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Metafora terapeuttisessa keskustelussa pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu metaforia psy-
koterapiaprosessissa. Tutkimuksessa on määritelty aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden 
perusteella psykoterapian ja metaforan sekä empatian käsitteet. Empatialla on aikaisemmissa 
tutkimuksissa osoitettu olevan terapiasuhteen ja hoidon tulosten kannalta tärkeä merkitys. 

Tutkimuksessa on käytetty aineistona Suomen mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan psy-
koterapeuttien omista asiakastapaamisistaan kuvaamaa aineistoa. Kuvattua aineistoa on kirjoi-
tettu luettavaan muotoon ja sen jälkeen analysoitu keskustelunanalyysin avulla. Aineistoa tar-
kasteltaessa on kiinnitetty huomiota puheenvuoroihin, joissa metaforat ilmenevät. Tämän li-
säksi on tarkasteltu sekä niitä puheenvuoroja, jotka edeltävät metaforien ilmaisuja että pu-
heenvuoroja, jotka esiintyvät metaforien ilmaisemisen jälkeen. 

Tutkimuksen perusteella metaforia käyttävät terapiakeskusteluissa sekä asiakkaat että terapeu-
tit. Asiakkaat käyttävät metaforia huolenkerronnan ja erilaisten kuvausten välineenä. Terapeu-
tit käyttävät metaforia empatian osoittamisen ja terapeuttisten formulaatioiden välineinä. Kir-
jallisuuden ja aineiston perusteella tässä tutkimuksessa esitellään myös metaforien käsittelyyn 
soveltuva terapeuttisen keskustelun malli, jonka avulla metaforia voidaan käsitellä aktiivisesti 
terapiaprosessissa. Kuusivaiheinen metaforan käsittelymalli sisältää metaforan kuulemisen, 
huomaamisen ja laajentamisen, metaforalla leikkimisen ja metaforan valitsemisen sekä meta-
foran yhdistämisen tulevaisuuteen. 

Metaforat kuuluvat terapeuttiseen keskusteluun. Terapeutin tulisi olla tietoinen metaforan 
esiintymisestä erityisesti huolenkerronnan vuoroissa, jotta hänen olisi mahdollista reagoida 
asiakkaan huolenkerrontaan terapiasuhteeseen kuuluvalla riittävällä empatian osoituksella. 
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1. JOHDANTO 

 

 

Tarkastelen tässä työssä metaforan ilmenemistä ja käyttöä terapeuttisessa keskustelussa. Selit-

tääkseni metaforan olemusta terapeuttisessa keskustelussa ja psykoterapiassa, tarkastelen en-

sin, mitä tarkoitan psykoterapialla (1.1.) ja sen jälkeen, mitä tarkoitan metaforalla (1.2.). Li-

säksi tarkastelen, miten metaforia on tähän saakka tutkittu ja mistä syystä niitä tulisi tutkia 

(1.3.).  

Luvussa kaksi käsittelen keskustelunanalyyttistä tutkimusmenetelmää ja miten sitä 

olen tässä tutkimuksessa käyttänyt aineiston analysoimiseksi. Samassa luvussa esittelen ai-

neistosta esille nousseet erilaiset metaforat (2.2.1.–2.2.3) ja niiden analyysin (2.2) sekä ana-

lyysin tulokset (2.3.).  

 

 

1.1. Psykoterapia ja sen tavoite 
 

 

Psykoterapia määritellään Oxfordin sanakirjassa (vapaa suomennos) ”persoonallisuuden tai 

mielenhäiriöiden hoidoksi jollakin psykologisella menetelmällä”. Psykoterapiaa voidaan tar-

kastella myös Duodecimin Psykoterapian konsensuslausuman (2006) mukaan terveydenhuol-

lon ammatillisena toimintana, joka tähtää psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. 

Tätä toimintaa ohjaavat asiakastyötä ohjaavat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset 

periaatteet. Psykoterapiassa on kyse vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja hoitavan 

henkilön välillä. Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön pois-

tamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Psykoterapia pohjautuu vakiin-

tuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan ja terapian reunaehdot määritellään hoito-

/terapiasopimuksessa. Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, jolla on tehtävään koulutus ja 

kokemusta (psykoterapian konsensuslausuma, 2006). Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) (2005) - nykyisin Sosiaali- ja terveysalan lu-

pa- ja valvontaviraston (Valviran) - mukaan, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian kei-
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noin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psykologisten ilme-

nemismuotojen lisäksi kehollisia, vuorovaikutuksellisia tai sosiaalisia ilmenemismuotoja. 

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittävää kärsi-

mystä ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön omia valmiuksia ratkoa on-

gelmiaan. Psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psyko-

logiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että häiriöiden 

eri muotoja. 

Vaikka erilaisia terapiasuuntauksia onkin hyvin vaihteleva kirjo, niissä kaikissa on jo-

takin yhteistä: Jokainen koulukunta painottaa vuorovaikutuksellista suhdetta terapeutin ja 

asiakkaan välillä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan hyvinvointiin vaikuttavia 

ajattelu- ja toimintatapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja oirei-

siin. Tavoite on tunnistaa, ymmärtää ja muuttaa niitä oireiden tai tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta suotuisammiksi (mm. Blenkiron, 2005; Gonclaves & Craine, 1990; Kuusinen, 2008). 

Psykodynaamisessa psykoterapiassa vuorovaikutusta painotetaan hieman enemmän kuin kog-

nitiivisessa psykoterapiassa. Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tun-

nistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja sekä ongelmia sisäistä kasvua ja 

muutosta mahdollistavalla tavalla (mm. Christensen, Russel, Miller & Peterson, 1998; 

Greenberg, Elliott, Watson & Bohart, 2001). Perheterapian tavoite on avata perheenjäsenten 

välistä lukkiutunutta vuorovaikutusta ja saada perhe yksikkönä toimimaan paremmin (mm. 

Morgan, 2004; Rautiainen, 2007). Toisin sanoen riippumatta siitä, millaisia menetelmiä psy-

koterapiassa käytetään ja mitä suuntausta se edustaa, vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin 

välillä on merkityksellisin tekijä asiakkaan mielessä tapahtuvan muutoksen saavuttamiseksi 

(ks. myös Psykoterapian konsensuslausuma, 2006). 

Terapeuttisesta yhteydestä tai terapeuttisesta suhteesta (therapeutic alliance) on kes-

kusteltu psykoterapiassa lähes vuosisata ja viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tutki-

mus tältä alueelta on lisääntynyt merkittävästi (Horvarth & Bedi, 2002). Terapeuttisesta suh-

teesta tosin on lukuisia erilaisia käsityksiä ja lukuisia tapoja määritellä terapeuttista suhdetta. 

(Elvins & Green, 2008; Hovarth, 2006; Summers & Barber, 2003). Terapiasuhteen katsotaan 

yleensä sisältävän asiakkaan ja terapeutin yhteistä näkemystä ja ymmärrystä hoidon tavoitteis-

ta sekä tarvittavista toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi terapiasuhde edellyttää yk-

silöllistä vuorovaikutussuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä (Bordin, 1979). Tätä voidaan 

kutsua myös yhteistyösopimukseksi, jossa asiat ovat asiakkaan ja terapeutin yhdessä määritte-

lemiä. Toimiva ja vahva terapeuttinen suhde voi lisätä asiakkaan osallistumista ja panostusta 

terapiasuhteessa, joka puolestaan tekee monista terapeuttisista interventioista todennäköisem-
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min tehokkaampia (Addis, Wade & Hatgis, 1999). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on voitu 

osoittaa merkitseviä korrelaatioita terapeuttisen suhteen ja terapian lopputuloksien välillä 

(mm. Horvath & Bedi, 2002; Martin, Garske & Davis, 2000). 

Empatiaa on tutkittu suhteessa psykoterapian lopputuloksiin monin eri tavoin. Empa-

tian merkitys on osoitettu eri tutkimuksissa tyhjentävästi, vaikka ei ole olemassa yhtä yhteis-

ymmärrykseen perustuvaa määritelmää empatialle. Carl Rogersin (1980) empatian määritel-

mää on kuitenkin käytetty yleisesti. Rogers on määritellyt empatian (vapaasti suomennettuna) 

”terapeutin herkäksi kyvyksi ja halukkuudeksi ymmärtää asiakkaan ajatuksia ja tunteita ja 

asiakkaan ponnisteluja asiakkaan näkökulmasta” (Rogers, 1980, 85). Rollnick ja Allison 

(2004) ja Miller ja Rollnick (2002) puhuvat motivoivasta haastattelusta, jossa keskeistä ovat 

empatiataidot. Empatia on kykyä ilmaista empatiaa, mutta ennen kaikkea se on avoimien ky-

symyksien esittämistä, reflektiivistä kuuntelemista, asiakkaan tukemista (vrt. Bachelor, 1988; 

Rogers, 1980; Wynn & Wynn). Empatia on tunnistettu ja tunnustettu osatekijä Wynn ja 

Wynnin (2006) mukaan psykoterapiassa eri suuntausten keskuudessa (mm. yksilökeskeiset, 

kognitiiviset, psykodynaamiset terapiasuuntaukset). Terapeuttinen empatia muodostuu Wynn 

ja Wynnin (2006) mukaan kolmesta tekijästä (ks. myös Bachelor, 1988): 1. kognitiivinen, 2. 

affektiivinen eli tunteisiin liittyvä ja 3. toimintaan liittyvä osa. Näistä ensimmäinen tarkoittaa 

asiakkaan kokemusten tunnistamista ja toinen asiakkaan tunteiden myötäelämistä. Empatiassa 

asiakkaan tunteiden ja kokemuksen ymmärtäminen on keskeistä. Hetki, jolloin terapeutti ottaa 

osaa ja osoittaa ymmärrystä asiakkaan tunnetta kohtaan on asiakkaalle tärkeä (ks. myös 

