n = 16; perheen toimintakykyarvi-
oiden kato: n = 39; perheen kuormittuneisuusarvioiden kato: n = 35 ja EE-indeksin arvi-
ointien kato: n = 38). Tämän lisäksi suurin osa valituista selitettävistä muuttujista oli väli-
matka-asteikollisia, jatkuvat muuttujat (esimerkiksi hoitopäivien lukumäärä) eivät noudat-
taneet normaalijakaumaa ja muuttujien luokittelua jouduttiin lukuisissa eri yhteyksissä
käyttämään aineistoin pienen koon vuoksi.

Valitut tilastolliset menetelmät. Yllä kuvatut tutkimusaineiston asettamat rajoitukset
huomioon ottaen päädyttiin käyttämään Khiin neliön testiä tutkimusaineiston sosiodemo-
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grafisten ja diagnostisten tietojen tarkastelussa. Näiltä osin aineiston uudelleenluokituk-
sia tehtiin silloin kun se testauksen asianmukaisen ja luotettavan suorittamisen kannalta
oli välttämätöntä. Koe- ja kontrolliryhmän välisten tilastollisten erojen tarkastelussa käy-
tettiin kaikkien selitettävien muuttujien yhteydessä epäparametrista Mann-WhitneynU -
testiä ja ryhmien sisäisen muutoksen (kahden mittauksen välisen eron) tarkastelussa niin-
ikään epäparametrista Wilcoxonin järjestyslukutestiä. Käytössä ollut SSPS for Windows -
tilasto-ohjelman versio ei antanut mahdollisuutta niin sanottujen eksaktien menetelmien
(Mehta & Patel 1996) käyttöön epäparametristen testien yhteydessä. Mann-WhitneynU-
testiä pidetään epäparametrisistä testeistä selitysvoimaisimpana (power) ja hyvin käyttö-
kelpoisena vaihtoehtona parametriselle T-testille silloin, kun halutaan välttää aineiston
ominaisuuksista T-testin käytölle aiheutuvia ongelmia (Siegel & Castellan 1988). Aineis-
ton pienen koon vuoksi monimuuttujamenetelmien käyttöä ei pidetty järkevänä. Samasta
syystä reliabiliteetin testauksissa ei määritetty interclass -korrelaatiokertoimia (interclass
correlation coefficient; Altman 1991). Standardoitujen kliinisten mittareiden käyttö per-
heen toimintakyvyn, perheen expressed emotion- indeksin ja perheen kuormittuneisuu-
den arvioineissa ja käyttäjien riittävä koulutus lisäsivät kokonaisuutena tulosten reliabili-
teetiä.

8.3 Tulokset

8.3.1 Yksilötason selitettävät muuttujat

Yksilötason vastemuuttujien osalta molemmissa ryhmissä tapahtui myönteistä kehitystä
seurantavälillä 0–9 kuukautta. Hoidon alussa ryhmät poikkesivat toistaan tilastollisesti
vain muuttujan oivallus omasta tilasta suhteen. Sitä liittyykö ero esimerkiksi joihinkin so-
siodemografisiin sekoittaviin muuttujiin vai kuvastaako se yksiselitteisesti omalta osal-
taan kontrolliryhmän lähtökohtaista huonompaa selviytymiskykyä ei voitu aineiston pie-
nen koon vuoksi testata monimuuttujamenetelmillä luotettavasti. Tulos saattaa heijastaa
sellaista eroa ryhmien välillä hoidon alkuvaiheessa, joka ei tullut esiin GAS-arviossa eikä
regression asteen arviossa. Arvio perustuu haastattelijalle syntyneeseen kokonaiskäsityk-
seen ja heijastelee paitsi identifioidun potilaan kykyä oman psyykkisen tilansa realisti-
seen arviointiin myös hänen kykyään hahmottaa ulkoista konkreettista elämäntilannet-
taan ja ilmaista käsityksiään sanallisesti. Viimemainitun suhteen koeryhmään kuuluneet
saattoivat olla paremman peruskoulutuksensa ja ammattiasemansa suhteen kyvykkääm-
piä kuin kontrolliryhmään kuuluneet. Kun yksilötason vastemuuttujien valinnalla pyrit-
tiin kattavan kokonaiskuvan saamiseen kunkin identifioidun potilaan psykososiaalisesta
selviytymiskyvystä ja kun kaikkien muiden viiden yksilötason vastemuuttujien suhteen
ryhmien välillä ei hoidon alussa ollut eroa ei eroa tässä yksittäisessä vastemuuttujassa
voida pitää tulosten kokonaisuutta ajatellen merkittävänä.

Yhdeksän kuukauden kuluttua hoidon alusta ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti
minkään yksilötason vastemuuttujan osalta toistaan. Hoidon alussa ja yhdeksän kuukau-
den kuluttua tehtyjen mittausten välinen ero oli koeryhmässä erittäin merkitsevä viiden ja
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kontrolliryhmässä kolmen muuttujan osalta. Aikavälillä 9 kuukautta–2 vuotta myöntei-
nen kehitys näytti pysähtyvän kontrolliryhmässä, mutta jatkui edelleen koeryhmässä.

Koeryhmässä myönteinen kehitys oli kokonaisuutena laaja-alaisempaa ja se näytti jat-
kuvan myös pidemmällä aikavälillä. Yksilötason selitettävien muuttujien suhteen tehtyjä
havaintoja tukee myös objektiivisen kuormittuneisuuden arvioinnissa saatu lähiomaisen
käsitys identifioidun potilaan psyykkisestä tilasta ja psykososiaalisesta toimintakyvystä
arkielämän tasolla. Erityisesti erot ryhmien välillä pidemmän aikavälin seurannassa voisi-
vat viitata siihen, että hoitamalla potilasta ja hänen perhettään siten, että kosketus tavan-
omaiseen arkielämään, sen vaatimuksiin ja vuorovaikutussuhteisiin ei katkea, on hyödyl-
listä potilaan psykososiaalisen toimintakyvyn palautumisen näkökulmasta. Aineiston pie-
nen koon selitysvoimalle aiheuttamista ongelmista huolimatta tulokset tukivat kokonai-
suutena ensimmäistä tutkimushypoteesia ja perustellusti voidaan sanoa, että psykoosityö-
ryhmätyyppisellä työskentelyotteella saavutettiin yksilötason vastemuuttujien suhteen vä-
hintäänkin yhtä hyvä tulos kuin tavanomaisella työskentelyotteella.

Vertailu aiempiin tutkimuksiin: Geller ym. (1995) tekivät USA:ssa laajan selvityksen
toiminnassa olevista akuuttityöryhmistä ja siitä miten niiden toiminnan tuloksellisuutta
oltiin tutkittu. He kokosivat tietoja yhteensä 39 osavaltion alueella toimivista akuuttityö-
ryhmistä ja totesivat, että vaikka valtaosa työryhmistä ilmoitti toimintansa myönteisistä
vaikutuksista hoidettuihin potilaisiin ja heidän perheisiinsä ja hoidettujen potilaiden vä-
hentyneestä sairaalahoidon tarpeesta, vain joidenkin työryhmien toiminnan vaikutuksia
oli systemaattisesti tutkittu. Yksikään niistä tutkimuksista, joita akuuttityöryhmien toi-
minnasta on julkaistu, ei ole tutkimusasetelmaltaan oman tutkimukseni kaltainen. Kont-
rolliasetelmaa on käytetty vain harvoin ja tavallisesti koeinterventio on suunnattu diag-
nostisesti valikoidummille potilasryhmille kuin omassa tutkimuksessani. Lähinnä omaa
tutkimustani ovat seuraavat tutkimukset: Langsley & Kaplan (1968), Langsley ym.(1971),
Polak et al. (1979) ja Hoult & Reynolds (1984). Näissä kaikissa käytettiin vertailuasetel-
maa, mutta niissä saatujen tulosten vertailu omaan työhöni on ongelmallista erilaisten
mittareiden vuoksi. Kaikissa neljässä keskeisenä tuloksellisuuden indikaattorina oli psy-
kiatrisen sairaalahoidon tarve (luku 8.3.2). Langsley et al. (1971) totesivat lisäksi, että
koeryhmään kuuluneet selvisivät kontrolliryhmää paremmin työssä ja omassa roolissaan
perheessä. Hoult & Reynolds (1984) totesivat, että koeryhmään kuuluneilla oli vuoden
seurannassa vähemmän psykoosin oireita kuin kontrolliryhmään kuuluneilla ja Polak ym.
(1979) totesivat, että koeryhmään kuuluneet pystyivät kontrolliryhmää paremmin asetta-
maan itselleen hoidollisia tavoitteita ja ottamaan huomioon läheistensä tarpeita.

Psykoosityöryhmien työn tuloksellisuudesta ei suomalaisessa kirjallisuudessa ole jul-
kaistu sellaisia vertailevia tutkimuksia, joissa erilaisia interventioita olisi verrattu toisiin-
sa. Käytettävissä olevat raportit ovat oman toiminnan kuvauksia ilman vertailua. Omaa
työtäni lähinnä olevat kaksi julkaistua tutkimusta (Vartiainen ym. 1993 ja Seikkula ym.
1999) on molemmat tehty diagnostisesti rajatummalle (psykoottiset ensikertalaiset) tutki-
musjoukoille ja niissä kummassakaan ei käytettyä interventiota verrata tavanomaiseen
hoitoon. Pääosa aiemmista vaikeiden mielenterveyden häiriöiden käytännön sovellutuk-
sista tehdyistä tutkimuksista on koottu taulukoihin 3 ja 4.
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8.3.2 Palveluiden käyttö ja kustannukset

Koeryhmä tarvitsi psykiatrista sairaalahoitoa vain neljänneksen kontrolliryhmän käyttä-
mästä määrästä seuranta-aikana (kontrolliryhmä 2759 hoitopäivää, koeryhmä 713 hoito-
päivää). Psykiatrisen avohoidon käytössä ei ollut eroa ryhmien välillä. Hoidosta kunnille
aiheutuneet kustannukset olivat koeryhmässä noin puolet kontrolliryhmän hoidosta aiheu-
tuneista kustannuksista. Kun hoidon tulokset muilta osin olivat koeryhmässä vähintään
yhtä hyvät kuin kontrolliryhmässä näyttää siltä, että psykoosityöryhmätyyppisellä työs-
kentelytavalla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä äkillisten vaikeiden
mielenterveyden häiriöiden hoidossa verrattuna tavanomaiseen psykiatriseen hoitokäytän-
töön.

Palveluiden käytön osalta tutkimus on samansuuntainen useiden aiempien tutkimusten
kanssa (Langsley & Kaplan 1968, Perlmutter & Jones 1985, Ruiz ym. 1973, West ym.
1980, Polak ym. 1979, Stein & Test 1980, Hoult & Reinolds 1984, Tufnell ym. 1985,
Bengelsdorf & Adlen 1987, Reynolds ym 1990, Levinson ym. 1991, Burns ym. 1993,
Vartiainen ym. 1989, Seikkula ym. 1999). Tutkimusasetelmaa, joka olisi tämän tutkimuk-
sen kanssa analoginen (aineiston heterogeenisyys, työskentelytapa) ei kirjallisuudesta ole
löydettävissä.