Bachelor, 1988). Kolmas empatian osa-alue on asiakkaan kokemusten johdosta ilmaistua em-

patiaa. Empatialla on ajateltu saavutettavan psykoterapian kannalta positiivisia lopputuloksia: 

Asiakas tulee ymmärretyksi, empatia parantaa ja syventää asiakas-terapeutti-suhdetta 

(Bachelor, 1988) ja antaa asiakkaalle turvallisuuden tunnetta, joka auttaa vaikeiden aiheiden 

käsittelyssä. Empatia terapiasuhteessa vähentää ennenaikaisia terapiasuhteiden lopetuksia, tar-

joaa korjaavia emotionaalisia kokemuksia ja edistää kognitiivis-affektiviista prosessia sekä 

parantaa asiakkaan itsehoitoyrityksiä. Useat tutkimukset ovat tuottaneet korkeita korrelaatio-

lukuja empatian ja psykoterapian lopputulosten välillä (Greenberg, Elliot, Watson & Bohart, 

2001). 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu osasta erään pariskunnan terapiaprosessia. Tästä 

syystä on perusteltua tarkastella psykoterapiasta puhuttaessa myös pari- tai perheterapiaa. Pa-

riterapiaa on tutkittu laadullisin menetelmin haastattelemalla pariskuntia heidän välillään ta-

pahtuneesta muutoksesta hoidon aikana ja sen jälkeen. Christensen, Russel, Miller ja Peterson 

(1998) haastattelivat pariterapiassa käyneitä pariskuntia erikseen ja totesivat, että puolisot ku-
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vasivat muutoksen tapahtuneen suhteessaan tunteisiin, ajatuksiin ja kommunikaatioon. Muu-

tos oli tapahtunut vähitellen. Muutos saattoi alkaa tunteissa, ajatuksissa tai kommunikaatiossa 

ja edetä sitten toisiin elämän osa-alueisiin. Muutosta mahdollistivat terapiasuhteen turvallinen 

ilmapiiri, terapeuttien oikeudenmukaisuus, ongelmien normalisointi, toivo ja terapeuttisen 

työskentelyn oikea-aikaisuus. Puolisot kokevat Greenberg, James ja Conryn (1988) mukaan 

muutosta tapahtuneen tavassa havainnoida toista tunteiden ilmaisun kautta, tunteiden ja tar-

peiden ilmaisemisessa, ymmärryksen lisääntymisessä ja vastuunottamisena omista kokemuk-

sista. Lisäksi muutoksen kannalta tärkeänä koettiin tuen saaminen terapeutilta. 

Christensenin ym. (1998) mukaan terapiaprosessissa muutos tapahtuu suhteessa kom-

munikaatioon, ajatuksiin ja tunteisiin. Muutokset tapahtuvat vähitellen, ilman suuria käänne-

kohtia. Kaikki oleellinen ja tärkeä ei tapahdu eikä tule puhutuksi terapiahuoneessa. Gergenin 

(2006) mukaan juuri tämä on psykoterapeuttisen työn kannalta oleellista; työskentely siirtyy 

terapiakontekstin ulkopuolelle. Terapia tekee itsensä ajanoloon tarpeettomaksi. Rautiainen 

(2007) tutki masennuksen hoitoa pariterapeuttisin menetelmin. Rautiaisen mukaan paritera-

piassa auttaa turvallisuus, keskustelemisen tapa, puhuminen ja toisen kuuleminen ja puolison 

mukana olo masennuksen hoidossa (ks. myös Kung, 2000). 

Psykoterapia – riippumatta mitä suuntausta se edustaa – voi olla muutokseen johtava 

prosessi vain jos se sisältää riittävästi turvallisuutta lisääviä elementtejä, kuten empatian osoi-

tuksia. Lisäksi terapiaprosessin luonteeseen kuuluu jollakin menetelmällä aikaansaatu vuoro-

vaikutussuhde asiakkaan kanssa. Terapiasuhdetta voidaan tällöin tarkastella myös menetelmä-

nä, jonka avulla terapeutti pyrkii hoidolle asettamiinsa tavoitteisiin. Vuorovaikutuksen laatu ja 

empatia on korostunut useissa tutkimuksissa erittäin keskeisenä elementtinä (mm. Christensen 

ym., 1998; Greenberg ym., 2001; Greenberg ym., 1988; Horvath & Bedi, 2002; Martin, 

Garske & Davis, 2000; Wynn & Wynn, 2006). Tämän erityisen vuorovaikutussuhteen synty-

miseen ja vuorovaikutuksen avulla työskentelyyn terapeuttisessa keskustelussa tarvitaan joita-

kin välineitä. Tässä työssä tarkastelen metaforan merkitystä vuorovaikutussuhteessa ja eräänä 

tällaisena välineenä terapeuttisessa työskentelyssä. 
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2. Metafora ja sen tutkiminen psykoterapiassa  
 

 

Metaforalla tarkoitetaan kielikuvia, vertauksia, joilla jotakin ilmiötä selitetään. Se voi 

olla sana tai kaksi tai pidempi selitys, lausahdus, joka synnyttää erilaisia mielikuvia. Metafo-

ra (muinaiskreikaksi ’kuljettaa yli’) on kielikuva, jossa kahta toisiinsa liittymätöntä sanaa ver-

rataan ilman kuin-sanaa (mm. Berlin, Olson, Cano & Engel, 1991; Enckell, 2002; Kopp & 

Craw, 1998). Metaforassa tapahtuu merkityssiirtymä, jonka johdosta se eroaa kirjaimellisesta 

kielestä (mm. Enckell, 2002; Lakoff & Johnson, 1980, 2003; Hayes, Barnes-Holmes & 

Roche, 2001). Kielikuva  puolestaan on suorasta, kirjaimellisesta merkityksestään poikkeaval-

la tavalla käytetty sana tai ilmaus (ks. myös Hayes ym., 2001). 

Kielitieteilijä George Lakoff on tutkinut metaforien merkitystä käsitemaailmallemme. 

Lakoffin mukaan (1980) koko kielemme rakentuu monien metaforien varaan. Kieli tulvii il-

maisuja, joissa "olemme päässeet pitkälle" tai "tuntui, että halusin pysähtyä ja miettiä elämäni 

suuntaa". Koko ajattelu on siis organisoitunut joidenkin tärkeiden ja perustavien metaforien 

kautta. Skinner (1989) on puolestaan tutkinut erilaisten sanojen etymologiaa. Skinner tarkas-

telee sanojen merkityksiä kognitiivisten prosessien avulla. Mielentiloihin liitetty tai niitä ku-

vaava puhe on käytetty kuvaamaan käyttäytymistä tai tilannetta, jossa käyttäytyminen esiin-

tyy. 

Krause, Sulz ja Holmesin (2004) mukaan metaforat ovat kaikille yhteisiä riippumatta 

kielestä, kansalaisuudesta tai kulttuurista. Metaforilla on taipumus säilyttää rakenteensa kult-

tuurista toiseen. Toiset metaforat ovat universaaleja ja käännettävissä kulttuurista toiseen ja 

toiset jonkin kulttuurin sisällä syntyneitä. Rakenteellisesti yhteistä universaaleille metaforille 

tällöin on, että metafora synnyttää mielikuvia. Metafora yhdistää sanoja, asioita tai käsitteitä 

toisiinsa. Lisäksi metaforalla on sekä kirjaimellinen että vertauskuvallinen merkitys. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä metaforia kulttuurisella tasolla. 

Metaforien tutkiminen ja erityisesti niiden tutkiminen psykoterapiassa on viimeisten 

vuosikymmenten aikana lisääntynyt (mm. Angus, 1996; Angus & Rennie, 1988, 1989, 

Barker, 1985). Kiinnostus metaforien tutkimiseen on herännyt monien eri tieteenalojen tutki-

muksien seurauksena. Esimerkkinä mainittakoon kielitieteet (Bakhtin, 1985), filosofia 

(Johnson, 1981), sosiaalipsykologia ja psykologia (mm. Gentner & Grudin, 1985) sekä lääke-

tiede ja psykoanalyyttiset teoreetikot (mm. Arlow, 1979; Fine, Pollio & Simkinson, 1973). 

Metaforan olemuksen tutkimuksessa on erotettavissa kaksi suuntausta. Aristoteleen vertailun 

teoriassa metafora määriteltiin sarjaksi sanoja, joiden välillä tapahtui kirjaimellista vertailua. 
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Tämä kirjaimellisen vertailun suuntaus on yleinen esimerkiksi kielitieteissä. Toisaalla meta-

foran tutkimukseen ovat vaikuttaneet vuorovaikutusteoreettiset mallit (Lakoff & Johnson, 

1980), joissa metaforat on määritelty sisällön ja tarkoituksen perusteella. Vuorovaikutusmal-

lin kannattajat puolestaan tutkivat metaforia kokemuksellisena ilmiönä: sisäisenä tapahtuma-

na, jota ilmaistaan kielen avulla. 

Metaforat ovat pitkään kiinnostaneet teoreetikkojen ja käytännön psykoterapeuttien 

ajatuksia. Psykoanalyyttisessä kirjallisuudessa on käsitelty paljonkin metaforien ilmenemistä 

(mm. tiedostamattoman materiaalin vapautuminen, unet, defensiivinen ja regressiivinen ilmai-

su ja yleensä ilmaisu, jossa yhdistyvät materiaalit monesta eri lähteestä) (mm. Barker, 1985; 

Bettelheim, 1984; Gonclaves & Crane, 1990; Evans, 1988). Evans (1988) esittää, että harvoin 

kiistellään siitä, millaisia sisäisiä merkityksiä metaforilla on. Ne ovat ikään kuin terapiapro-

sessin ydintä – aina samat. Silloin kun kyseessä on metaforien hyödyllisyys terapiassa, mieli-

piteet jakautuvat kahtaalle. Kun terapeutilla ja asiakkaalla on yhteinen terapiaprosessissa syn-

tynyt ja jaettu ymmärrys käytetyn metaforan merkityksestä, synnyttää se Angusin ja Rennien 

(1988) mukaan lähentävää vuorovaikutusta. Sen sijaan jaetun ymmärryksen puuttuminen me-

taforasta on vaikuttamassa terapeutin ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Terapiasuhteen laatu 

ja vuorovaikutus on tällöin heikompi (ks. myös Amira, 1982; McMullen, 1989).  

Metaforat voivat ohjata monin tavoin ajatteluamme. Haley (1971, 1976) pitää tärkeä-

nä, että terapeutin tiedostaa, mistä asioista puhuu ja miten niistä puhuu. Terapeutin tärkeänä 

pitämät asiat eivät välttämättä ole tärkeitä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaalle on tärkeätä 

saada puhua metaforin – se auttaa häntä saavuttamaan omaa, sisäistä maailmaa ja uusia syväl-

lisiä oivalluksia omasta tilanteestaan. Psykoterapiaprosessissa metaforat on nähty aikojen ku-

luessa yhdistyneenä luovuuteen ja sisäisiin oivalluksiin (Barlow, Pollio & Fine, 1977), tera-

peutin kommunikaation osana (Bettelheim, 1982; Haley, 1971), asiakkaan defensiivisyyden 

tunnuksena sekä asiakkaan subjektiivisen merkityksen ilmauksena (Anderson & Goolishian, 

1992; Anderson, Goolishian & Winderman, 1986). 

Hayesin ym. (2001) hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) pohjautuu suhdeke-

hysteoriaan (Relational Frame Theory). Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa (ks. myös 

Hayes, Strosahl & Wilson, 1999; Lappalainen, Lehtonen, Hayes, Batten, Gifford, Wilson, 

Afari & McCurry, 2004) käytetään paljon harkittuja metaforia (kielikuvia). Metaforat eivät 

luonteeltaan ole selviä ja siksi niistä on vaikea tehdä asiakkaan kanssa kiisteltävää asiaa. Me-

taforat eivät ole loogisia tai lineaariasia kielellisen muotoja, vaan luonteeltaan enemmänkin 

kuin tuokiokuvia. Suhdekehysteorian mukaan kielelliset vaikutteet (kielelliset stimulukset) ei-

vät rajoitu pelkästään sanoihin. Metafora on tällöin kokemuksellinen. Metaforat muistetaan 
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helposti, mikä mahdollistaa niiden joustavan käytön eri yhteyksissä (ks. myös Lappalainen 

ym., 2004). 

Metafora luo yhteisen sisäisen kielen terapiaan. Metafora on Paivio ja Walshin (1993) 

mukaan enemmän kuin kielellinen ilmiö – se on käsitteellinen mekanismi. Metaforien ym-

märtämiseen ja käsittelyyn tarvitaan erilaisia muistitoimintoja, mielikuvitusta, verbaalista as-

sosiaatiota, abstraktia ajattelua ja kielen ymmärtämistä. Metafora on monipuolinen viestintä-

kanava. Se voi tavoittaa yksilön sisäistä maailmaa paremmin kuin käsitteellinen puhe. Meta-

forat eivät ole loogisia, lineaarisia kielellisiä muotoja. Siksi metafora on enemmänkin koke-

muksellinen. Metaforasta puhumiseen tarvitaan kieltä, mutta puheen vaikutus metaforasta pu-

huttaessa on kokemuksellinen. Tällöin metaforan vaikutus perustuu kokemukseen – ei loogi-

seen, ajattelun ja järkeistämisen avulla tuotettuun puheeseen (mm. Hayes ym., 2001; Lappa-

lainen ym., 2004). Metaforat voivat tarjota väylän keskusteluun, muutostyöskentelyyn, sil-

loinkin kun muut keskusteluväylät ovat jostakin syystä tukossa. 

Metafora toimii perhekeskeisessä työskentelyssä yhteisen kielen luojana ja mahdollis-

taa terapeutin liittymisen perheen puheeseen. Suit ja Paradise (1985) löysivät tutkimuksessaan 

tukea metaforan käytölle terapiaprosessissa. Metaforan käyttö terapiassa voi edistää hyvän 

vuorovaikutussuhteen synnyssä: terapeutti vaikuttaa empaattisemmalta, huomioonottavaisem-

malta ja ammattitaitoisemmalta. Metaforien käyttö ei kuitenkaan lisännyt yksilöiden käsitystä 

terapeutin luotettavuudesta (ks. myös Combs & Freeman, 1990; Rosenblatt, 1994; Sims & 

Whynot, 1997). Christensen ym. (1998) mukaan terapiaprosessissa turvallinen ilmapiiri on 

hoidon kannalta keskeisintä. Metafora voi olla tärkeä osa asiakkaan maailman tavoittamisessa 

ja turvallisuuden lisäämisessä. Metafora luo turvallisuutta ja luottamusta terapiasuhteeseen 

(ks. myös Seikkula, Rautiainen & Wahlbeck, 2005). 

Metaforan olemus on moniulotteinen, ja täten vaikea tutkia empiirisesti vain yhden 

tieteenalan keinoin. Useat tutkimukset ovat tapaustutkimuksia (mm. Angus & Rennie, 1989; 

Kopp & Craw, 1998; Rasmussen, 1995; Rasmussen & Angus, 1996; Witztum, Dasberg & 

Bleich, 1986), jotka keskittyvät vain metaforan kokemukseen yhden osapuolen tai yhden te-

rapiaprosessin kokemuksena. Joissakin tutkimuksissa metaforien ilmaisua on käsitelty psyko-

terapeuttisessa vuorovaikutuskontekstissa (Angus & Rennie, 1989; Barlow, Pollio & Fine, 

1977; McCurry & Hayes, 1992; Muran & DiGiuseppi, 1990; Otto, 2000; Peräkylä, Antaki, 

Vehviläinen & Leudar, 2006). Tämä tutkimus ei poikkea tästä perinteestä: tässä työssä olen 

tarkastellut yhden terapiaprosessin kuluessa ilmenneitä metaforia ja niiden erilaisia käyttö-

tapoja vuorovaikutuksessa. 
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Kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. Angus & Rennie, 1988; Hayes ym., 2001; 

Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) on saatu selville, että mikäli terapeutti pystyy yhtymään 

asiakkaan metaforaan tai käyttämään sitä terapiaprosessin kulussa työkaluna yhteisen kielen 

luomiseen, on terapian hoidon tuloksellisuus parempi ja pysyvämpi (ks. myös empatiaa käsit-

televiä tutkimukset Angus & Rennie, 1989; Bachelor, 1988; Greenberg ym., 2001; Ruusuvuo-

ri, 2005). Useimmilla terapeuteilla on Simsin (2003) mukaan kuitenkin kovin epämääräinen 

tietoisuus ja heikko käsitys metaforien käyttämisestä terapeuttisessa keskustelussa. Metafora 

ohitetaan liian usein tyhjänä puheena tai fraasipuheena. Usein taustalla voi vaikuttaa terapeu-

tin kiire päästä käsiksi ja tarttua erilaisiin oletettuihin merkityksiin. Edellä esitettyjen seikko-

jen perusteella metaforien tutkiminen on erittäin merkittävää. 

 

 

1.3. Tutkimuksen tarkoitus 
 

 

Tutkimuksia, joissa olisi kerätty aidosta asiakastilanteesta erilaisia metaforia ja tutkittu niiden 

erilaisia ilmenemismuotoja ja metaforien käyttötarkoituksia terapeuttisessa vuorovaikutukses-

sa en ole löytänyt. Vaikka metaforat ja psykoterapia erilaisista viitekehyksistään ovat löydet-

tävissä tieteellisestä kirjallisuudesta ilmiönä, yhtään tutkimusta psykoterapiaprosessista ja jos-

sa olisi tutkittu metaforia asiakas-terapeutti vuorovaikutuksessa, ei tietääkseni ole olemassa. 

Terapeutin käyttämiä menetelmiä ja hänen persoonallisuuttaan, empatian osoituksia ja vuoro-

vaikutuspuhetta sen sijaan on tutkittu. Asiakkaan kokemuksia terapiasta ja terapeutista sekä 

erilaisista menetelmistä on myös tutkittu. Aikaisemmin terapeutin ja asiakkaan käyttämiä me-

taforia ei ole samanaikaisesti tutkittu vuorovaikutuksen tutkimuksessa. 
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Tämän työn tarkoitus on tutkia, miten terapeutti ja asiakas käyttävät metaforia terapia-

keskustelussa ja miten terapiakeskustelussa ilmaistut metaforat otetaan terapiassa käyttöön. 

Luvussa kaksi (2.1.) selvitetään tämän tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheet ja analyysi (2.2.) 

sekä analyysin tulokset (2.3.). 

 
 
Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään: 

o Millaisia metaforia terapiakeskustelussa ilmenee? 

o Miten asiakas ja terapeutti käyttävät esiin tulleita metaforia? 
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2. METAFORA TERAPEUTTISESSA KESKUSTELUSSA 

 

 

Tämä tutkimus rakentuu sarjasta huolella valittuja analyysimenetelmiä, joita on pyritty arvioi-

maan tarkasti suhteessa tutkittavaan ilmiöön: metaforien ilmenemiseen terapeuttisessa keskus-

telussa. Tässä luvussa käsittelen erikseen keskusteluanalyyttistä aineistonkäsittelymenetel-

mää, jota olen käyttänyt sekä sitä, miten tutkimusprosessi on edennyt (2.1.). Lopuksi esittelen 

aineistoa (2.2.1.–2.2.3. ja siitä saatuja tuloksia (2.3.). 