8.3.3 Perhetason selitettävät muuttujat

8.3.3.1 Perheen kuormittuneisuuden arviot

Perheen kuormittuneisuuden arvioinnissa tulos oli saman suuntainen kuin yksilötason
vastemuuttujissakin: Hoidon alussa koe- ja kontrolliryhmän kuormittuneisuusarviot vasta-
sivat toisiaan sekä objektiivisen että subjektiivisen kuormittuneisuuden osalta. Ryhmät ei-
vät poikenneet tilastollisesti toisistaan myöskään yhdeksän kuukauden seurannassa. Kah-
den vuoden seurannassa ryhmien välinen ero oli objektiivisessa kuormituksessa merkitse-
vä (koeryhmässä vähemmän kuormitusta); subjektiivisen kuormittuneisuuden suhteen
ryhmät eivät poikenneet tilastollisesti. Aineiston pienen koon vuoksi tilastollisesti merkit-
sevien erojen vähäisyys oli ymmärrettävää. Kun tuloksia tarkastellaan lähemmin niiden
havainnollistamiseen käytettyjen laatikkojanojen avulla, näyttää kuormittuneisuuden ke-
hitys koeryhmässä kontrolliryhmää myönteisemmälle. Sekä objektiivisessa kuormitukses-
sa että subjektiivisessa kuormittuneisuudessa koeryhmässä arviointi arvioinnilta yhä suu-
rempi osa tehdyistä arvioista painottui mataliin kuormittuneisuusarvoihin: Tämän lisäksi
mittausten välinen ero oli koeryhmässä erityisesti toisen ja kolmannen mittauksen välillä
kontrolliryhmää selvempi. Läheisen hoitoon pääsy näytti molemmissa ryhmissä helpotta-
van omaisen kuormittuneisuutta. Myönteinen kehitys jatkui edelleen koeryhmässä yhdek-
sän kuukauden jälkeen, mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. On ilmeistä, että läheisten tii-
vis osallistuminen hoitoon koeryhmässä koko hoitoprosessin ajan antoi paremmat mah-
dollisuudet potilaan läheisille nostaa esiin omia näkökulmiaan, tuntemuksiaan ja huolen-
aiheitaan hoitokokouksissa. Tämä mahdollisti myös ennakoivan keskustelun tulevista
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kuormitustekijöistä ja toi mahdollisuuden saada apua perheen päivittäiseen ongelmanrat-
kaisuun. Tieto joustavasta ja nopeasta avusta tarpeen niin vaatiessa vähensi niin ikään lä-
heisten kuormittuneisuutta.

Vertailu aiempiin tutkimuksiin: Äkilliseen psyykkiseen sairastumiseen liittyvästä lä-
heisten kuormittuneisuudesta on olemassa yksittäisiä tutkimuksia. Burns ym. (1993) ei
todennut eroa koe- ja kontrolliryhmien omaisten kuormittuneisuudessa tutkimuksessa,
jossa hän vertasi avohoidon työryhmiin ja psykiatriseen sairaalaan satunnaistetusti ohjau-
tuneiden diagnostisesti valikoitumattomien potilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn
muutoksia vuoden seuranta-aikana. Muut tutkimukset on tehty pitkään sairastaneiden po-
tilaiden parissa, eikä erilaisiin interventioihin kytkeytyviä tutkimuksia ole julkaistu.

Yksi tämän tutkimuksen keskeinen havainto kuormittuneisuuden arvioinneissa onkin
mielestäni se, että lähiomaisen kuormittuminen on tosiasia myös akuutin psyykkisen sai-
rastumisen yhteydessä identifioidun potilaan diagnoosista, työskentelytavasta ja hoitopai-
kasta riippumatta (korkea kuormittuneisuus sekä koe- että kontrolliryhmässä hoidon alus-
sa). Lisäksi näyttää sille, että perheen jäsenten tiivis mukana olo hoitokokouksissa heti
hoidon alussa ja perheenjäsenten mukana olo hoidossa myös akuutin vaiheen jälkeen liit-
tyneenä hoitosuhteen jatkuvuuteen ja omaisten tietoisuuteen joustavasta hoitoon pääsystä
ja pikaisesti saatavilla olevasta avusta helpottivat vakavaan psyykkiseen sairastumiseen
liittyvää läheisen kuormittuneisuutta.

8.3.4 Expressed emotion -indeksin arviot

Korkean EE-indeksin saaneita perheitä oli hoidon alussa kontrolliryhmässä 72 % ja koe-
ryhmässä 75 %. Prosenttiosuus on korkea verrattuna aiempiin tutkimuksiin (s. 54, tauluk-
ko 4). Ero selittyy osin tutkimusasetelman pohjalta. Tässä tutkimuksessa EE-indeksi mi-
tattiin osana muuta tutkimusta alun perin EE-indeksin suhteen valikoitumattomassa tutki-
musjoukossa. Varhaisemmissa tutkimuksissa EE-indeksin muutos tai erot identifioidun
potilaan psykoosin uusiutumisessa korkean ja matalan EE-indeksin saaneiden perheiden
välillä on ollut tutkimuksen ensisijainen lähtökohta. Tästä syystä korkean EE-indeksin
saaneille perheille on haettu eritasoisesti kaltaistettuja matalan EE-indeksin saaneita per-
heitä tavoitteena saada aikaan mahdollisimman hyvä tutkimusasetelma. Valtaosa korkeis-
ta EE-indeksin arvoista muodostui korkeasta emotionaalisen kietoutuneisuuden määräs-
tä. Kaikista tutkituista emotionaalisen kietoutuneisuuden suhteen korkean EE-indeksin sai
61 % (koeryhmä 72 %, kontrolliryhmä 51 %). Kahden vuoden kuluttua tutkituista vain 50
% (koeryhmä 50 %, kontrolliryhmä 50 %) määriteltiin emotionaalisen kietoutuneisuuden
vuoksi korkean EE-indeksin perheiksi. Mittausten välinen ero oli koeryhmässä tilastolli-
sesti merkitsevä ja kontrolliryhmässä melkein merkitsevä. Kun kummallekaan ryhmälle ei
suunnattu erityisesti EE-indeksin alentamiseen tähtäävää interventiota ja kun siitä huoli-
matta emotionaalisen kietoutuneisuuden määrä väheni seurannan kuluessa sekä koe- että
kontrolliryhmässä, on mahdollista, että kietoutuneisuus heijastelee lähiomaisen spontaa-
nia reagointia läheisen psyykkisen tilan huononemiseen.

Korkea tai matala EE-indeksi ei tässä tutkimuksessa liittynyt psykiatriseen sairaalahoi-
toon sinänsä. Kuitenkin eniten psykiatrista sairaalahoitoa käyttäneiden 10 %:n joukossa
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korkeiden kietoutuneisuusarvojen ja kriittisyys-vihamielisyysarvojen osuus oli trendimäi-
sesti vähemmän sairaalahoitoa käyttäneitä suurempi. Kun yli 90 vuorokautta sairaalahoi-
toa käyttäneistä 65 % kuului ei-affektiivisten psykoosien ryhmään, saattaisi tämä havain-
to viitata EE-indeksin merkitykseen psykiatrisen sairaalahoidon suhteen erityisesti psy-
koottisten potilaiden kohdalla.

Vertailu aiempiin tutkimuksiin: Vertailu aiempiin tutkimuksiin on ongelmallista sekä
tämän tutkimuksen tutkimusasetelmasta että aineiston diagnostisesta valikoitumattomuu-
desta johtuen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin psykiatrisen sairaalahoidon määrää (hoi-
tojaksot ja hoitopäivät) selitettävänä muuttujana. Aiemmista tutkimuksista suurimmassa
osassa on psykoosin uusiutumisen indikaattorina pidetty identifioidun potilaan oireiden
uusiutumista. Osassa tutkimuksista psykiatriseen sairaalahoitoon joutuminen on ollut re-
lapsin indikaattorina (Dulz & Hand 1986, Pareker ym. 1988, Cazullo ym. 1988).

EE-indeksiin liittyvät tutkimukset on valtaosin tehty tutkimusjoukoissa, jotka ovat
muodostuneet vaihtelevan pituisen ajan skitsofreniaa sairastaneista henkilöistä. Näissä
tutkimuksissa on psykoosin uusiutuminen tapahtunut korkean EE-indeksin ryhmissä
33–91 % tapauksista (keskiarvo = 52 %) ja matalan EE-indeksin ryhmissä 0–65 % tapa-
uksista (keskiarvo = 23 %). Ensikertaa skitsofreeniseen psykoosiin sairastuneiden osalta
relapsitutkimuksia on julkaistu vain yksittäisiä. Niissä tehdyt havainnot ovat tässä diag-
nostisesti valikoitumattomassa aineistossa saatujen tulosten kanssa saman suuntaisia.
Stierling ym. (1991) ei todennut korkean EE- indeksin ja psykoosirelapsien välistä yh-
teyttä 33:n ensikertaa psykoosiin sairastuneen potilaan aineistossaan. Emotionaalisessa
kietoutuneisuus korostui Stierlingin aineistossa suhteessa potilasta kohtaan osoitettuun
kriittisyyteen ja vihamielisyyteen. Myös tämä löydös on saman suuntainen tässä tutki-
muksessa tehtyjen havaintojen kanssa. Rund ym. (1995) eivät myöskään todenneet yh-
teyttä korkean EE-indeksin ja psykoosirelapsien välillä ensikertaa psykoosiin sairastunei-
den potilaiden tutkimusjoukossa. Aineisto käsitti vain 12 potilasta ja heidän perheensä.
Huguelet ym. (1995) totesi 44:n ensikertaa skitsofreeniseen psykoosiin sairastuneen poti-
laan tutkimusjoukossa korkean EE-indeksin liittyneen psykoosirelapsiin vasta silloin, kun
sairaus oli kestänyt yli kaksi vuotta.

8.3.5 Perheen toimintakyky selittävänä muuttujana

Perheen toimintakyvyn arvio tehtiin 50 perheelle hoidon alussa. Perheet jaettiin toiminta-
kykynsä suhteen hyvin, kohtalaisesti ja huonosti toimiviin: Ero hyvin ja huonosti toimivi-
en perheiden idendentifoitujen potilaiden psyykkisessä tilassa ja toimintakyvyssä oli huo-
mattava yhdeksän kuukauden kuluttua muuttujissa GAS ja oivallus omasta tilasta. Viime
mainitussa ero oli tilastollisesti merkitsevä myös kahden vuoden kuluttua. Kahden vuo-
den kuluttua ryhmät poikkesivat tilastollisesti melkein merkitsevästi myös muuttujan krii-
sin vaikeusaste suhteen.

Toimintakyvyltään hyvien perheiden ryhmän sisällä tapahtui seurannan aikana myön-
teistä kehitystä kaikkien selitettävien muuttujien kohdalla, eikä jumiutumista minkään yk-
sittäisen muuttuja kohdalla tapahtunut. Ryhmässä kohtalainen toimintakyky jumiutumi-
nen tapahtui muuttujassa itsetuhon uhka. Tässä muuttujassa arvot olivat kaikissa ryhmis-
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sä alhaiset jo hoidon alussa. Hyvin toimivissa perheissä itsetuhon uhka väistyi kokonaan
yhdeksän kuukauden seurantaan mennessä. Ryhmässä huono toimintakyky tapahtui selvä
jumiutuminen muuttujien regression aste ja elämänote kohdalla. Ryhmä oli hoidon alussa
tunnuslukujen perusteella vähiten regressiivinen, mutta tunnuslukujen perusteella myön-
teistä muutosta ei regression suhteen tapahtunut ryhmässä juuri lainkaan seurannan aika-
na. Elämänotteen suhteen tilanne oli vielä selvempi. Keskiarvo ja mediaani pysyivät tä-
män muuttujan suhteen koko seurannan ajan lähes muuttumattomina.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että toimintakyvyltään hyvät perheet pystyvät tuke-
maan toimintakyvyltään huonoja perheitä paremmin identifioitua potilasta tämän psyyk-
kisen tilan ja toimintakyvyn palautumisessa. On mahdollista, että hyvin toimivassa per-
heessä muut perheenjäsenet toimivat potilaalle paitsi terveinä samaistuskohteina myös
sellaisena luonnollisena palautejärjestelmänä, joka auttaa potilasta arvioimaan omaa ti-
laansa realistisemmin. Samalla tavoin hyvin toimiva perhe vähentää tai ei ainakaan tue
potilaan regressiivistä kehitystä, vaan auttaa tätä palauttamaan otteensa ikätasonsa tavoit-
teisiin ja päämääriin.

Perheen toimintakyvyn arvio tehtiin vain hoidon alussa eikä arviota toistettu seuran-
noissa. Näin ollen ei voida olla varmoja siitä, liittyikö perheen huono toimintakyky per-
heessä vallitsevaan hämmennykseen lähiomaisen psyykkisen sairastumisen yhteydessä,
vai ilmentääkö hoidon alussa tehty havainto perheen toimintakyvyn puutteita pidemmäl-
läkin aikavälillä. Tuntuu luonnolliselta, että esimerkiksi jommankumman vanhemman
äkillisellä psyykkinen sairastuminen heijastuu välittömästi myös moniin perheen toimin-
takyvyn arvioinnin kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Vertailu aiempiin tutkimuksiin. Kirjallisuudessa ei löydy sellaisia perheen toimintaky-
vyn vaikutusta identifioidun potilaan psyykkiseen tilaan ja toimintakykyyn selvitteleviä
tutkimuksia, jotka asetelmaltaan olisivat verrattavissa tähän tutkimukseen.