Keskusteluanalyysillä tarkoitetaan tutkimusta, jonka juuret ovat etnometodologiaksi 

kutsutussa ajattelutavassa. Etnometodologia taas voidaan löyhästi Eskolan (1998) ja Herrita-

gen (1996) mukaan määritellä sellaiseksi noudattamiemme sääntöjen tutkimiseksi, jotka puo-

lestaan tekevät mahdolliseksi meidän ymmärtää toisiamme ja näin mahdollistavat toiminnan 

toisten kanssa. Keskusteluanalyysiin eivät kuulu Heritagen (1996) mukaan haastattelumene-

telmät, joissa haastattelu korvaa havainnoinnin, havainnointimenetelmät, jossa aineistoa tal-

tioidaan muistiinpanoiksi tai esikoodatuille lomakkeille, intuition käyttö tai kokeelliset mene-

telmät, joihin liittyy ohjaamista tai manipulointia (laboratoriokokeet). Tämä tarkoittaa, että 

keskusteluanalyysin toteuttaminen vaatii yleensä luonnollisen keskustelun (ei siis näyteltyä tai 

järjestettyä), jonka tutkija saa nauhoittaa. Nauhoitus voi olla ääninauha (puhelinkeskustelu, 

kahvilakeskustelu) tai videonauha (lääkärin vastaanotto, ryhmän kokoontuminen). Tämänkal-

tainen keskustelujen nauhoittaminen merkitsee myös, että nauhoitus on kirjoitettava auki eli 

litteroitava. 

Keskusteluanalyyttisessa menetelmässä vuorovaikutusta lähestytään puheen, eleiden, 

ilmeiden, kehon liikkeiden ja äänenpainojen yhteisvaikutusta tutkimalla. Nämä kaikki on 

mahdollista litteroida omaksi kirjoitetuksi kokonaisuudeksi oman merkkijärjestelmän avulla. 

Tällöin tutkijalla on mahdollisuus tehdä kirjoitetusta aineistostaan havaintoja, jotka muuten 

voisivat jäädä huomaamatta. Yksikään auki kirjoitettu keskustelu ei tietenkään vastaa täydesti 

ja tarkasti todellisuutta. Keskustelu kirjoitettuna on vain jäljitelmä todellisuudesta, se sisältää 

aina tulkinnan litteroidusta nauhoitteesta. Se, mitä puheen tai vuorovaikutuksen osia nostetaan 

esille kirjoitusvaiheen jälkeen, on selkeästi yhteydessä tutkittavaan aiheeseen ja sen asetta-
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miin tavoitteisiin. Kirjoitettuna kuitenkin keskustelusta avautuu uusia ulottuvuuksia analysoi-

tavaksi (ks. myös Seppänen, 1997). 

Keskusteluanalyysi lähestyy vuorovaikutusta ruohonjuuritasolta. Keskustelua seura-

taan vuoro vuorolta toiminnan, kertomisen ja näiden vastaanottamisen kautta. Tutkija on täl-

löin Routarinteen (1997) mukaan kiinnostunut, miten kertomus etenee, miten vuorovaikutus 

rakentuu sen tarjoamista eri mahdollisuuksista, ja miten tulkinta välittyy vastaanottajan toi-

minnan kautta. Vuorovaikutuksen tutkimus ei kuitenkaan ole samaa kuin kielentutkiminen, 

vaikka vuorovaikutusta monesti tutkitaankin juuri kielen kautta. Vuorovaikutus on enemmän 

kuin kielen tutkimista (mm. eleet, ilmeet, asennot). Sosiaalista maailmaa tarkastelevissa tutki-

muksessa tuotetaan ja uusinnetaan Eskolan (1998) mukaan kielen avulla sosiaalisia ja yhteis-

kunnallisia ilmiöitä. 

Keskustelunanalyysia toteutetaan eri tavoin. Tämä johtuu pääasiassa keskustelunana-

lyysin tieteiden ylittävästä tutkimusotteesta. Keskustelunanalyysi yhdistää parhaimmillaan so-

siaalitieteilijöitä ja kielitieteilijöitä. Ehkä parhaiten tämän tutkimuksen aineistoon soveltuu Pe-

räkylän (1997) institutionaalisen keskustelun määritelmä. Tällä tarkoitetaan keskustelua, jossa 

puhujat suorittavat institutionaalisia tehtäviä. Instituution käsite on kuitenkin hieman epätäs-

mällinen; arkipuheessa instituutiona pidetään tiettyjä virallisia järjestelyjä ja monia julkisia 

toimintoja ja palveluita ja erityisesti paikkoja, joissa näitä toimintoja toteutetaan. (ks. myös 

Raevaara, Ruusuvuori & Haakana, 2001.) Olemme tottuneet nimittämään yhteiskunnan vi-

rallisia tahoja (joukkotiedotus, terveydenhuolto) instituutioiksi. Nämä kuitenkin nojaavat lain-

säädäntöön, ja näiden toimintaan liittyy usein sääntöjä, niiden rajoittamaa päätöksentekoa ja 

näiden seurantaa. Kutsumme instituutioiksi Peräkylän (1997) mukaan myös sellaisia yhteis-

elämän muotoja, jotka ovat paljon epävirallisempia, kuten vaikkapa perhettä, uskontoa tai ys-

tävyyttä. 

Erik Allardt (1983) on määritellyt instituutiota normien ja roolien muodostamana 

käyttäytymiskokonaisuutena, joka on jokseenkin pysyvä ja täyttää ja toteuttaa yhteiskuntaelä-

män kannalta tärkeitä tehtäviä. Keskustelussa ei tuolloin esiinny laillisia normeja, mutta kes-

kustelu on kuitenkin vahvasti normatiivisesti säädeltyä toimintaa. Peräkylän (1997) mukaan 

puhujat, ryhmän toimijat joko noudattavat tai rikkovat näitä normeja. Samainen henkilö ottaa 

hetkellisesti vaihtuvia rooleja kuulijana, puhujana, puheen vastaanottajana, puheen käynnistä-

jänä, johtajana, seuraajajana, myötäilijänä, erilaisten kutsujen, syytösten esittäjänä ja vastaan-

ottajana. Keskustelu itsessään on hyvin pysyvä instituutio: Peräkylän (1997) mukaan keskus-

telumme sujuvat arkisissa keskusteluissa nykyisin hyvin samanlaisten sääntöjen mukaan kuin 

sata vuotta sitten. Toisin sanoen keskustelu voi sisältää erilaisia instituution tasoja: keskusteli-
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jat edustavat eri instituutioita, keskustelutapa edustaa tiettyä instituutiota (tai sen traditioita) ja 

keskustelu itsessään on instituutio, joka herätetään keskusteltaessa. Ajatus keskustelusta insti-

tuutiona, jossa vaikuttavat tietyt lainalaisuudet ja säännönmukaisuudet kuvaa parhaiten myös 

terapeuttista keskustelua. Keskustelussa keskustelijat luovat terapia-instituutiota keskustelun-

sa kautta. Keskustelu on heille väline, mutta myös itsessään instituutio (ks. edellä Allardt, 

1983; Peräkylä, 1997). 

Keskusteluanalyysi tarjoaa Peräkylä, Antaki, Vehviläinen ja Leudarin (2006) mukaan 

eri muodoissaan tutkimusmenetelmän ja keskeisen teoreettisen periaatteen psykoterapiatutki-

mukselle. Keskusteluanalyyttisellä tutkimuksella yritetään tuoda esille psykoterapeuttisen 

vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja luoda ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tuossa prosessissa 

tapahtuu. Tällöin tutkimuksen kohteena ei olekaan se, miten asiakas on kokenut terapiapro-

sessin, vaan itse vuorovaikutuksen jäsentyminen terapiatilanteessa. Keskusteluanalyyttinen 

tutkimus yrittää nostaa esiin erilaisia tilanteita ja ilmiöitä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuk-

sen tarkastelun avulla keskusteluanalyyttinen tutkimus voi sekä havainnollistaa vuorovaiku-

tusta että tutkia sitä. 

 

 

2.1. Tutkimuksen toteuttaminen 
 

 

Tämän työn aineiston muodostivat Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan perhe-

terapeuttien asiakkaistaan kuvaamat DVD-tallenteet vuosilta 2007–2008, joita alun perin sain 

keväällä 2009 14 tapaamisesta 18 DVD-levylle tallennettuna. Yhden tapaamisen ajallinen 

kesto oli keskimäärin noin puolitoistatuntia. Asiakkaat olivat käyneet pari- tai perheterapiassa 

Psykoterapiaklinikalla, jossa tapaamiset oli nauhoitettu. Osa nauhoituksista oli tehty tapaami-

sissa asiakkaiden kotona. Lapset eivät ole osallistuneet videoituihin istuntoihin, koska kysees-

sä on ollut enemmän parisuhteeseen tai perhetilanteeseen keskittyvä hoitoprosessi. 

Aineistossa oli erilaisia terapiatapaamisia. Tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut 

metaforien ilmenemisestä terapeuttisessa keskustelussa. Joistakin asiakkaista oli yksi tai kaksi 

istuntoa nauhoitettuna jostakin kohden heidän terapiaprosessiaan. Osassa noista yksittäisistä 

tapaamisista keskustelut eivät sisältäneet laisinkaan metaforisia ilmauksia, vaan olivat pää-

asiassa puhetta arjen erilaisten tilanteiden ja ongelmien selvittelystä. Katsottuani tallenteet, ra-

jasin nämä yksittäiset tapaamiset tutkimuksen ulkopuolelle. Lopulta aineistokseni muodostui 
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yhden asiakkaan terapiaprosessin alku, joka sisälsi yhdeksän tapaamista 13 DVD:lle tallennet-

tuna. Jokaisen tapaamisen kesto oli vähintään 90 minuuttia, toisinaan todennäköisesti vähän 

enemmän (levytila oli saattanut loppua kesken tapaamisen/tallennuksen). 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt keskusteluanalyyttisiä tutkimusmenetelmiä sovel-

taen. Keskusteluanalyyttisen menetelmän mukaan keskustelu on tallennettava jollakin tavalla 

ja tallenteet on kirjoitettava luettavaan muotoon auki eli litteroitava. Aineiston käsittely alkoi 

tallenteita katsomalla. Katsoin läpi kaikki tallenteet (myös ne jotka eivät tulleet valituksi käsi-

teltävään aineistoon) ja kirjasin ylös kaikki metaforat ja niiden ilmenemisten kellonajat. Kel-

lonaikojen avulla pystyin tarkasti palaamaan keskustelussa ilmenneisiin metaforiin. Jotta tut-

kimuksessani saataisiin selville, miten metaforat ilmenevät keskustelun kuluessa, pelkkä kel-

lonaikaan sidottu metaforan ilmaisu ei riitä. Jokaisen ilmaistun metaforan kohdalla on myös 

merkityksellistä mitä ja kuka sanoo ennen metaforan ilmaisua ja mitä metaforan ilmaisun jäl-

keen sanotaan. Tässä kohden ei eroteltu kuka metaforaa käytti (asiakkaat vai terapeutti). 