Tuori (1992) totesi tutkiessaan sairaalassa toimivan psykoosityöryhmän suorittaman
nopean perhe- ja ympäristökeskeisen kartoituksen vaikutusta ensikertaa hoito-organisaati-
oon piiriin tulleiden mahdollisesti skitsofreniaa sairastavien potilaiden hoitoprosessiin
perheen vuorovaikutuskokonaisuuden hyvän toimivuuden liittyvän identifioidun potilaan
parempaan selviytymiseen.

8.3.6 Kadon vaikutus tutkimustuloksiin

Katoryhmän ominaisuudet on käsitelty kaikkien tutkimustulosten osalta muuttujakohtais-
ten tulosten esittämisen yhteydessä.

Yksilötason selitettävien muuttujien katotarkastelussa voidaan todeta, että kontrolli-
ryhmässä katoon rikastui ei-affektiivisia psykooseja. Seurantaan mukaan tulleessa koe-
ryhmässä ei-affektiivisten psykoosien osuus kasvoi ja ei-affektiiviset psykoosit ja vakavat
mielialahäiriöt muodostavat 77 % koeryhmän diagnoosiryhmistä (vs. kontrolliryhmä: 45
%). Tämä saattoi näkyä myönteisempänä kehityksenä kontrolliryhmässä. Vaikutus lienee
kuitenkin vähäinen, koska keskeisten yksilötason selitettävien muuttujien osalta seuran-
nassa mukana olleet koe- ja kontrolliryhmä eivät poikenneet toisistaan.
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Kuormittuneisuusarvioissa koeryhmän katoryhmä oli seurannassa mukana ollutta koe-
ryhmää itsetuhoisempi (Mann-WhitneyU: p = 0.008). Yksilötason selitettävien muuttuji-
en osalta kuormittuneisuusarvioissa mukana olleet koe- ja kontrolliryhmät poikkesivat
kuitenkin tilastollisesti toisistaan vain muuttujan oivallus omasta tilasta osalta (Mann-
WhitneyU: p = 0.011). Tässä suhteessa tilanne oli sama kuin alkuperäisessä tutkimusjou-
kossa kokonaisuudessaan. Näin ollen kadolla ei ollut olennaista vaikutusta kuormittunei-
suusarvioissa saatuihin tuloksiin.

Expressed emotion -indeksin arvioinneissa oli koeryhmässä ei-affektiivisten psykoosi-
en osuus suurempi kuin katoryhmässä. Tässä suhteessa jo alkuperäisessä tutkimusjoukos-
sa havaittu koeryhmän kontrolliryhmää suurempi ei-affektiivisten psykoosien osuus ko-
rostui. Kun seurannassa mukana olleet koe- ja kontrolliryhmät poikkesivat tilastollisesti
hoidon alussa vain yksilötason selitettävän muuttujan oivallus omasta tilasta suhteen toi-
sistaan (Mann-WhitneyU: p = 0.007), ei kadolla ollut olennaista vaikutusta EE-indeksin
arvioinneissa saatuihin tuloksiin.

Perheen toimintakyvyn arvioinneissa katoryhmässä oli enemmän naimattomia, eron-
neita ja yksin asuvia, joka on luonnollista silloin, kun puhutaan juuri perheiden arvioin-
nista. Katoryhmä oli arvioinnissa mukana ollut ryhmää itsetuhoisempi, mikä näkyy alhai-
sina arvoina itsetuhoisuudessa koko seurannan aikana kaikissa perheen toimintakykyryh-
missä. Kadolla ei ollut vaikutusta perheen toimintakykyarvioissa saatuihin tuloksiin. Ko-
konaisuudessa katoryhmä ei tulosten osalta ilmeisesti vääristänyt löydöstä eikä aikaansaa-
nut koe- ja kontrolliryhmien vertailukelpoisuudessa oleellista muutosta.

8.4 Teoreettinen ja metodinen pohdinta

Tutkimuksen johdanto-osassa kuvattaan psykoosityöryhmien toiminnan historiallista ke-
hitystä. Tämän kehityksen keskeisenä käynnistäjänä voidaan pitää Suomessa vuosina
1981–1987 toteutettua skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallis-
ta kehittämisohjelmaa ja sen tuloksena julkaistua Skitsofreniaan sairastuneiden hoidon ja
kuntoutuksen hoitomallia (Lääkintöhallitus 1985, 1987). Raportissa suositeltiin sairaan-
hoitopiirejä kehittämään omia alueellisia hoitomalleja alueellisten hoitokäytäntöjen yhte-
näistämiseksi skitsofreniaa sairastavien tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Ra-
portissa ehdotettiin sairaanhoitopiireihin perustettavaksi uusien skitsofreniaan sairastunei-
den alkuvaiheen selvittelyistä ja hoidosta vastaavia ”psykoosityöryhmiä”.

Suomessa psykoosityöryhmätoiminnan kehitys kytkeytyy selvästi juuri näihin valta-
kunnallisen kehittämisohjelman tuottamiin suosituksiin. Työryhmien toiminta on kuiten-
kin kehittynyt eri puolella Suomea omaleimaisesti eikä niiden työskentelyä ole läheskään
aina rajattu skitsofreniaa sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä hoitoon, vaan toi-
minta alue on useimmiten käsittänyt myös muut vaikeat mielenterveyshäiriöt. Tämä kehi-
tys on luonnollinen toisaalta Suomalaisen perhekeskeisen psykiatrisen tutkimuksen kehi-
tyskulkua ajatellen (Aaltonen 1981) ja toisaalta siksi, että valtakunnallisessa suositukses-
sa painotetaan sairaanhoitopiirien alueellisten tarpeiden huomioon ottamista hoitomalleja
kehitettäessä.
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Historiallisen kehityksen kuvauksella pyritään valottamaan psykoosityöryhmien ase-
man selkiytymättömyyttä ja epävarmuutta psykiatrisen hoitojärjestelmän osana sekä val-
takunnallisesti että alueellisesti Kainuussa ajankohtana, jolloin tämä tutkimus käynnistet-
tiin. Tätä epävarmuutta kuvastaa hyvin Kainuun osalta esimerkiksi se, että jo toiminnan
määräaikaisenkin aloittamisen tarpeellisuus tuli ennakkoon selvittää ja se että kahden
vuoden määräajan kuluttua toimintaa voitaisiin jatkaa vain, jos sen tuloksellisuus olisi
riittävän hyvin osoitettu. Minkään muun uuden toiminnan aloittamiselle ei aiemmin oltu
asetettu vastaavia ehtoja. Akuutin psykoosin integroidun hoidon projektin (Stakes 2000)
yhteydessä on tehty samansuuntaisia huomiota psykoosityöryhmien aseman epävarmuu-
desta. Kliininen toiminta ei sinänsä ole ongelmallista, vaan keskeisempää on huoli pitkä-
jänteisten työskentelyedellytysten turvaamisesta. Tärkeimpänä psykoosityöryhmiä koske-
vana havaintona on API-projektissa noussut esiin suositus, jonka mukaan psykoosityöryh-
millä on oltava hallinnon ristiriidaton tuki toiminnalleen. (Stakes 2000).

Kainuun alueellisten erityispiirteiden kuvaus. Skitsofreniaprojektin loppuraportissa
kannustettaan sairaanhoitopiirejä alueellisten hoitomallien kehittämiseen. Alueellisten
maantieteellisten olosuhteiden, sosiodemografisten erityispiirteiden ja psyykkisten saira-
uksien epidemiologiasta käytettävissä olevien tietojen kuvaamisella pyritään valottamaan
niitä olosuhteita, joissa psykoosityöryhmä tutkimuksen aikana työskenteli.

Kirjallisuuskatsauksen keskeisenä tavoitteena on kytkeä psykoosityöryhmätyöskente-
ly loogiseksi osaksi psyykkisten häiriöiden tieteenteoriaa ja hoitomenetelmien kehitystä.
Tässä suhteessa katsaus ilmentää tämän tutkimuksen tekijän henkilökohtaista näkemystä
siitä, mitkä muutokset ovat tässä kehityskulussa olleet keskeisiä. Yksilönäkökulmaa ja
laajemman sosiaaliseen verkoston näkökulmaa yhdistävänä ajatusmallina on haavoittu-
vuus–stressi -malli nostettu esiin erityisesti sen eri ajattelutapoja integroivan näkökulman
vuoksi. Psykoosityöryhmätyö on yksi ”hyvän hoidon” hoitomallin osa. Psykoosityöryh-
mien tulisi kuitenkin pystyä vastaamaan erityisesti vaikeissa mielenterveyshäiriöissä
myös hoidon kokonaisuudesta ja eri hoitomuotojen integraatiosta, hoidon ”tarpeenmukai-
suudesta”. Viimemainittu seikka oli asetettu myös Kainuun sairaanhoitopiirin psykoosi-
työryhmän yhdeksi toiminnan tavoitteeksi. Tämä tavoite edellyttää laajan kokonaisnäke-
myksen omaksumista vaikeiden mielenterveyshäiriöiden kehittymisen, tutkimuksen, hoi-
don ja kuntoutuksen suhteen. Katsauksen tavoitteena on juuri tämän integratiivisen näkö-
kulman vahvistaminen. Katsauksessa kehityskulkua kuvattaan yksilötasolta kohti yhä laa-
jempaa psykososiaalista vuorovaikutuksellisuutta.

Yksilötason tarkastelussa vältetään tarkoituksellisesti kapea-alaista diagnoosikohtaista
teoreettista lähestymistä. Tutkimusjoukko on diagnostisesti valikoitumaton, joten diag-
noosikohtainen teoreettinen tarkastelu ei ole myöskään tutkimusasetelman näkökulmasta
mielekästä. Teoriaosassa vaikeiden mielenterveyden häiriöiden kehitystä kokonaisvaltai-
simmin selittäväksi malliksi nostettaan haavoittuvuus–stressi-malli. Yksilötasolla krii-
sikäsite teoreettisine malleineen nivoutuu tähän haavoittuvuus-stressi-malliin luonnollise-
na jatkumona. Vaikeita mielenterveyshäiriöitä voidaankin yksilön tasolla ymmärtää koko-
naisuutena parhaiten juuri vakavan psyykkisen kriisin näkökulmasta, huolimatta siitä, että
kullakin yksittäisellä sairausryhmällä on omat yksilölliset ominaispiirteensä. Kriisikäsit-
teen teoreettisista malleista kuvattaan ne keskeiset alueet, joita tämän tutkimuksen tekijä
on pitänyt tärkeinä vaikeista mielenterveyshäiriöistä syntyvän kokonaiskuvan ja niiden
tarpeenmukaisen hoidon näkökulmasta.



177
Perhe- ja verkostonäkökulman teoreettisessa käsittelyssä tuodaan esille ne keskeiset
skitsofreniatutkimuksen piirissä tehdyt havainnot, jotka voidaan nähdä psykoosityöryh-
mätyöskentelyn kehitystä ajatellen tärkeinä, jopa perustavaa laatua olevina. Yleinen sys-
teemiteoria ja sosiaalinen konstruktivismi kuvataan niiden psykoosityöryhmätyön kehi-
tyksen kannalta tärkeän tieteenteoreettisen merkityksen vuoksi. Perhe- ja verkostonäkö-
kulman käytännön sovellutuksista on otettu kirjallissuukatsaukseen mukaan ne, jotka ovat
psykoosityöryhmätyöskentelyn kehityksen näkökulmasta merkityksellisiä tai jotka ovat
toimintavoiltaan tai tutkimusasetelmaltaan lähellä tätä tutkimusta. Langsleyn ja Kaplanin
kriisihoidon periaatteet (Langsley & Kaplan 1968) tuodaan esiin muita käytännön sovel-
lutuksia selvemmin historiallisesti ensimmäisenä jäsentyneesti kuvattuna perhekeskeisen
kriisi-intervention mallina. Suomalainen kehitys kuvataan erikseen ja tavoitteena on ollut
kuvata psykoosityöryhmäntyön kehityskaari suomalaisessa psykiatrisessa hoitojärjestel-
mässä. Tämän tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikaan ei Suomessa tehdystä
psykoosityöryhmätyöstä ollut käytettävissä juuri lainkaan julkaisuja. Tämä selittää teoria-
osan painottumisen kansainvälisiin tutkimuksiin perhe- ja verkostonäkökulman käytän-
nön sovellutusten osalta.

Expressed emotion-indeksin, perheen kuormittuneisuuden ja perheen rakenteen ja toi-
mintakyvyn arviointien sisällyttämisellä tutkimusasetelmaan on kaksi erilaista päämää-
rää. Yhtäältä näiden ilmiöiden merkitystä halutaan tarkastella tutkimuksen tavoitteissa ja
hypoteeseissa kuvatulla tavalla. Toisaalta ilmiöiden tarkastelulla halutaan korostaa vaikei-
den mielenterveyshäiriöiden vuorovaikutuksellista luonnetta. Juuri tämän vuorovaikutuk-
sellisuuden näkökulman esille saamiseksi sekä expressed emotion-indeksiin että perheen
kuormittuneisuuteen liittyvää kirjallisuutta kuvataan teoriaosassa varsin laajasti kumpaan-
kin liittyvine vuorovaikutuksellisine malleineen.

Perheen rakenteen ja toimintakyvyn mittausmenetelmistä teoreettisessa osassa kuva-
taan Kantorin ja Lehrin perheluokitus (Kantor & Lehr 1975) sen historiallisen merkityk-
sen vuoksi. Olsonin ympyrämalli (Olson ym. 1979) kuvataan, koska sitä on käytetty var-
sin laajalti suomalaisessa perhetutkimuksessa ja Beaversin toiminnalliset tasot (Beavers
1982) taas siksi, että menetelmää on sovelletaan tässä tutkimuksessa.

8.5 Jatkotutkimusten tarve

Kokonaisuutena psykoosityöryhmätyöskentelyn ja tavanomaisen psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon työskentelyn tuloksellisuuden keskinäinen vertailu vaatisi replikointia. Tutki-
muksen toistaminen samanlaisessa tutkimusasetelmassa jossakin muussa kontekstissa ei
liene täysin mahdollista jo psykoosityöryhmien hyvinkin erilaisten alueellisten toiminta-
tapojen vuoksi. Tässä tutkimuksessa koe- ja kontrolliryhmien pieni koko muodostui on-
gelmalliseksi tilastollista käsittelyä ajatellen. Kun kato oli palveluiden käyttöä lukuun ot-
tamatta kaikissa tutkimuksen eri osa-alueissa kohtalaisen suuri, ei seurannassa mukana
olevien ryhmien pienen koon vuoksi voitu sekoittavien tekijöiden hallitsemiseksi käyttää
esimerkiksi monimuuttujamenetelmiä. Replikointi suuremmalla otoskoolla antaisi siihen
mahdollisuuden. Toisaalta hylkäämisvirheen mahdollisuus olisi suuremmassa otoskoossa
vähäisempi. Hylkäämisvirheellä tarkoitetaan virhettä, jossa tutkimus ei tunnista uuden
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hoidon todellista tehoa pienen otoskoon vuoksi (Uhari & Nieminen, 2000). Myös tässä
suhteessa replikointi suuremmalla otoksella toisi lisäselvyyttä. Tässä tutkimuksessa saatu-
jen koe- ja kontrolliryhmien välisten erojen pysyvyyttä voitaisiin selvittää joko tässä tai
jossain uudessa aineistolla toteutetulla tutkimuksella, jossa seuranta olisi tässä tutkimuk-
sessa toteutettua pidempi.

Satunnaistetun kokeen tekeminen lisäisi tulosten uskottavuutta. Hoitojärjestelmässä,
jossa psykoosityöryhmällä on jo vakiintunut asema yhtenä osana vaikeiden mielenterve-
yshäiriöiden hoitoketjua satunnaistetun tutkimusasetelman rakentaminen lienee vaikeaa
selvästi verifioitavissa olevan kontrolli-intervention puuttuessa. Satunnaistettu koe edellä
kuvatussa toimintaympäristössä olisi myös eettisesti arveluttava. Kahden tai useamman
toisistaan työskentelytavoiltaan poikkeavan psykoosityöryhmän toiminnan tulosten ver-
tailu voisi myös antaa uutta tietoa työskentelytavan edelleen kehittämiseksi.
Tarkasteltaessa perheen toimintakykyä, perheen kuormittuneisuutta ja perheen expressed
emotion -indeksiä ja niiden merkitystä vaikeissa äkillisissä mielenterveyshäiriöissä on
replikaatio suuremmalla otoksella mahdollinen ja tarpeellinen.

8.6 Suositukset

Tässä esitettävät suositukset perustuvat tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin, tutkimuk-
sen tekijän omaan henkilökohtaiseen pitkäaikaiseen kliiniseen kokemukseen yhtenä psy-
koosityöryhmän jäsenenä sekä aiemmin aihepiiristä tehtyihin tutkimuksiin ja kirjallisuu-
teen.

8.6.1 Suositukset hallinnolle ja päättäjille

1. Psykoosityöryhmätyyppinen työmuoto tulee nähdä käyttökelpoisena vaihtoehtona
tavanomaiselle psykiatriselle erikoissairaanhoidolle vaikeiden, äkillisten mielenter-
veyshäiriöiden arvioinnissa ja hoidossa.

2. Työmuodon taloudellisuus ja sen psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta vähentävä vai-
kutus tulee ottaa huomioon alueellisten psykiatristen hoitojärjestelmien kokonaisuu-
den suunnittelussa.

3. Psykoosityöryhmien asema alueellisten psykiatrisen hoitojärjestelmien osana tulee
vakiinnuttaa.
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8.6.2 Psykoosityöryhmän rakenteeseen ja toimintatapaan 
liittyvät suositukset

1. Psykoosityöryhmän kokoonpano tulee olla moniammatillinen ja siinä työskentelevillä
työntekijöillä tulee olla valmiuksia työskennellä perheiden ja verkostojen kanssa.

2. Psykoosityöryhmän työskentelyotteen tulee olla joustava ja sillä täytyy olla valmiuk-
sia nopeaan tilannekohtaiseen reagointiin ja äkillisiinkin muutoksiin työryhmän
jäsenten viikko- tai päiväohjelmissa.

3. Tarpeettomien sairaalahoitojen estämiseksi vaikeista äkillisistä mielenterveyshäiri-
öistä kärsivät potilaat ja heidän läheisensä tulee ohjata viipymättä ensisijaisesti psy-
koosityöryhmän arvioon. Psykoosityöryhmä tulee kytkeä välittömästi myös niiden
potilaiden hoitoon, jotka ovat ohjautuneet ensivaiheessa psykiatriselle osastolle.

4. Hoitokokouksia, joissa identifioitu potilas ja hänen omaisensa ovat aktiivisesti
mukana, tulee hoidon alkuvaiheessa järjestää tiiviisti; mieluiten useampia hoitokoko-
uksia kahden ensimmäisen viikon aikana. Tämä auttaa sekä potilasta että hänen
omaisiaan jäsentämään päivittäistä elämäänsä, tuo turvallisuutta ja antaa mahdolli-
suuden hoitavalle työryhmälle havaita potilaan ja hänen omaistensa muuttuvat tar-
peet ja vastata niihin välittömästi.

8.6.3 Omaisten ja läheisten näkökulmasta nousevat suositukset

1. Omaisten kuormittuminen läheisen sairastuessa vakavaan mielenterveyshäiriöön
tulee aina ottaa huomioon ja valita sellaisia työmuotoja, jotka lisäävät omaisten tur-
vallisuudentunnetta, auttavat heitä jäsentämään päivittäistä elämäänsä ja antavat
heille tietoa saatavilla olevasta tuesta ja tarjoavat heille mahdollisuuden tuoda omia
näkemyksiään ja huolenaiheitaan hoitavan työryhmän tietoon.

2. Lähiomaisten emotionaalinen kietoutuneisuus läheisen sairastuessa vaikeaan mielen-
terveyshäiriöön tulee aina ottaa huomioon ja valita sellaisia työskentelytapoja, jotka
tarjoavat mahdollisuuden sairastumisen herättämien tunteiden ilmaisemiseen ja
käsittelyyn.

3. Identifioidun potilaan läheiset tulee kytkeä hoitoprosessiin heti arvioinnin ja hoidon
alusta lähtien ja yhteistyön läheisten kanssa tulee jatkua myös akuutin vaiheen väis-
tyttyä.
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LIITE 1
Perushaastattelu

Kriisin vaikeutta ja avun tarvetta selvitettäessä kiinnitetään huomiota sosiaaliseen
kanssakäymisen keskeisiin alueisiin: perhe, työ/opiskelu, muut valta- ja kiintymyssuhteet.
Tarkastelu jakautuu seitsemään aiheeseen.

1. Terveys
2. Työ/opiskelu, koulutus
3. Asuminen
4. Talous, toimeentulo
5. Kasvuolot, kantaperhe, suku
6. Nykyperhe
7. Muut suhteet, vapaa-aika, ystävät, viholliset, viranomaiset

Kullakin avun tarvitsijalla on varmasti omia erityiskysymyksiä selviteltävänä.
Kaikille yhteisiä kysymyksiä ovat:

(a) välitön kokemus nykytilasta
(b) tärkeät menneisyyden muutokset, vaihdokset, menetykset, pettymykset
(c) odotettavissa oleva, jatkuvuus, tulevan vakaus
(d) arvio omasta selviytymisestä tähän saakka, tyytyväisyys
(e) merkityksenanto, aiheen tärkeys elämäntilanteessa

Luokitus

0 ei mainittu
9 kysymys ei kuulu; ei osaa sanoa; tiedot puutteelliset; ei voi arvioida

I ensimmäinen haastattelu ja arviointi
II toinen arviointi
III kolmas arviointi I II III

P potilaan tekemä arvio ( ) ( ) ( ) P
O omaisen tai läheisen tekemä arvio ( ) ( ) ( ) O
T työntekijän tekemä arvio ( ) ( ) ( ) T

Perustiedot:

Nimi:________________________________Tutkimusnumero:________________

Sotu:_______________-______ Arviointipäivät: I________II________III_______

Lomakkeen täyttäjän nimikirjaimet: I________II________III_______
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1. Sukupuoli (ympyröi oikea vaihtoehto)

1 nainen
2 mies

2. Ikä I II III

1 alle 18-vuotias ( ) ( ) ( )
2 18-24
3 25-34
4 35-44
5 45-54
6 55-64
7 65-74
8 yli 75-vuotias

3. Siviilisääty

1 naimaton ( ) ( ) ( )
2 avioliitto (tässä myös avoliitto)
3 eronnut
4 asumuserossa
5 leski

4.– 6. Pääasiallisin ongelma, avuntarpeen aihe

1 terveys ( ) ( ) ( ) P
2 työ, koulutus, opiskelu ( ) ( ) ( ) O
3 asuminen ( ) ( ) ( ) T
4 talous, toimeentulo
5 suhteet kasvuperheeseen ja sukuun
6 nykyperhe
7 viranomaiset
8 muut suhteet
9 äkilliset tapahtumat
10 ei mitään erityistä, paljon pieniä pulmia

Ongelman lyhyt kuvailu:

------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------

Työ/opiskelu, koulutus:

7. Ammattiasema I II III

1 maanviljelijä ( ) ( ) ( )
2 yrittäjä
3 toimihenkilö
4 työntekijä
5 ammatissa toimimaton
6 opiskelija
7 työtön tai lomautettu
8 eläkeläinen, sairauslomalla

8. Peruskoulutus

1 ylioppilas ( ) ( ) ( )
2 muu

9. Ammattikoulutus

1 ammattikurssi ( ) ( ) ( )
2 alempi keskiasteen ammattitutkinto
3 ylempi keskiasteen ammattitutkinto
4 korkeakoulututkinto
5 ei ammattikoulutusta
6 muu