Aineistoa oli kuitenkin niin paljon, että litteroinnissakin oli käytettävä runsaasti rajaa-

mista ja harkintaa, niinpä tämän tutkimuksen kannalta merkityksettömiä teemoja jätin litteroi-

matta. Tällaisia asioita ja teemoja olivat esimerkiksi keskustelujen alut, joissa vaihdettiin päi-

vittäisiä kuulumisia mm. säästä, liikenneruuhkista, ammatilliset asiat, lasten kehitykseen ja 

kasvatukseen liittyvät teemat, sairaudet, tuttavien ja sukulaisten elämänvaiheet ja sairaudet, 

läheisten kuolemia koskevat teemat ja muuttamiset. Jätin litteroimatta myös seikat, joista 

asiakkaan voisi tunnistaa yksityiskohtien, elämänhistorian tapahtumien tai nimien perusteella. 

Erityisesti asiakkaiden ja heidän perheenjäsentensä, lastensa, työpaikkojensa, ammattien ja 

muiden tietojen kuvailut olen jättänyt litteroimatta, koska tutkimuskysymykseni eivät liitty-

neet näihin seikkoihin. Tämänkin rajauksen jälkeen aineistoa oli edelleen aivan liian paljon 

litteroitavaksi tätä tutkimusta varten. Tästä syystä päädyin rajaamaan keskustelujen litteroin-

nin kolmeen terapiaprosessinalun ajankohtaan: alkuun, keskelle ja loppuun. Tämä tarkoitti en-

simmäisen ja toisen tapaamisen, keskimmäisten ja viimeisen tapaamisen ottamista aineistoon. 

Vaikka litteroitavaksi ja lopulliseen analyysiin onkin prosessin kannalta valittu tietyt tapaami-

set eli vain osa aineistosta, kaiken aineiston olen kuitenkin katsonut läpi useampaan kertaan ja 

useimmat väliin jäävistä tapaamisista olen litteroinut. Tämän jaottelun tarkoitus oli saada yh-

tenäinen kuva terapiaprosessin alusta samalla kun se tiivisti analysoitavaa aineistoa. 

Kirjoitettujen keskustelujen tarkkuus on suhteessa tutkittavaan asiaan. Metaforat ovat 

kielellisiä ilmiöitä, joten analyysiä varten en opetellut omaa merkkijärjestelmää, vaan käytin 

keskustelunanalyysin menetelmiä soveltaen. Kaikkia eleitä, ilmeitä tai äänenpainoja en kir-

joittanut keskusteluun auki. Litteraatioon kirjasin puheen ja vain merkityksellisimmät ei-ver-
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baaliset vuorot tekstimuodossa (esim. naurahtaa). Tutkimuksessa esitetyissä näytteissä ei näy 

ilmeiden ja eleiden osuus, ellei se ole ollut keskustelun kannalta merkittävää. 

Aineistonanalyysissä tarkastelin sekä litteroituja tekstejä keskusteluista että alkuperäi-

siä DVD-tallenteita. Erityisesti tässä vaiheessa huomiota kiinnitin, millaisessa keskustelun 

kohdassa ja yhteydessä metaforisia ilmauksia käytettiin ja kuka ja miten niitä käytettiin. Me-

taforien käyttäminen näytti aineiston perusteella keskittyvän terapeuttien osalta kahteen yh-

teyteen: Terapeutin osoittamaan empatiaan asiakkaan huolenkerronnan jälkeen ja asiakkaan 

vuoron jälkeiseen yhteenvetoon. Yhteenvedosta voidaan käyttää myös nimitystä terapeuttinen 

formulaatio (ks. Antaki, 2006; Peräkylä ym., 2006). Analyysissani laadin jaottelun, jossa kes-

kustelussa esiin tulleet metaforat jaettiin terapeuttien osalta kahteen luokkaan: empatian osoit-

taminen ja terapeuttinen formulaatio (taulukko 1). Asiakkaiden osalta metaforat jakautuivat 

kolmeenosaan: tilannekuvaus, tunnekuvaus ja luonnekuvaus/hahmo (taulukko 2). Aineiston-

analyysiä ja yllä mainittuja luokitteluja käsitellään enemmän luvussa 2.2. Aineiston analyysi. 

 

 

2.2. Aineiston analyysi 
 

 

Lukiessani kirjoitettua keskustelua aineistosta alkoi hahmottua säännönmukaisuuksia. Aluksi 

keräsin keskusteluja, joissa ilmeni metaforia. Sitten seurasin, metaforan ilmaisun ympäriltä, 

mitä vuorovaikutuksessa (edellinen ja seuraavassa vuorossa) tapahtuu. Luokittelin näitä ta-

pahtumia. Ensiksi laadin jaottelun (jonka perustelut löytyvät alempaa), jossa keskustelussa 

esiin tulleet metaforat jaettiin viiteen luokkaan: empatian osoittaminen, terapeuttinen yhteen-

veto (myöhemmin nimeksi tuli formulaatio, Antaki, 2006; Peräkylä ym., 2006), tilanneku-

vaus, tunnekuvaus ja luonnekuvaus/hahmo. Nimesin metaforien luokat itse aiemman tutki-

muksen puuttuessa. Luokat saivat nimensä lähinnä olevan metaforan käyttötarkoituksen mu-

kaan (esim. metaforan funktionaalinen tarkoitus.) Terapeuteilta ei löytynyt yhtään puhdasta ti-

lannekuvausta, tunnekuvausta tai luonnekuvausta/hahmoa. Useimmat sisälsivät myös tera-

peuttisen formulaation aineksia. Asiakkailta sen sijaan löytyi erilaisia kuvauksia. Asiakkaiden 

osalta metaforat jakautuivat kolmeenosaan: tilannekuvaus, tunnekuvaus ja luonneku-

vaus/hahmo (taulukko 2). Terapeuttien osalta metaforat jakautuivat kahteen luokkaan: empa-

tian osoittaminen ja terapeuttinen formulaatio (taulukko 1).  
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 Empatian osoituksiksi on luokiteltu asiakkaan huolenkerronnan jälkeinen vuoro, jossa 

terapeutti osoittaa jollakin tavalla empatiaa (ks. Ruusuvuori, 2005, 2007). Empatian osoitta-

mista seuraa jokin asiakkaan hyväksynnänosoitus ilmaistulle empatialle. Terapeuttinen for-

mulaatio tarkoittaa terapeutin tekemää yhteenvetoa, tiivistelmää, ymmärrystarkistusta tai jota-

kin sen kaltaista palautetta omassa vuorossaan, jolla hän 1. osoittaa kuulleensa asiakkaan 

edellisessä vuorossa esittämän asian ja 2. mahdollistaa asiakkaalle kyseessä olevan asian kä-

sittelyn seuraavissa vuoroissa ja 3. voi tarvittaessa osoittaa asiakkaan huolenkerronnalle em-

patiaa. Näissä vuoroissa terapeutti voi käyttää asiakkaan käyttämiä metaforia tai tuottaa vaih-

toehtoisesti jonkin oman metaforan. 

Asiakkaiden ja terapeutin käyttämistä metaforista laadin omat taulukot. Terapeuttien 

metaforat jakautuivat yllä esitetyn mukaisesti empatian osoituksiksi ja terapeuttisiksi formu-

laatioiksi. Terapeutin käyttämiin metaforisiin ilmauksiin huomioitiin sekä asiakkaan tuottamat 

metaforat, joita terapeutti käytti uudestaan myöhemmissä puheenvuoroissaan sekä terapeutin 

itse tuottamat metaforat (taulukko 1). Myöhemmin tarkastelin tarkemmin pelkästään terapeut-

tien käyttämiä metaforisia ilmaisuja ja jaottelin ne niihin, joita terapeutti tuotti ja käytti itse-

näisesti (taulukko 1, m) sekä niihin, jotka olivat asiakkaan edellisissä vuoroissa tuottamia, joi-

ta terapeutti sitten käytti jossakin omassa vuorossaan (taulukko 1, x). Asiakkaiden metaforat 

jakautuivat kolmeen (taulukko 2): tilannekuvaus, tunnekuvaus ja luonnekuvaus/hahmo. 

Taulukon 1 metaforiin on huomioitu sekä ne terapeuttien käyttämät metaforat että 

asiakkaan tuottamat metaforat, joita terapeutti seuraavissa vuoroissa käyttää. Metaforat, joita 

terapeutti on käyttänyt itsenäisesti, on yksilöity m-kirjaimella (m). X-kirjaimella (x) merkityt 

metaforat ovat asiakkaan tuottamia metaforia, joita terapeutti on keskustelun jossakin vuoros-

sa käyttänyt uudelleen. Se kuinka monta kertaa terapeutti on käyttänyt metaforaa (omaansa tai 

asiakkaan tuottamaa) on merkitty taulukoon 1 x- tai m-merkillä, esimerkiksi mmm (kolme 

kertaa) tai xx (kaksi kertaa). 
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Taulukko 1. Terapeuttien itsenäisesti käyttämiä metaforia (m) ja 
asiakkaiden käyttämiä metaforia (x), joita terapeutti käyttää omassa 
vuorossaan. 
 