10. Työn/opiskelun vaativuus

1 ei raskasta ( ) ( ) ( ) P
2 henkisesti tai ruumiillisesti raskas
3 molemmat

11. Myönteiset muutokset työssä

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 muutos yli puoli vuotta sitten
3 muutos ½ vuoden sisällä
4 muutos kuukauden sisällä
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12. Kielteiset muutokset työssä I II III

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 muutos yli puoli vuotta sitten
3 muutos ½ vuoden sisällä
4 muutos kuukauden sisällä

13. Tyytyväisyys työ-/opiskelutilanteeseen

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P2
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

Muuta mainittavaa työstä/opiskelusta

----------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------
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Terveys ja yleinen toimintakyky:

14. Tyytyväisyys omaan terveydentilaan I II III

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

15. Myönteiset muutokset terveydentilassa ( ) ( ) ( ) P

1 ei muutoksia
2 muutoksia yli puoli vuotta sitten
3 muutoksia yli kuukausi sitten
4 muutoksia kuukauden sisällä

16. Kielteiset muutokset terveydentilassa ( ) ( ) ( ) P

1 ei muutoksia
2 muutoksia yli puoli vuotta sitten
3 muutoksia yli kuukausi sitten
4 muutoksia kuukauden sisällä

17. Ruumiilliset sairaudet ( ) ( ) ( ) P

1 ei
2 lieväasteinen
3 vaikea-asteinen
4 jos 2 tai 3, mikä?_________________

18. Alkoholin käyttäminen ( ) ( ) ( ) T

1 ei ongelmia
2 ilmeisesti ongelmia
3 selvästi ongelmia
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19. Lääkkeiden käyttäminen

1 ei ongelmia ( ) ( ) ( ) T
2 ilmeisesti ongelmia
3 selvästi ongelmia

20. Psyykkinen tila (GAS-asteillo9-0) ( ) ( ) ( ) T

21. Kyky tulla itsenäisesti toimeen (regression aste) I II III

1 selviytyy itsenäisesti ( ) ( ) ( ) T
2 tarvitsee ajoittain apua
3 tarvitsee huomattavasti apua
4 ei tule toimeen ilman muiden apua

22. Oivallus omasta tilasta ja vaikeuksista

1 riittävän monipuolinen ( ) ( ) ( ) T
2 oivaltaa jossain määrin vaikeuksiaan
3 myöntää vaikeutensa, mutta ulkoistaa ne
4 kieltää kokonaan vaikeutensa

23. Ote elämään ja elämän tyydytyksiin

1 ote hyvä ( ) ( ) ( ) T
2 ote pääasiassa säilynyt
3 huomattava osa otteesta kadonnut
4 luopunut kokonaan ikävaiheensa päämääristä

24. Itsetuhon uhka

1 ei puhunut eikä yrittänyt itsemurhaa ( ) ( ) ( )
2 on puhunut itsemurhasta viime kuukauden

aikana
3 on puhunut useasti tai tehnyt joitakin yrityksiä

itsemurhan suuntaan viime kuukauden aikana
4 tehnyt ainakin yhden vakavan itsemurhayrityksen

viimekuukauden aikana
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25. Psykiatrisen diagnoosin tasoarvio I II III

1 neuroosi ( ) ( ) ( ) T
2 rajatila
3 psykoosi
4 muu

Muuta mainittavaa terveydestä ja yleisestä toimintakyvystä
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Asuminen:

26. Asuinpaikka I II III

1 kaupungin keskusta ( ) ( ) ( )
2 muualla kaupungissa
3 kuntakeskus
4 muu taajama
5 haja-asutusalue

27. Asunnon hallinta

1 omistus ( ) ( ) ( )
2 virka- tai työsuhde
3 vuokralainen
4 vieraana
5 muu, esim. lapset vanhempien luona

28. Asumismuoto

1 yksin ( ) ( ) ( )
2 yksinhuoltaja lasten kanssa
3 puolison kanssa
4 puolison ja lasten kanssa
5 aikuisten lasten kanssa
6 vanhemman/vanhempien kanssa
7 toverin kanssa
8 sukulaisen tai tuttavan luona
9 laitos (sairaala, vanhainkoti, armeija…)
10 muulla tavalla (esim. asuntola)
11 asunnoton

29. Myönteiset muutokset

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä
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30. Kielteiset muutokset I II III

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( )
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

31. Tyytyväisyys asumiseen

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

Muuta mainittavaa asumisesta

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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Talous:

32. Tyytyväisyys toimeentuloon I II III

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

33. Tulolähde ( ) ( ) ( )

1 ei mitään tuloja
2 palkkatulo
3 yrittäjätulo
4 muu oma tulo
5 eläke, sv-päiväraha
6 työttömyyskorvaus
7 toimeentulotuki
8 opintotuki
9 muu

34. Myönteiset muutokset toimeentulossa

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

35. Kielteiset muutokset toimeentulossa

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

Muuta mainittavaa taloudesta
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------

Kasvuolot:

36. Kasvuympäristö I II III

1 biologisten vanhempien koti ( ) ( ) ( )
2 adoptiovanhempien koti
3 kasvatti- tai sijaishuoltosijoitus
4 lastenkoti tai laitos

37.-38. Tyytyväisyys kasvuperheen ti laan haastateltavan lapsuus- ja
nuoruusaikana

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen ( ) ( ) ( ) O
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

39.-40. Myönteiset muutokset suhteissa vanhempiin ja sisaruksiin

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten ( ) ( ) ( ) O
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

41.-42. Kielteiset muutokset suhteissa vanhempiin ja sisaruksiin

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten ( ) ( ) ( ) O
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

Muuta mainittavaa kasvuoloista
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Nykyperhe:

43. Perheen vaihe I II III

1 parisuhde, perheen perustaminen ( ) ( ) ( )
2 lasten syntymä ja kasvatus
3 avioliiton ”keski-ikä”, perheenjäsenten

yksilöityminen
4 lasten tosiasiallinen lähtö kotoa
5 avioliiton myöhäisikä, menetyksen integroituminen

44. Myönteiset muutokset nykyperheessä

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

45. Kielteiset muutokset nykyperheessä

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

46. Tyytyväisyys perheeseen

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

Muuta mainittavaa nykyperheestä

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Muut merkittävät suhteet:

47. Hyvät ystävät I II III

1 on ( ) ( ) ( ) P
2 ei

48. Riitasuhteita

1 on ( ) ( ) ( ) P
2 ei

49. Suhteet viranomaisiin
1 hyvät ( ) ( ) ( ) P
2 kohtalaiset
3 huonot

50. Kiinnostavia harrastuksia

1 on ( ) ( ) ( ) P
2 ei

51. Myönteiset muutokset muissa suhteissa

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä

52. Kielteiset muutokset muissa suhteissa

1 ei muutoksia ( ) ( ) ( ) P
2 yli puoli vuotta sitten
3 yli kuukausi sitten
4 kuukauden sisällä
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53.l Tyytyväisyys muihin suhteisiin I II III

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( ) P
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

Muuta mainittavaa muista suhteista
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………

54. Keskeisin tulevaisuuden uhka I II III

1 ei uhkia ( ) ( ) ( ) P
2 työ
3 terveys
4 asuminen
5 toimeentulo
6 suhteet vanhempiin ja sisaruksiin
7 nykyperhe
8 muut suhteet
9 jokin muu uhka

55. Suurimmat tulevaisuuden odotukset

1 ei odotuksia ( ) ( ) ( ) P
2 työ
3 terveys
4 asuminen
5 toimeentulo
6 suhteet vanhempiin ja sisaruksiin
7 nykyperhe
8 muut suhteet
9 jokin muu uhka
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56.-58. Kokonaisarvio kriisin vaikeudesta

1 2 3 4 5 ( ) ( ) ( ) P
_________________________ ( ) ( ) ( ) O
lievä vaikea ( ) ( ) ( ) T

…………………………………………………………………………………………….

Käytetyt palvelut ja avut

I = kahden vuoden aikana ennen ensimmäistä arviointia
II = ensimmäisen ja toisen arvioinnin välillä
III = toisen ja viimeisen arvioinnin välillä
Huom! Merkitse sulkuviivojen sisään merkittävin käytetty palvelu.

Sulkuviivojen alla oleville viivoille voit merkitä kaikki muut
käytetyt palvelut.

59. Perusterveydenhuolto ja yleissairaanhoito I II III

1 keskussairaalan osasto ( ) ( ) ( )
2 keskussairaalan poliklinikka ___ ___ ___
3 terveyskeskuksen osasto ___ ___ ___
4 tk:n vastaanotto ___ ___ ___
5 kotisairaanhoito ___ ___ ___
6 yksityislääkäri ___ ___ ___
7 A-klinikka ___ ___ ___
8 muu hoitopaikka:___________________ ___ ___ ___

60. Psykiatrinen erikoissairaanhoito

1 psykiatrinen sairaala ( ) ( ) ( )
2 psykiatrinen päiväsairaala, -osasto,

toimintakeskus ___ ___ ___
3 kuntoutuskoti ___ ___ ___
4 mielenterveystoimisto, psykiatrian

poliklinikka ___ ___ ___
5 yksityinen psykiatri, psykologi,

psykoterapeutti ___ ___ ___
6 muu hoitopaikka:_______________________ ___ ___
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61. Psykiatriset sairaalahoidot

1 yksi ( ) ( ) ( )
2 toinen kerta puoli vuotta ensimmäisestä
3 kaksi, jolloin kertojen väliä enemmän kuin puoli vuotta
4 enemmän kuin kaksi kertaa

62. Psykiatrisen sairaalan hoitoviikkojen määrä

1 yksi tai vähemmän ( ) ( ) ( )
2 yhdestä neljään
3 neljästä viiteentoista
4 enemmän kuin viisitoista

63. Psykiatrisen hoidon tai kuntoutuksen muodot

1 tavalliset avohoitokäynnit tai omahoitaja osastolla( ) ( ) ( )
2 kriisihoitokäynnit ___ ___ ___
3 yksilöpsykoterapia ___ ___ ___
4 perheterapia ___ ___ ___
5 perhetapaamiset, myös verkostot ___ ___ ___
6 yhteisöhoidollinen työskentely ___ ___ ___
7 ryhmäpsykoterapia ___ ___ ___
8 toiminnalliset ja luovat terapiat ___ ___ ___
9 psyykenlääkitys ___ ___ ___
10 muut hoidon ja kuntoutuksen keinot (esim.

sosiaalisten taitojen harjoittelu, suojatyö, työkokeilu ___ ___ ___

64. Sosiaalihuollon tukitoimet

1 ohjaus ja neuvonta ( ) ( ) ( )
2 taloudellinen tuki ___ ___ ___
3 kotipalvelut ___ ___ ___
4 muu:_____________________________ ___ ___ ___

65. Muut viranomaiset

1 ei ( ) ( ) ( )
2 kyllä



207
l66. Tyytyväisyys palveluihin (yleisarvio) I II III

1 tyytyväinen ( ) ( ) ( )
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön

Tähänastisista keinoista merkittävin apu

Potilaan arvio:
1. haastattelu______________________________________________
2. haastattelu______________________________________________
3. haastattelu______________________________________________

Omaisen arvio:
1. haastattelu______________________________________________
2. haastattelu______________________________________________
3. haastattelu______________________________________________
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LIITE 2

PERHEEN ARVIOINTI

Tutkimusnumero:______________________ Arviointipäivä:_____________

Arvioija:_____________________________

Tämä perhearviointi on muokattu JL Beaversin kehittämästä menetelmästä, jolla tutki-
taan perheiden selviytyvyyttä perustehtävistään. Selviytyminen jakautuu osa-tekijöihin,
joita kutakin arvioidaan asteikolla 1-5 (1= toimivin, tervein, normaalein; 5 = poikkeavin,
perheen selviytymistä eniten vaarantava). Arvioi jokainen osatekijä omana kokonaisuute-
naan. Ympyröi katkoviivan yläpuolalla olevista numeroista se, joka osuvimmin  kuvaa
perhettä. Käytä apuna viitteellisiä esimerkkejä, joilla kuvataan kutakin osatekijää.