Metafora empatian osoitus terapeuttinen formulaatio 
monttuun putoaminen  mm 
lupaus ruusutarhasta  m 
kupruja matkassa  m 
helvetin läpikäyminen mm  
tuntosarvet ojossa m  
varpaillaan oleminen m  
Katkeaminen m  
lentää rähmälleen  m 
vetää herneen nenään m m 
ei isompaa naulaa kuin tarvitaan  m 
hedelmä kypsyy  m 
haulit on ammuttu  m 
pommin räjähtely  m 
rauhan aika  m 
maalata piruja seinille  m 
menee lukkoon  m 
nostetaan kissa pöydälle  m 
   
Metafora empatian osoitus terapeuttinen formulaatio 
monttuun putoaminen  x 
tuntosarvet ojossa  x 
varpaillaan oleminen  x 
katkeaminen xx xxx 
lentää rähmälleen  x 
vetää herneen nenään  x 
rauhan aika  xx 
maalata piruja seinille  x 
menee lukkoon xxx  
on joutunut nurkkaan x xxxx 
tarttuu juurakoihin kiinni  x 
putoaminen xx xxxxx 
katko  xxxx 
putoaminen xx x 
asioista tulee soppa  x 
rymistellä asioita rikki  xx 
rakentaminen  xxx 
kynsin hampain kiinnipitäminen  x 

 

Taulukossa 2 on koottuna asiakkaiden käyttämiä metaforia ja niiden esiintymiskerrat 

(y). Useat asiakkaiden metaforista ilmenevät asiakkaan huolenkerronnan yhteydessä. Tässä 

taulukossa asiakkaan metaforien käyttö on jaoteltu kolmenlaisiin metaforiin: 1. tilannekuvaus, 

2. tunnekuvaus ja 3. luonnekuvaus. Tilannekuvaus on kuvaus jostakin asiakkaan elämäntilan-

teesta, tapahtumasta tai toiminnosta, josta asiakas puhuu metaforan keinoin. Tilannekuvaus 

esiintyy asiakkaan kertomuksessa jossakin kohdassa, mutta se ei sisällä asiakkaan eikä tera-

peutin tuottamaa tunnesisältöä, esim. ”Ihan kuin linnassa istuisi”. Tunnekuvaus on asiakkaan 

kuvaus johonkin liittyvästä ja jostakin nousevasta tunnetilasta metaforan keinoin. Metaforaan 

voi liittyä jonkin tilanteen ja kokemuksen tilannekuvausta, mutta siihen liittyy myös tilantees-

ta kerrottua tunnekokemusta, jota asiakas tai terapeutti käyttää, esimerkiksi ”et on fiilis et on 

nurkkaan ajettu”. Luonnekuvauksessa/hahmossa asiakas luo jostakin tapahtumasta tai tilan-
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teesta puheeseen hahmon, josta hän puhuu ja jonka toimintaa kuvataan hahmon toiminnan 

kautta, esimerkiksi ”se on kuin jokin susi, naarastiikeri, joka puolustaa pentujaan”. 

 

 
 

Tutkimuksessa esiintuotuihin näytteisiin olen lisännyt välimerkit lukijan tehtävää hel-

pottaakseni. Välimerkkien paikat ovat tallenteissa olleet monesti keskusteluun osallistujien 

hengitystaukoja tai muita taukoja, joita muutoin ei ole merkitty puheenvuoroihin. Näytteisiin 

olen kirjannut sulkeisiin merkittävät asennot, äänensävyt, naurun tai jonkin muun vuorovaiku-

tuksen kannalta tärkeän seikan, jotta lukijan on mahdollista saada kokonaiskuva näytteestä. 

Asiakkaat on aakkostettu (esim. A, P, S) ja terapeutit on numeroitu (esim T1, T2). 

 

 

Taulukko 2. Asiakkaiden käyttämiä metaforia (y). 
 
Metafora 1. 2. 3.  1. 2. 3. 
kiila tuli väliin y   lentää rähmälleen y   
monttuun putoaminen yyy   naarastiikeri   y 
lupaus ruusutarhasta y   ei isompaa naulaa kuin tarvitaan y   
vankila y y  umpikuja y y  
linnassa istuminen y   homma pysyy lapasessa  x   
helvetin läpikäyminen y   katko yyyy   
sotatila y y  putoaminen yy y  
rintamalla oleminen yy   ylösnouseminen y y  
jatkuva taistelutila y   hedelmä kypsyy y   
suohon puhuminen  x   rakentaminen yyy   
liikenteeseen lähteminen y   rymistellä asioita rikki  y  
elämän valuu hukkaan y   sillan rakentaminen y   
tuntosarvet ojossa    rakennuspalikat y   
varpaillaan oleminen    haulit on ammuttu y   
torjuntapanssari y   pommin räjähtely y   
hatunnoston arvoinen y   rauhan aika yy   
katkeaminen yyy y  maalata piruja seinille x   
putoaminen yy y  välirauha y   
rakentaminen y   jatkosota x   
potkaista hankeen y   joutunut nurkkaan yy   
haukkaa happea y   on lukossa  y  
mopo lähtee käsistä y   menee lukkoon yyy y  
asioista tulee soppa y   on ansassa  y  
vetää herneen nenään y   perse edellä puuhun y   
pelastusrengas y   parisuhde mureni y   
henkireikä y   menee 5 vaihteella y   
kynsin hampain kiinnipitäminen y   suitset y y  
tulet heittää vastuun y   nostetaan kissa pöydälle y   
ne ovat kuin kaksi lasta   y hakataan muottiin y y  
pysyy lapasessa y   olen sotavanki y y  
pommikoneita y   vapautuminen tuoksuu hyvälle  y  
taistelu y   merta edemmäs kalaan y   
tappaa työllä y   hakata päätä seinään y y  
yksinäinen soturi   y möykky ei ole muotoutunut y   
lippu salkoon y   pudota kanveesiin  y  
tarttuu juurakoihin kiinni y   tyrmätä y y  
lentää nurin  y  pudota kärryiltä y   
unelmat mureni  y  kylmäsota y   
susi   y saada turpaan  y  
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2.2.1. Asiakkaan kuvaukset 
 

 

Asiakkaiden käyttämissä vuoroissa esiintyy tutkimusaineistossa runsaasti kuvauksia. Tilanne-

kuvaus on kuvaustapa, jolla asiakas pyrkii metaforan keinoin kuvaamaan jotakin elämäntilan-

teestaan, jostakin tapahtumasta tai toiminnosta. Esimerkiksi ”Ihan kuin linnassa istuisi.” Ti-

lannekuvaus saattaa sisältää myös huolenkerronnalle tyypillisiä piirteitä (ks. myös luku 2.2.2. 

Empatia ja huolenkerronta) kuten ääri-ilmaisuja, liioittelua ja metaforisia ilmauksia. 

Tunnekuvauksessa asiakas kuvaa johonkin liittyvää ja jostakin nousevaa tunnetilaa 

metaforan keinoin. Esimerkiksi ”Mut et ku siin oli vaan se et oli koko ajan se (tunne) et tässä 

elämä valuu koko ajan hukkaan”. Luonnekuvaus/hahmo tarkoittaa jostakin tapahtumasta tai 

tilanteesta puheeseen luotua metaforista hahmoa, jota kuvataan tai jonka toimintaa kuvataan 

hahmon toiminnan kautta. Esimerkiksi ”Se on kuin jokin susi tai, naarastiikeri, joka puolu-

staa pentujaan”. 

Näytteessä 1 terapeutti kysyy ensimmäisen tapaamisen alussa asiakkaalta A ajatuksia 

tulevien tapaamisten sisällöstä. Asiakas A kertoo tässä aikaisemmista hoitosuhteista ja niihin 

liittyvistä ajatuksista asiakas P:n kannalta. Asiakas A ei toivo nyt asiakas P:n joutuvan koke-

maan itseänsä uhatuksi (nurkkaan ajettu, myös näyteessä 7) eikä suohon puhutuksi. Asiakas A 

haluaa, että asiassa edetään tässä hoitosuhteessa heidät molemmat huomioiden. Asiakkaan 

käyttämät mataforat on luokiteltu kuvaukseksi, koska terapeutti ei kohtele seuraavassa vuo-

rossa asiakkaan kertomaa huolenkerrontana, vaan jatkaa ajatusten ja toiveiden kartoittamista. 

Asiakas A:n puhe voitaisiin tulkita huolenkerronnaksi (ks. luku 2.2.2. Empatia ja huolenker-

ronta), sillä se sisältää kertomuksen aikaisemmista hoitosuhteista, joissa on ollut vaikeita ko-

kemuksia (asiakas P:llä) ja huolen, josko nyt heitä molempia voitaisiin kohdata tasa-arvoisesti 

sekä metaforia. Tässä terapeutin vuoro ei kuitenkaan tue tätä tulkintaa. 
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Näyte 1 
T1: Minkäläisia toiveita ja ajatuksia sulla olis näitten mahdollisten tapaamisten suhteen... 
A: …no tota.  
T2: ...teiän parisuhteessa pitäis parantua, mitä toivosit? 
A: No se kommunikaatio puhuminen eli et rakentavampaa eli parempaa kommunikaatiota. 
Hmm. Ehkä jos ajattelee et nii ku miten se täällä etenis et siinä otettais huomioon meiän 
molempien persoonallisuus nii hyvin ku se on mahdollista ja Pn sairaus myös että tota. Ja että 
Plle tulis varsinkin aluks sellane turvallinen olo ettei häntä yritettä puhua johonkin suohon että P 
ja nii ku hän selkeesti mun mielestä kokee jossain tilanteissa olevansa uhattuna ja hän on 
kokenut elämässään sitä että hänen päällensä puhutaan ja toiset tietää paremmin asiat ja hän on 
väärässä. Ja sillee et siihen muodostuis et se vaatimustaso olis sopiva et lähettäis liikenteeseen 
sillai nii et ois rakentavii elementtei ja mitä oikeesti voidaan reenata kotona tai aika 
konkreettistakin käytännönläheistäkin ei ihan hirveen ongelmakeskeista. Ei esimerkiks miettitä 
et mitä pahaa P on tehnyt ja sitte kaikki tuijotta häntä ja puhutaan niistä hänen... 
T1: Joo-o. 

 

 

2.2.2. Huolenkerronta ja empatia 
 

 

Terapeuttinen empatia muodostuu Wynn ja Wynnin (2006) mukaan kolmenlaisesta empatias-

ta: 1. kognitiivisesta, 2. affektiivisesta eli tunteisiin liittyvästä ja 3. toimintaan liittyvästä em-

patiasta. Näistä ensimmäinen tarkoittaa asiakkaan kokemusten tunnistamista ja pyrkimystä 

asiakkaan ajatusten, tunteiden tai käytöksen ymmärtämiseen. Affektiivisella empatialla tarkoi-

tetaan keskustelussa asiakkaan tunteiden jakamista ja myötäelämistä jollakin tavalla. Toimin-

taan liittyvällä empatialla tarkoitetaan jollakin tavalla empatian ilmaisemista asiakkaan koke-

musten johdosta. Empatian osoittamista edeltää asiakkaan huolenkerronta. Kun asiakas on il-

maissut huolta, terapeutti osoittaa jollakin tavalla omassa vuorossaan empatiaa (ks. myös 

Ruusuvuori, 2005, 2007). Terapeutin empatian osoituksen jälkeen seuraa asiakkaan hyväk-

syntä tai kuittaus terapeutin ilmaisemalle empatialle. Esimerkiksi kun asiakas on kertonut ti-

lanteestaan ”on nii ku nurkkaan ajettu”, johon terapeutti kommentoi: ”et helposti tulee sem-

mone fiilis et on nurkkaan ajettu” ja lisäksi ”Tapahtuuko siinä sulle semmosta?” Asiakas 

vastaa välittömästi: ”Kyllä siinä just tämmöstä tapahtuu” (ks. myös näyte 7). 

Terapeutin on mahdollista tavoittaa asiakkaan tunnetila läsnäolollaan eri tavoin. Näyt-

teessä 2, joka on ensimmäisestä tapaamisesta, puolen tunnin kohdalla, metaforat toimivat em-

patian osoittamisen muotoina. Empatia voi ilmetä puhutuissa sanoissa, ilmeissä, asennoissa, 

mutta ennen kaikkea empatia tulee mahdolliseksi, kun asiakas kertoo huolestaan tai terapeutti 

tulkitsee asiakkaan puheen huolenkerronnaksi. Tämän jälkeen terapeutti osoittaa jollakin ta-

valla omassa vuorossaan empatiaa asiakkaan kertomaa huolta kohtaan. Tästä seuraa asiakkaan 
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hyväksyntä terapeutin ilmaisemalle empatian osoitukselle tai kuittaus terapeutin osoittamalle 

empatian ilmaisulle. 

 

Näyte 2 
P: Koen että sillä tavalla, että se on ollu ku vankila että että linnassa istutaan. Omien 
vanhempien kautta... (...) Se on se pelon määrä mitä pelkäsin vuosikausia, nii ihan hirveää. Nii 
ku ulos en pimeellä oikee uskaltanut mennä että koko ajan pelkäsin että joku on jossain. Ja kättä 
en uskaltanut laittaa sängystä alas laittaa kun pelkäsin että joku tulee ja syö sen ...(...) 
T1: Oot aikamoisen helvetin käynyt läpi (lempeästi, nyökytellen). 
P: Näin vois sanoa. Se on kokemus että tää on ku sodassa. Koko ajan sotatila rintamalla, jatkuva 
taistelutilassa. 
 

Tässä näytteessä 2 on nähtävissä, miten terapeutti kohtelee asiakkaan puheenvuoroa 

huolenkerrontana. Asiakkaan puheenvuorossa on yleisesti huolenkerronnasta löytyviä ele-

menttejä, kuten metafora ja ääri-ilmaisu. Empaattisen terapeutin vastauksesta tekee se, että 

hän kuvittaa asiakkaan edellä kertomaa asiaa ja metaforista ilmaisua toisin sanoin ja jättää tä-

män oman versionsa asiakkaan vahvistettavaksi – hän osoittaa samanmielisyyttä asiakkaan 

asennoitumisen kanssa (ks. Ruusuvuori, 2005). Asiakas toteaa asian olevan terapeutin lausu-

manmukainen. Asiakas hyväksyy terapeutin ilmaiseman metaforan ja empatian ilmaisun. 

 

 

2.2.3. Terapeuttinen formulaatio 
 

 

Terapeutti voi yhteenvedossaan käyttää asiakkaan puhetta, asiakkaan metaforia, erilaisia tar-

kistuksia ja kysymyksiä sekä tilanne- tai tunnekuvauksen muotoisia metaforisia ilmaisuja. Te-

rapeutti tiivistää jonkin tapahtuman tai kertomuksen osat metaforan keinoin tai kuvailee tilan-

netta toisin, esimerkiksi: ”Sä tossa kuvasit, kuinka putoot tällaseen monttuun” . 

Näytteessä 3 on osa erästä pidempää keskustelua, jossa pariskunta P ja A käyvät läpi 

mennyttä tilannettaan. Näyte 3 on toisen tapaamisen puolivälistä, tapaamiskerralta, jossa 

asiakkaiden puheessa ilmenee melko paljon huolia ja he tuottavat monenlaista ongelmapuhet-

ta. P kertoo, kuinka hän tuntee katkeamisen. Katkeaminen on totaalinen tunnetila, jossa kaikki 

katoaa kuolemaan. Asiakas pohtii syy- ja seuraussuhteita. Terapeutti ohjaa keskustelua kat-

keamisen laukaiseviin tekijöihin, prosessin kuvaamiseen ja samalla niihin tunnetiloihin, joilla 

on katkeamisen kanssa jotakin tekemistä. Terapeutti käyttää tuossa vaiheessa myös putoami-

sen metaforaa. 
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Näyte 3 
P: Viikonloput on välillä vaikeita. Mul on vaa semmone et katkee fiilis. Et mitä mä teen. 
A: Siis tarkotatks sä sitte et olis ollu siis se ase ollu nii sä oisit ampunu mut? 
P: Ei ku itteni. 
T1: Siihen terapiakatkokseen liittyen? 
(…) 
P: Joo. Se liittyy siihe tottakai siihe liittyy voimakaita tunteita ku on ääripään esimerkki... 
Arkihan mulla sillee menee suht hyvin. Käyn duunin jälkeen lenkillä ja viikonloppuna on tuo 
jooga... et siinä sitte tulee semmone nii kun et putoominen jonneki et kyllä mä oon yrittäny 
miettiä et mikä juttu tää on nii tää jatkuvuus et pitää rueta rakentamaan  
T2: Tuleeks siihen semmone katkeaminen mielialavaihteluita ku jos vaikka An kanssa sul on 
ollu hyvä kontakti ja sitte mieliala meneeki jotenki alaspäin että se alaspäin jotaki että muuttuu 
mörköksi (naurahtaa) mitä sanaa sitte käyttää ja nii katkeaaks sillo yhteys Ahan 
P: Kyllähän siinäkin tulee semmone tottakai semmone katkeaminen... 
 
Asiakas käyttää metaforaa huolenkerronnan keinona. Asiakas kertoo, mitä hänelle tapahtuu 

ja miten se tapahtuu. Terapeutti sen sijaan käyttää metaforaa ymmärrystarkistuksen tekemi-

seen, mutta samalla antaa uudet sanat asiakkaan kokemukselle tai ainakin ehdottaa niitä. Täl-

löin kyseessä on terapeuttinen formulaatio (Antaki, 2006; Peräkylä ym., 2006). Asiakas jatkaa 

aiheen käsittelyä terapeutin tarjoaman katkeamisen metaforalla avulla. Asiakkaan vuoron voi 

tulkita terapeutin ymmärrystarkistuksen hyväksymiseksi ja jollakin tavalla myös empatian 

osoitukseksi. 

Näytteessä 4, kolmannen tapaamisen alkupuolelta, terapeutti on kiinnostunut muutok-

sista, joita on tapahtunut sekä asiakkaan elämässä yleensä että terapian aloittamisen jälkeisenä 

aikana (kolmen tapaamisen aikana, kolmen kuukauden aikana). Terapeutti kuvaa hedelmän 

kypsymisen metaforalla jo tapahtuneita muutoksia. Asiakas jatkaa rakentamisen metaforalla. 
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Näyte 4 
T1: Mikä nyt on mahdollistanut sen et et tälläsii muutoksii on päässy tapahtumaan oot saanu?  
P: Tietenki se nii ku sanoin tos et on on työstäny niitä vuosikausia.  
T1: Nii nii mut onks onks ny tullu jotenki nii paljon työstettyä et et tuntuu et hedelmää on 
päässy kypsymään tai tai jotain sellasta? 
P: Joo tota sitä jatkuvuuttahan mä oon työstäny tässä viime ajat--- 
P: Yrittäny sitten rakentaa tossa noin. Työn puolestahan se on helppo rakentaa et siin mä 
huomaan sen et siinä mä pystyn rakentaamaan konkreettisesti --- asiat katkee päättyy ja päättyy 
tulee se tunne et katkee vaikka kaikki sanoo et kaikki jatkuu, näinhän se onkin mut... Ja 
tietenkin se on yks mitä on vuosikausia työstäny on konkrettisesti koenkin myös et pystyny 
hallitsemaan sen et pysyy pinnalla ettei nyt ihan rysähdä ja tietenki sitte tämä et täällä pääsee 
puhumaan. Puhuminenhan on kaiken se on kaiken a ja o. Et asioista puhuu. Nii. 
T1: Se mitä mä kuulen tos ihan ihan hurjan upeena sä sanoit et oli katkeemisen vaara ja et sulla 
oli pahoi fiiliksii ja tota ei ennen ois menny nii että tota et ne tunteet ois ollu nii voimakkaita et 
ois sitte nii ku rymistelly itsekki nii ku paljon asioita rikki tai jotain tällästa. Eli eli toisin sanoin 
sä jotenki mun mielestä tää on hirveen kiehtovaa ja tärkee asia et ennen sä oot toisaalta nii ku ite 
tota osallistunu siihen katkeamisen...  
P: …nii, joo… 
T1: ...totaalisuuden tekemiseen ja nytte tota sä pystyit itse pitää yllä sitä jatkuvuutta on nii ku 
hyvä rakentaa ylläpitää suhdetta Ahan ja Then ja sukulaisiin ja myös työhön...  
P: Joo, joo. Oon löytäny sellasii rakennuspalikoita itsestäni et selviän niistä (katkokset, 
putoamiset) yli ja saa sillan rakennettua et pääsee yli.  