I Perheen rakenne

A Valtasuhteet: yleinen vaikutelma perheen vallanjaosta

1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------

1 molemmat vanhemmat johtavat tasa-arvoisesti;
johtajuus muuttuu vuorovaikutuksen luonteen mukaisesti

2 taipumusta hallitsevuuteen ja alistuvuuteen, mutta suurin osa vuorovaikutusta
tapahtuu kunnioitusta osoittavien neuvottelujen kautta

3 kontrolli on lähes ehdotonta; joitakin neuvotteluja, mutta hallitsevuus ja alistu-
vuus vallitsevat

4 kontrolli on ehdoton; ei neuvotteluja; hallitsevuus ja alistuvuus vallitsevat
5 kaaos; ei johtajaa; kukaan ei pysty järjestämään kanssakäymistä

B Vanhempien liittoutuminen

1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------

1 vahva vanhempien liitto
3 heikko vanhempien liittouma
5 vanhemman ja lapsen liittouma
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C Läheisyys
 
1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------
1 läheistä kanssakäymistä, jossa otetaan huomioon perheenjäsenten yksilölliset

rajat
3 perheenjäsenet eristyneitä ja etäisiä suhteissaan
6 perheenjäsenten välillä epämääräiset ja epäselvät rajat

II   Uskomusten järjestelmä, mytologia: jokaisella perheellä on käsitys siitä, kuinka
perhe toimii ryhmänä; arvioi sitä, kuinka tämän perheen käsitykset vastaavat todellisuutta.

2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------
1 vastaa hyvin todellisuutta, on yhtäpitävä
2 vastaa useimmiten todellisuutta, lähes yhtäpitävä
4 jossain määrin epärealistinen
5 täysin yhteen sopimaton todellisuuden kanssa

III   Tavoitteellinen keskustelu: arvioi perheen tuloksellisuus ongelmia ratkaistaessa, jos
jokaisen perheenjäsenen tunteet ja mielipiteet otetaan huomioon.

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 erittäin tehokas
2 hyvä
4 huono
5 erittäin tehoton

IV Autonomia

A Ilmaisemisen selkeys: arvioi perhettä tunteiden ja ajatusten julkituonnin selkeyden
perusteella; kysymys ei ole niinkään eri tunteiden voimaperäisyydestä kuin yksilöllisten
ajatusten ja tunteiden selkeydestä.

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 hyvin selkeää
3 hieman epämääräistä ja piilevää
5 tuskin kukaan ilmaisee tässä perheessä koskaan itseään selkeästi
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B Vastuu:  arvioi sitä, missä määrin perheenjäsenet ottavat vastuuta menneistä, nykyisistä
ja tulevista teoistaan.

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 jäsenet kantavat vastuun omista teoistaan
3 jäsenet kantavat silloin tällöin vastuun teoistaan, mutta syyttelevät myös toi-

siaan, puhuvat 3. persoonassa tai monikossa toisistaan 
5 perheenjäsenet ottavat hyvin harvoin (ehkä ei koskaan) vastuuta teoistaan

C Tunkeilevuus: arvioi sitä, missä määrin perheenjäsenet puhuvat toistensa puolesta omi-
en kuvitelmiensa nojalla.

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 hienotunteista, ei lainkaan tunkeilevaa
3 satunnaista tunkeilua
5 hyvin tunkeilevaa
 

D Vastaanottavuus: arvioi, kuinka avoimesti ja vastaanottavaisesti perheenjäsenet suhtau-
tuvat muiden perheeseen kuuluvien näkemyksiin.

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 hyvin avoin
2 kohtalaisen
4 jäsenet eivät ota kovin usein toisten näkemyksiä vastaan
6 toisten näkemysten täydellinen vastaanottamattomuus

V Perheen tunneilmasto

A Tunteiden kirjo: arvioi perheen tunneilmaisun laajuutta

1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
1 monenlaisten tunteiden suoraa ilmaisemista
2 monien tunteiden suoraa ilmaisemista muutamista vaikeuksista huolimatta   
3 ilmeisiä esteitä joidenkin tunteiden ilmaisemisessa  
4 vaikka joitakin tunteita ilmaistaan, useimmat tunteet peitetään    
5 vähän tai ei lainkaan tunteiden ilmaisemista 
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B Mieliala ja sävy: arvioi perheen vuorovaikutuksen perusmieliala  

1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------
1 lämmin, hellä, humoristinen ja optimistinen
3 kohtelias, hieman masentunut ja ärtynytkin  
5 toivoton, kyyninen, vihamielinen 

C Ratkaisematon ristiriita:  arvioi onko perheessä ratkaisemattomalta vaikuttavaa ristirii-
taa. 

1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------  
1 vähäinen ristiriita tai ei lainkaan ratkaisemattomia konflikteja 
2 viitteitä ratkaisemattomasta ristiriidasta, joka ei kuitenkaan ole heikentänyt

perheen toimintaa  
3 selvä ristiriita, jolla on vähäinen vaikutus perheen toimivuuteen  
4 selvä ristiriita, joka on heikentänyt kohtalaisesti perheen toimintakykyä  
5 vaikea ristiriita, joka on heikentänyt huomattavasti perheen toimintakykyä  

D Empatia, myötäeläminen: arvioi kuinka herkästi tässä perheessä ymmärretään kunkin
perheenjäsenen tunteita.  

1 2 3 45 
-----------------------------------------------------------------------  
1 tunteilleen saa aina empaattista vastakaikua    
2 enimmäkseen myötäelävää vastakaikua jostakin  
3 myötäelämisen yrityksiä, mutta empatia ei oikein tahdo pysyä  
4 myötäelävä vastakaiku puuttuu  
5 karkean asiatonta tunteilla leikittelyä  

VI Kokonaisarvio perheen toimivuudesta ja ”terveydestä”

1 2 3 4 5 
---------------------------------------------------------------------- 
1 toimivin, ”tervein”
5 toimimattomin, ”poikkeavin”          
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LIITE 3
OMAISEN/LÄHEISEN HAASTATTELU

Tutkimusnumero: ______________________ Sotu: _____________________ 

Haastattelupäivät: I ___________    II __________    III ___________________

Haastattelija: I____________   II __________    III ___________________

Tämä lomake täytetään potilaan yhden omaisen haastattelun perusteella. Haastateltavan
omainen/läheinen valitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) Jos potilas on naimisissa tai asuu avoliitossa, haastatellaan puolisoa.
2) Jos potilas asuu lapsensa tai lastensa kanssa ilman puolisoa, haastatel-

laan joku 16 vuotta täyttäneistä lapsista.
3) Jos potilas on naimaton ja asuu vanhempiensa kanssa, haastatellaan ensi-

sijaisesti potilaan äitiä tai isää. Jos kumpikaan ei suostu,  haastatellaan
joku sisaruksista.

4) Jos potilaalla ei ole em. Kohdissa mainittuja omaisia, haastatellaan poti-
laan läheinen ystävä, tuttava tai muu henkilö (asuintoveri, työtoveri).

Pääsääntöisesti haastateltavaksi valitaan sellainen omainen tai läheinen, jolla on säännöl-
linen vuorovaikutussuhde potilaan kanssa, Jos haastatteluun pyydetty kieltäytyy, pyyde-
tään haastateltavaksi toista läheistä henkilöä. Myös yksin asuvien läheisin henkilö pyri-
tään haastattelemaan.

Haastattelu koskee vain haastateltavan omia käsityksiä. Moni kysymys jakautuu kahteen
osaan. Ensiksi tiedustellaan objektiivista tilannetta.  Toiseksi kysytään omaisen/läheisen
subjektiivista asennoitumista tai suhtautumista edellä mainittuun tilanteeseen. Tarkoitus
on selvittää, miten omainen kokee tilanteen omalta kannaltaan ja aiheuttaako se hänelle
rasitusta. 

Rasitusta tutkitaan kolmiluokkaisella tyytyväisyys –asteikolla. Tyytyväinen omainen/lä-
heinen pitää tilannetta niin tyydyttävänä ja hyväksyttävänä, ettei halua siihen muutosta.
Mukautunut on sopeutunut tilanteeseen, vaikka tilanne ei kaikin osin tyydyttäisikään.
Tyytymätön pitää asioiden tilaa selvästi hankalana ja muutosta vaativana.
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1. Haastateltavan suhde potilaaseen I II III

1 äiti
2 isä
3 tytär
4 poika
5 puoliso
6 muu omainen_____________________
7 ystävä (  ) (  ) (  )

2. Käykö haastateltava työssä?
 

1 kyllä
2 ei (  ) (  ) (  )

3. Haastateltava terveydentila

1 hyvä
2 kohtalainen
3 huono (  ) (  ) (  )  

4. Elääkö potilas haastateltavan kanssa?

1 kyllä, suurimman osan viikosta tai omainen pitää päivittäin huolta
2 enintään kolme päivää viikossa
3 asuvat eri paikoissa, mutta käyvät vieraisilla (  ) (  ) (  )  

5. Kodinhoito

1 potilas tekee kodin askareita oma-aloitteisesti 
ja selviää niistä suhteellisen hyvin

2 osallistuu askareisiin pyydettäessä, selviytyy 
kohtalaisesti, vaikeuksia saattaa esiintyä

3 osallistuu vain vastahakoisesti; välttelee, jos 
mahdollista; ei kykene suoriutumaan tehtä-
vistä ilman valvontaa

4 ei osallistu lainkaan kodin tehtäviin, esim.
ei sijaa vuodettaan tai auta siivouksessa 
pyydettäessä (  ) (  ) (  )

6. Omaisen/läheisen kokema rasitus (kodinhoito)

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön 
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7. Itsestä huolehtiminen (henkilökohtainen hygienia, I II III
syöminen, vuorokausirytmi)

 1 potilas huolehtii oma-aloitteisesti,
ei tarvitse kehotuksia ja selviytyy vähintään
tyydyttävällä tavalla

2 tarvitsee jonkin verran kehotuksia, muuten 
saattaa unohtaa ainakin osan itsensä huoleh- 
timisesta 

3 vaatii huolenpitoa, yrittää huolehtia itsestään,
mutta tarvitsee suhteellisen usein kehotuksia

4 vaatii jatkuvasti huolenpitoa, kehotuksia tai 
auttamista; läheisten jatkuva valvonta 
tarpeen (  ) (  ) (  )

8. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan kyvystä
huolehtia itsestään

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

9. Lääkkeistä ja hoidosta huolehtiminen

1 potilas huolehtii oma-aloitteisesti;
ei tarvitse kehotuksia; selviytyy vähintään
tyydyttävästi

2 tarvitsee kehotuksia, muuten voi unohtaa
lääkkeistään ja hoidostaan huolehtimisen,
ei kuitenkaan välttele hoitoa

3 vaatii jossain määrin huolenpitoa; yrittää
huolehtia itsekin, mutta ongelmia esiintyy
suhteellisen usein

4 vaatii jatkuvasti huolenpitoa, kehotuksia ja 
apua; välttelee toistuvasti hoitotoimen- 
toimenpiteitä   (  ) (  ) (  ) 

10. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan kyvystä
huolehtia lääkkeistään ja hoidostaan 

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )
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11. Rahan käyttäminen I II III

1 potilas huolehtii asiallisesti raha-asioistaan
2 joitakin ongelmia rahan käyttämisessä
3 huomattavia ongelmia; potilas tarvitsee 

lähes jatkuvaa ohjantaa ja valvontaa raha-
asioissaan

4 omainen/läheinen huolehtii kokonaan 
potilaan tilaan rahankäytöstä (  ) (  )  (  )  

12. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan raha-
asioiden  huolehtimisesta 

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

13. Lasten hoitaminen

1 potilas huolehtii omatoimisesti
lapsesta/lapsista

2 joitakin selviä ongelmia, mutta potilas
selviytyy lasten kanssa, esim. yhden illan,
suhteellisen hyvin

3 huomattavia ongelmia lähes jatkuvasti;
potilas kykenee kuitenkin jossain määrin 
auttamaan lasten hoitamisessa

4 ei kykene auttamaan lasten hoitamisessa;
ei voi jättää yksin lasten kanssa

5 ei hoidettavia lapsia (  ) (  ) (  )
 
14. Omaisen/läheisen kokema rasitus siitä vastuusta,

joka jää itselle lasten hoitamisesta 

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )



1/216
15. Työnteko (palkkatyö ja kotiäitien/-isien tekemä I II III
kotityö

1 potilas selviytyy työnteosta
vähintään tyydyttävästi

2 joskus isoja vaikeuksia, mutta suurimman 
osan ajasta selviytyy kohtalaisesti

3 huomattavia vaikeuksia  suurimman osan
työaikaa

4 potilas ei ole tehnyt työtä viimeksi kuluneen
kuukauden aikana (  ) (  )  (  )

16. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan
työsuorituksesta

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

17. Parisuhde

1 verrattain hyvä parisuhde
2 huomattavia vaikeuksia toisinaan,
3 huomattavia vaikeuksia suurimman osan 

aikaa
4 käytännössä ei toimivaa parisuhdetta (  ) (  ) (  )

18. Omaisen/läheisen kokema rasitus parisuhteesta

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

19. Muut läheiset ihmissuhteet  (samassa taloudessa 
asuvat, muut läheiset omaiset, sydänystävät)

1 verrattain hyvä ihmissuhde/hyviä suhteita
2 joskus huomattavia ongelmia, mutta potilas

voi menestyä läheisissä suhteissaan myös hyvin
3 huomattavia ongelmia suurimman osan aikaa
4 käytännössä potilaalla ei ole läheisiä

ihmissuhteita (  ) (  ) (  )
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20. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan I II III
muista läheisistä ihmissuhteista

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

21. Sosiaaliset suhteet perheen ulkopuolella; potilaan
käyttäytyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
perheen ulkopuolella (kysymys koskee tavanomaista
kanssakäymistä ystävien, tuttujen tai sukulaisten 
kanssa;  työ ja käyttäytyminen julkisilla paikoilla 
kuuluu toisiin kysymyksiin)

1 selviytyminen vähintään tyydyttävää
2 joskus huomattavia ongelmia, mutta

potilas voi selviytyä myös kohtalaisen
hyvin

3 huomattavia ongelmia suurimman osan
aikaa

4 potilas on käytännössä täysin eristynyt,
ei ole sosiaalista kanssakäymistä (  ) (  )  (  )

22. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan suhteista
perheen ulkopuolella

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

23. Potilaan käyttäytyminen julkisilla paikoilla

1 potilaan käyttäytyminen vähintään
tyydyttävää

2 joskus huomattavia ongelmia, mutta voi 
käyttäytyä kohtalaisen hyvin

3 isoja ongelmia suurimman osan aikaa
4 ei yleensä käy julkisilla paikoilla, mutta

käydessään herättää huomiota (  ) (  )  (  )
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24. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan I II III
käyttäytymisestä julkisilla paikoilla

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

25. Sosiaalinen vetäytyneisyys

1 potilas on normaalisti kanssakäymisissä
toisten kanssa, ottaa osaa keskusteluun,
ei vältä toisia ihmisiä

2 lievää toisten ihmisten välttämistä, rohkaistuna
osallistuu keskusteluun ja kanssakäymiseen

3 pyrkii selvästi välttämän toisten seuraa, 
ei osallistu ilman kehotusta keskusteluun

4 välttelee toisia ihmisiä ja keskustelua heidän  
kanssaan, vetäytyy omiin oloihinsa,
viettää aikaansa yksin (  ) (  )  (  )

26. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan tavasta
osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

27. Kiinnostuneisuus ja tapahtumien seuranta

1 potilas on kiinnostunut ympäristön 
tapahtumista, hankkii tietoa (lukee lehtiä,
kuuntelee radiota, seuraa TV:tä, keskustelee
tapahtumista toisten kanssa)

2 tavanomaista vähemmän kiinnostunut
ympäristön tapahtumista, ei hanki kovin
aktiivisesti tietoja; saattaa kuitenkin toisinaan 
innostua vähäksi aikaa tiedon hankintaan

3 ei ole kiinnostunut ympäristön tapahtumista,
seuraa harvoin tiedotusvälineitä

4 täysin kiinnostumaton yleisistä tapahtu-
mista (  ) (  ) (  )
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28. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan
kiinnostuksesta ympäristön tapahtumiin I II III

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

29. Aloitekyky ja aktiivisuus

1 puuhailee päivisin, ei tarvitse kehotuksia 
päivittäisille toimilleen

2 hieman passiivinen, viettää 2-4 tuntia
hereilläoloajasta tekemättä mitään 

3 oma-aloitteisuutta puuttuu, viettää 4-8
tuntia päivästä tekemättä mitään, tarvitsee
tukea säilyttääkseen toimintatarmonsa.

4 kokonaan aloitekyvytön, viettää kaiket 
päivät tekemättä mitään, tarvitsee tukea ja
kehotuksia perustoimintojenkin suorit-
tamiseksi (  ) (  ) (  )

30. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan
aloitekyvystä ja toimintavireestä

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

31. Hätätilanteista selviytyminen (kuinka potilas
on selviytynyt tai olisi mahdollisesti selviytynyt
odottamattomista hätätilanteista viimeisimmän
vuoden aikana)

1 selviytyminen vähintään tyydyttävää
2 selviytyminen joskus kyseenalaista, 

vaihtelevaa
3 selviytyminen hyvin kyseenalaista, epä-

tyydyttävää
4 potilas ei selviytynyt tai ei olisi selviytynyt

hätätilanteesta (  ) (  ) (  )
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32. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan I II III
kyvystä selviytyä hätätilanteista

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  )  (  )

33. Itsetuhokäyttäytyminen

1 potilas ei ole puhunut eikä tehnyt
yrityksiä itsemurhan suuntaan

2 on puhunut itsemurhasta viimeisimmän
kuukauden aikana, mutta ei ole yrittänyt

3 on puhunut usein ja tehnyt yrityksiä 
itsemurhan suuntaan viimeisimmän 
kuukauden aikana

4 potilas on tehnyt ainakin yhden vakavan 
itsemurhayrityksen viimeisen kuukauden
aikana (  ) (  ) (  )

34. Omaisen/läheisen kokema rasitus potilaan
itsetuhokäyttäytymisestä

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )

35. Omaiselta /läheiseltä vaadittava huolenpito tai
huomio (valvonta vuorokauden eri aikoina, yksin
jättäminen, loma-ajat)

1 merkittävää huolenpitoa ei tarvita
2 huolenpitoa tarvitaan toisinaan
3 huolenpitoa tarvitaan usein
4 jatkuvaa huolenpitoa tarvitaan (  ) (   )  (  )

36. Omaisen/läheisen kokema rasitus yleistä huolenpidosta

1 tyytyväinen
2 mukautunut
3 tyytymätön (  ) (  ) (  )
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37. Mikä on ollut omaiselle rasittavinta potilaan I II III
toiminnan kautta tarkasteltuna?

1 kodinhoito
2 itsestä huolehtiminen
3 lääkkeistä ja hoidosta huolehtiminen
4 rahan käyttäminen
5 lasten hoitaminen
6 työnteko
7 parisuhde
8 muut läheiset ihmissuhteet
9 sosiaaliset suhteet lähipiirin ulkopuolella
10 potilaan käyttäytyminen julkisilla paikoilla
11 sosiaalinen vetäytyneisyys
12 kiinnostuneisuus, tapahtumien seuranta
13 aloitekyky ja aktiivisuus
14 hätätilanteista selviytyminen
15 itsetuhokäyttäytyminen
16 yleinen huolenpito (  ) (  )  (  )
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LIITE 4
Expressed emotion  (EE)

Vihamielisyys potilasta kohtaan  (HOS)

1 ei vihamielisyyttä
2 vähän, yleisluonteista vihamielisyyttä
3 kohtalaisesti, (yleis) hylkäämistä ilmaisevaa
4 paljon merkittävää ja kohdentunutta
5 äärimmäistä, täydellistä hylkäämistä

Emotionaalinen kietoutuneisuus  (EI)

1 ei ollenkaan
2 vähän
3 kohtalaisesti
4 melko paljon
5 paljon
6 samastunut potilaaseen

Tunteiden lämminhenkisyys  (W-warmith)

1 ei lämpöä
2 hyvin vähän
3 melko vähän
4 melko paljon
5 hyvin paljon

Potilasta arvostelevien huomautusten määrä  (CC)  ottaen huomioon sekä lausumien sisäl-
tö että puheen sävy

Myönteisten arvostelmien määrä  (PR=positive remarks)
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Yhdessä vietetty aika (face to face)

1 alle 35 tuntia viikossa
2 yli 35 tuntia viikossa

I  II III
--------------------------------------------------
HOS

EI

W

CC

PR

Aika
---------------------------------------------------- 
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LIITE 5

University of Queensland

Department of Psychology

MANUAL FOR THE ADMINISTRATION AND SCORING

OF THE

VIDEO ASSESSMENT OF EXPRESSED EMOTION (VEE)

Robert D. Schweitzer

May 1987

The Vee should not be used without appropriate training. This is essential for attaining
reliability across research settings.
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1. INTRODUCTION

The Video assessment of Expressed emotion (VEE) has been designed to provide a
brief measure of a relative´s attitudes and feelings about a mentally ill family member.
The Video Assessment of Expressed Emotion (VEE) is derived conceptually from the
Camberwell Family Interview /CFI) and is designed to yield a rating of Expressed
Emotionality (EE) in families. Unlike the CFI, which takes 1-2 hours to administer, 3-4
hours to rate in its abbreviated form and requires extensive overseas training to rate, the
VEE is based upon a short five-minute video-taped interview and the rating procedure is
clearly defined to facilitate training in the use and scoring of the instrument. Obvious
potential advantages of the instrument include its brevity, use of video recording for
observing non-verbal cues, and a standardized and readily transposible scoring system.
Preliminary research on a pilot study indicates a high level of inter-rater reliability, (inter-
rater correlation coefficients for critical comments, hostility and emotional involvement to
be .94, . 75 and .84 respectively) in the scoring of the instrument and a positive correlation
between EE scores hostility and the scores on the HDHQ scale, which is a well validated
pencil and paper measure of the direction of Hostility (Klaasen, 1986).

2. ADMINSTRATION

The Video Assessment of Expressed Emotion Measure (VEE) is based upon a video taped
interview with each of the key relatives. The interview is undertaken separately with each
key relative. After assuring t the relative of the confidentiality of the interview, the
following instructions are provided:

“I’d like to hear your thoughts about (patient) in your own words and without my
interrupting you with questions or comments. When I ask you to begin I’d like you to
talk for five minutes telling me what kind of person (patient) is and how you get
along together”.
If the relative pauses for 5 seconds then the following prompting statements might be
used:
“Could you please tell me some more about….. (patient’s name) as a person”,
“Would you please say a little more about how you and…. (patient’s name) get
along”, or
“Is there anything further you can add about…. (patient’s name) as a person or how
you get along?”

It is very unusual for respondents to terminate before the end of the five-minute period.
The interview is recorded on videotape, identification details are recorded on the tape (i.e.
name or initials of the informant and the date of assessment), and the tape is carefully
labelled for future scoring.
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3. SCORING THE VIDEO ASSESSMENT OF EXPRESSED EMOTIONALITY

The tape is scored on five dimensions, critical comments, emotional involvement,
hostility, warmth and positive remarks. The criteria for scoring each of these dimensions
will be outlined in the following sections.

3.1 Critical Comments

A critical comment constitutes an unfavourable comment upon the behaviour or
personality of the informants relation. Such comments might infer some conflict or
disapproval of the person’s action or constitute a direct statement of disapproval or
disparagement.

a. In defining a critical comment, it is important to distinguish between statements
which are purely descriptive (e.g., “he has lost interest in all activities and seems to
do less and less” and statements which incorporate a self referential component (e.g.,
“I become angry that he has lost interest in work and seems to do less and less”).
b. In the training to score critical comments, a record is kept of the comments and

the reason for scoring the comment as being critical. A comment may be scored
as being critical on the basis of a critical. A comment may be scored as being
critical on the basis of a critical descriptive statement alone, or a critical
statement incorporating a self referential component. The judgement regarding
the statements criticality may be based upon content alone or verbal plus vocal
and non-verbal cues.

c. Several critical comments based around the same theme are scored as one critical
comment unless the theme is interrupted by a second theme and the initial theme
is returned to at a later time. Keeping track of the themes (see b above) allows
one to score related themes in this way rather than being scored separately (e.g.,
“Money goes straight through his hands”, “He argues all the time, and we have
to keep away from him”, “His dole cheque only lasts 3 days).

d. Items are scored as being critical if they meet any of the following criteria:

i) Content is unambiguously critical of the person (e.g., “He’s a very lazy
person – won’t do a thing around the house”).

ii) The content is critical and incorporates a self referential element (e.g., “I
felt that….”, or “She’s spent a lot of money at Gloria Marshall –
against my advice”).

iii) A statement is descriptive but non-verbal cues are critical (e.g., “he is
drinking a lot….”, accompanied by change in voice tone, grimaces or
changes in expression).

iv) A statement is critical then negated, e.g., “Sally has been impossible to
live with… no, that is not altogether true, we have got on pretty well,
really.”
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v) While no single statement is critical on its own, the context of a series of
the statements present as being critical. That is, in spite of the absence
of any single critical comment, a critical theme is developed.

e. Items are not scored as being critical if:

i) The informant restates a theme which has already been scored as being
critical, and the theme has not been interrupted by any new theme (e.g.,
“She always did cause a lot of trouble! In fact, her brother says she’s
troublesome, we don’t know what to do about her always answering
back”).

ii) The informant is clearly exemplifying a point already made (e.g. “Peter
as a child was a bit of a disappointment….a disappointment such as at
school”). This should be considered as an extension of the original
theme.

iii) The statement is purely descriptive without any inherent judgements
or critical non-verbal cues attached to it (e.g., “She’s a terrible
meddler”).

iv) Criticism is directed at a third party (e.g., “That’s her mother’s fault,
she’s a terrible meddler”).

v) There is considerable indecision about a comment being “critical”. If the
verbal and non-verbal cues suggest, but are not sufficient to make a
judgement.

f. The score for critical comments is simply the number of critical comments
recorded during the course of the five minute interview. A maximum number of
seven critical comments are scored, above which, the person scores 7 or more
critical comments. The vast majority of persons score well within these limits.

3.2 Emotional Involvement

The VEE focuses upon the level of involvement, as opposed to the notion of over-
involvement as described in the CFI. The purpose of this distinction is to indicate that the
level of involvement might not necessarily be negative or pathogenic. Emotional
involvement is rated on a six-point scale, by assessment of reported behaviour as well as
by interview behaviour.

The scale is graduated as follows:

I_______I______I______I_______I______I
1 2 3 4 5 6
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1. One indicates an absence of observable overt involvement. In such instances, the
informant might talk about the patient in an overly detached manner, such as one might
talk about an employee, or in a manner which shows a lack of feeling. This could be
characterized by the informant talking in a monotone, or a series of statements with little
or no inflection of tone, even when talking about what might be a potentially emotional
subject. The informant may use words such as “We understand Peter better now that we
know he’s sick,” but the words could be hollow, just words, with little implied caring.

2. Two reflects some indications of emotional involvement, i.e., the informant shows
empathy towards his or her relative. Some expression of care or resentment might also be
evident (e.g., “He’s trying hard….we get on better now than we ever have…I talk to him a
lot … I keep thinking I’ve got the get through to him…I’m learning a lot too …I’m very
pleased with him”). The informant may describe transient incidents of emotional reactions
to the relative.

3. Three reflects a greater degree of observable emotional involvement. The informant
might report significant emotional responses, resentment, self-sacrificing or devoted
behaviour. However, the informant retains a clear sense of separateness from the relative.

4. Four indicates a more intense level of emotional involvement which result in some
degree of pain, sadness or anger for the informant. In such instances, the informant makes
their own feeling in relation to the patient explicit (e.g., “It hurts me…. I know it hurts
him… He can cope with it, but I know hurts him”).

5. Five represents an exaggeration of the characteristics defined above and the emotional
involvement is sustained during the course of the interview. This may include exaggerated
emotional responses, or self-sacrificing devoted behaviour or extremely overprotective
behaviour. The interview may be seen as being overly emotional.

6 . Six – there is an identification with the patient, with periods involving exclusion of
sense of self as the informant talks about (or strongly identifies with) the patient. (e.g.
bursts into tears as she discusses her son’s breakdown and his experiences, as if they were
her own).

In assessing emotional involvement, cognizance is taken of both verbal, vocal and non-
verbal cues. Verbal statements might include statements of involvement or over-protection
(e.g., “ the family’s coping well…mainly because we love each other I suppose”, He can’t
be all that bad, he must have a mild version of the illness”). Non-verbal and vocal cues
might include overt displays of emotionality. In rating the impact of the patient upon the
informant, it is often necessary to respond to both verbal and non-verbal cues. In such
instances, one might also observe a lack of objectivity as the informant tries to rationalize
the patient’s experience. In its most extreme form, emotional involvement is expressed by
way of strong identification with the patient including their hardship or suffering.
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Some verbal qualities which have been useful in rating emotional involvement include:

i) Explicit statments of love (e.g., “I love him, he’s a good kid, he loves me, I’m a
good mum”).

ii) Hypersensitivity to criticism of their relative or an excessive focus upon
‘illness’ (e.g., “I don’t say Lyle’s a schizophrenic, simply because it would go
against him, he’s still Lyle”).

iii) The informant might comment upon his or her own feelings, and in this way the
statements are self referential (e.g., “Neil’s got this whatever, and I was cross at
him, angry… a funny sort of anger because of the effect his illness had on me
…”).

iv) Expressions of inability to obtain comfort from others (e.g., “I’m deprived of
the comfort because I can’t talk to my mother about Peter”). Non-verbal cues
might involve dramatization of feeling and event.

3.3. Hostility

Hostility refers to the informant attacking the ‘patient’ for what he or she is rather than
what he or she does (Leff & Vaughn 1985). Such comments imply a dismissal or the
worthlessness of the person rather than their. This rating is based primarily upon non-
verbal cues such as manner of speech and posture, but might also involve verbal content.
In such instances, the informant might respond in an emotionally cold manner, their
criticism is directed towards the very nature of the person being discussed rather than
specific attributes. The informant may furthermore express obvious and overt resentment
towards the patient.

In some instances, one might experience the informant as talking about their
relative as if they were an object. They might draw comparisons between the patient and
themselves as a person, rather than focussing upon specific attributes. The informant may
furthermore express obvious and overt resentment towards the patient. An additional
characteristic of hostility is that the emotional tone of the session is continuously hostile
through the course of the interview.

Hostility is rated on a five point scale:
None Little Moderate Very Extreme

I I I I I
1 2 3 4 5

1. One indicates an absence of hostility.
2. Two indicates the presence of one or more generalized critical statements accompanied
by the presence of disparaging non-verbal cues, e.g., “He never shows any appreciation of
what we have done for him” or “She is a bit of a disappointment, really” (accompanied by
a disparaging tone of voice during the course of the interview).
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3. Three indicates the presence of overtly rejecting statements, rather than critical
comments. e.g., “Will she see this tape…well, to tell you the truth,…I can’t stand her!”,
“He’s a shit”, or “He was totally unbearable”.
4. Four indicates a significant non-verbal hostile component, which may be reflected by
voice tone, body posture and other hostile cues.
5. Five indicates an extreme rejection of the person, as evidenced by both verbal an non-
verbal cues.

Hostile remarks are always rated additionally as critical comments. The presence of
hostility is invariably accompanied by high criticism, though a high level of criticism may
not necessarily be accompanied by the presence of hostility. Experience shows the
presence of rateable hostility to be relatively uncommon.

3.4 Warmth

Warmth is similar to emotional involvement, in that it comprises several aspects: empathy,
concern, appreciation and enjoyment of the designated person. Warmth is judged
primarily on voice tone, facial expression and other non-verbal behaviours. Verbal
expressions of concern, empathy, acceptance and understanding are also relevant in the
rating of warmth.

Warmth is rated on a five-point scale,

I I I I I
1 2 3 4 5

1. One indicates an inability to assess the presence or absence of this dimension. No
overt verbal or non-verbal cues.
2. Two indicates the presence of some fondness for the patient. It may be revealed by
gesture or content alone.
3. Three indicates reported feelings of empathy and genuine fondness for the relative.
Such feelings need to be reflected by both verbal and non-verbal cues.
4. Four indicates observable and sustained overt concern for and enjoyment of the
designated person.
5. Five is the highest possible rating of the informant’s unreservedly healthy and visible
involvement with his or her informant’s unreservedly healthy and visible involvement
with his or her relative revealed by gesture and content, and characterized by respect of
their individuality and separateness.
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3.5 Positive Remarks

a. Positive remarks are statements of praise, approval or appreciation of the designated
person. Such statements may be focussed upon the designated person, the person’s

attributes, or behaviour. For example; “Peter is terrific. I’m really pleased with him”, Peter
is bright and cheerful in spite of his difficulties”, or “Did you know that he vas an
excellent swimmer. He swam for the State!” Criteria for scoring are based primarily on the
content of the statement.
b. Comments used to simply describe the patient’s positive response to treatment, e.g.
“He is getting much better….” are not scored as positive comments. However, if the
statement incorporates a self-referential element, e.g., “I am feeling pleased to see his
improvement”, it is scores as a positive remark.
c. Like critical comments, positive remarks are rated using a frequency count.

d. As for critical comments, positive remarks based on the same theme are scored as on
positive remark unless the theme is interrupted and returned to at a later time.
e. Where a verbal comment is positive and the accompanying non-verbal cues
contradict the verbal message, the non-verbal cues take precedence and the comment is
not scored.
f. If a positive statement is made, and then negated (e.g. “She keeps her room looking
lovely… which she never did before” it is still scored as a positive remark.
g. The maximum score for positive score for positive remarks is seven, after which, the
person is rated as seven or more.
h. Scores for warmth and positive remarks are recorded but are not included in the
overall assignment of. EE.

4. ASSIGNMENT OF EE

The scores on the three sub-scales, Criticism, Emotional involvement and Hostility are
used in assigning families to a high or low EE group. Following the convention
established by Leff an Vaughn (1985), any one relative in the household evidencing a
significant score would result in the family being rated as high EE. Just as the cut-off
scores for EE assignments based upon the CFI have varied over time, the criteria for
allocation to the high EE group, utilizing the VEE, will need to be established empirically
over time. At the present stage, it is recommended that a score of 3 or more on the
criticism or emotional involvement scale, or a combination of the criticism and hostility
scales, be regarded as reflecting high EE. Further research is currently being undertaken to
identify the level of EE, as assessed by the VEE, which is predictive of relapse.

5. TRAINING OF RATERS:

The training of raters comprises two stages. During the first stage, raters are introduced
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to each of the five scales individually. The relevant scale is explained, its application is
illustrated and the rater is requested to practice the assessment technique on fifteen video
taped subjects. At least five of the practice assessments take place within a training
workshop, with a trained rater present. The remaining ten assessments may be undertaken
individually between formal training sessions and the results discussed at the following
session. This stage requires home assignments and approximately five hours of training
within a group setting.

The second stage requires practice on all five ratings simultaneously, though the tape
may be viewed several times, and each of the rating scales completed separately. With
experience, it is usually unnecessary to show the practice tape more then three times.

The first showing may be used to gain an overview of the interview. The second shoeing
is used for recording the number of critical and positive statements, and the third showing
may be useful for confirming reasons for the emotional involvement, hostility and warmth
rating. The second stage continues until the rater is able to demonstrate high inter-rater
reliability with the criterion ratings for the training tapes.

Training tapes comprise role-play models for the early training sessions and clinical
tapes for the later training sessions. The training tapes are thus graded in terms of their
relative complexity. The training process takes approximately eight to ten hours of formal
training to reach the criterion level.

6. CONCLUSION

A large body of evidence has arisen over the past twenty years which has indicated that
family environments can be directly assessed by way of interview, and that the factors
assessed (EE) can reliably predict the course of some major psychiatric disorders
including schizophrenia (Leff & Vaughn, 1985) and major depression (Hooley, 1986).
The current development of the VEE represents an attempt to design a short, empirically
based, and clinically useful instrument for the direct assessment of the emotional attitudes
expressed by a relative about an identified patient.

While it is obvious that further research will need to be carried out assessing the
reliability and validity of the instrument, its long term significance will depend upon its
ease of application in administration and scoring, validity and reliability. Hopefully,
ongoing research will attempt to answer each of these questions.
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