 

 Asiakas kuvaa omaa osuuttaan näytteessä 4 muutokseen rakentamisen, katkeamisen ja 

pinnalla pysymisen metaforilla. Terapeutti 1 kokoaa asiakkaan kertomaa edellisistä vuoroista 

yhteen käyttäen rymistellä rikki metaforaa. Asiakas vahvistaa terapeutin yhteenvedon ja jatkaa 

edelleen rakentamisen metaforalla, josta hän aloitti asian selittämisen. Terapeutti tuottaa for-

mulaatiollaan asiakkaalle mahdollisuuden jatkaa aiheesta puhumista. Aiheesta puhuminen 

taas mahdollistaa asiakkaalle elämästään jo niiden seikkojen havaitsemisen, mistä on selvin-

nyt ja päässyt yli. 

Näytteessä 5 asiakaspariskunta käy läpi parisuhteen pulmatilannetta toisen tapaamisen 

loppupuolella. Terapeutti liittyy asiakkaan tuottamaan metaforaan vetää herneen nenään ja 

käyttää sitä jatkossa omassa vuorossaan. 
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Näyte 5 
P: Et mun pitäis nii ku et tuntuu jotenkin että pitäis muuttaa sitä puhetapaa. Mun mielestä 
läheisessä parisuhteessa nyt ei tarvii nii kauheesti puhuukkaan koko ajan. 
A: Semmone nii me ollaan siitä eri mielisiä että mun mielestä mua ei kyllä voi solvata. 
P: En mä sitä tarkota et mä rupeisin solvaamaan (ääni nousee, ärtynyt) mut ku mä yritän kertoo 
jotakin nii mulla on äänensävy väärä jos ääni nousee liian möreäksi esimerkiksi. Sähän vedät 
herneen nenään siitä. 
A: Meiän täytyy tarkastella tätä.  
T2: Vedäks sä herneen nenään vai alkaako sua pelottaa? 
A: Nii. No mulla tällä hetkellä kyllä se on että pikemminkin mua alkaa pelottaa. Mulle tosiaan 
tulee ihan fyysisiä oireita mut et sit mun mielestä nii ku mä vedän herneet nenään siitä tota... 
T1: Nii mistä sä vedät herneen nenään sit omasta mielestä? 
A: Sellasista nii ku tolkuttoman karkeista solvauksista jotka on mun näkökulmasta todella 
karkeita  

 

Näytteessä 5 terapeutti 2 kohtelee ensiksi asiakas A puheenvuoroa huolen ilmaisuna, 

vaikka metafora vetää herne nenään onkin asiakas P ilmaisema. Terapeutti avaa näin asiak-

kaalle mahdollisuuden jatkaa metaforan vetää herneen nenään käyttämistä omassa puheen-

vuorossaan. Samalla hän tarkistaa ja kysyy metaforasta ja sen merkityksestä asiakkaalta itsel-

tään. Terapeutti 1 osallistuu omassa vuorossaan puheeseen herneen vetämisestä nenään. Kah-

den terapeuttisen formulaation avulla, jotka ovat tässä kysymyksen muodossa, asiakkaalle A 

tulee mahdolliseksi puhua omasta kokemuksestaan (solvaus ja pelko). 

 Näyte 6 on toisen tapaamiskerran puolivälistä. Tapaamiskerran kuluessa on toistuvasti 

tullut esille katkeamisen teema, jota kuvataan myös putoamisena ja poikkimenemisenä (ks. 

myös näyte 2). Näytteessä 6 terapeutti kiinnostuu asiakkaan kertomasta katkeamisen koke-

muksesta. Asiakas alkaa pohtia ongelmansa ja huolensa syitä. 
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Näyte 6 
T2: Tota toi on hirmu hirmu kiinnostava asia. Nii ku siitä näkökulmasta et mitä sun mielessä 
sillo tapahtuu ku se se tota tuleeko sulle joku ajatus, tunne... 
P: No, sieltä poikkean putoaa 
T1: Huomaaks sä mikä sen katkeamisen tai putoamisen aiheuttaa mikä sen saa aikaseks? 
P: Se juontaa ihan lapsuudesta. Se tota ei oo ollu tätä kokemusta varhaislapsuudessa äiti on ollu 
paikalla ja sitte yhtäkkiä ei ookkaan ollu ja sehän juontaa ihan sieltä. Sitä oon käyny läpi vuosi 
kaudet. Sieltä se juontaa et. 
T2: Ooks sä tehny jotain eri tavalla ettei oo tullu mitään katkoja et on tullu enemmän sitä 
(jatkuvuutta)? 
P: Tietenki mä oon vuosikausia työstäny näitä asioita ja tietenki tämä että täällä ollaan että 
pääsee puhumaan ja et saa nii ku selväks nää asiat et tietää sen että pääsee puhumaan ku on se 
puhuminen menny poikki (parisuhteessa) kokonaan ku T syntymän jälkeen siinä iso muutos 
tota on noita ongelmia ollu paljo tossa ja paljo väärinkäsityksiä tapahtunut että tämähän on et 
tietää että pääsee puhumaan johan se vie eteenpäin ja auttaa jaksamaan...  
T2: Se vie eteenpäin ja joo okei  
P: … niin, nii… 
T2: ...että tieto ettei tää tähän jää  
P: … niin, nii… 
T2:.. ja tähän ei tuu katkosta että pääsee puhumaan se auttaa sit itteänsä 
P: … joo, tottakai. Ja tottakai vuosiakausien työstäminen näistä katkeamisista antaa sitä 
jatkuvuutta selviämisistä ja katkeamisista. Tottakai noi (…) on auttanu siihen ettei nii jyrkkästi 
mee. Hirvee työstäminen sitte ja selvitä ja päästä ylös (montuista) menee niin syvälle et on niin 
kivuliasta 
T2: Nii sä kerroit että on ollu tosi rankkoja...  
P: On se putoaminen ja sitte sieltä nouseminen että pitää sitte kaikki taas rakentaa ja emäntää 
lepytellä ja siinä on hirvee työ 

 

Näytteessä 6 terapeutti käyttää asiakkaan tuottamaa putoamisen metaforaa tehdessään 

tarkentavan kysymyksen katkeamisen tunteeseen liittyen. Asiakas vastaa omassa vuorossaan, 

miten hän on toiminut ja millaisia asioita kokenut. Asiakas käyttää metaforaa mennä poikki. 

Terapeutti formuloi tilanteessa ja käyttää asiakkaan aiemmin käyttämää metaforaa katkokses-

ta. Tämä antaa asiakkaalle syyn kertoa lisää jo tekemästään muutostyöskentelystä, vaikka sii-

hen liittyykin katkeamisia. Tähän vuoroon terapeutti vastaa ”nii sä kerroit että on ollu tosi 

rankkoja”. Tämä on tulkittavissa myös terapeutin empatian osoitukseksi. Asiakas myöntää it-

sekin sen rankaksi seuraavassa vuorossaan jatkaessaan putoamisen seurauksista. Formulaatio 

mahdollistaa jälleen keskustelun jatkumisen. 

Näytteessä 7 terapeutti kysyy viidennen tapaamisen alkupuolella asiakkaan toimintata-

vasta katkeamiseen liittyen. Asiakas P kuvaa omassa vuorossaan, miten häntä ei kuulla. Tähän 

vuoroon asiakas A kertoo oman kokemuksensa keskusteluyrityksistä. Näytteessä 7 on merkit-

ty X:llä asiakkaan kynän napsuttelu, jota ilmenee erityisen paljon näytteen loppupuolella, kun 

käsitellään asiakkaan nurkkaan ajettu metaforaan sisältyviä kokemuksia. 
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Näyte  7 
T1: X Osaaks sä sanoo mikä X sua sitte estää X kääntymästä tota X An puoleen X sillo ku 
(katkeeminen) X kertomaan X hänelle mitä mielessä X liikkuu X tai?  
P: No ku jotenki tuntuu ettei A sitte tota kuittaa sen jollaki kiireellä tai muuten vaa X eikä etes 
kuule mitä mä puhun X X X (napsutelee kynää koko ajan X) 
A: Musta on tuntunu X toisaalta ku X mä yritän kysyä X siitä ettei sulla ei oo sanottavaa siitä tai 
ei tunnu miltään tai on kiire tai pitää tehä töitä tai jotain X  
P: No sillä hetkellä X se on oma hetkensä --- X X X Helposti X X menee X siihen X et on niin 
paljon yksin että tota X X eikä edes X tiedä mitä X on X puhunu X X puhunu mielessä X 
itsensä kanssa ja sitte välillä luulee että on puhunu sitte (napsutelee kynää koko ajan X) 
T2: Onks se jotenki se sulle nii ku jotenki...?  
P: Siitä menee nii ku lukkoon. On nii ku lukossa tai ansassa eikä sitte pysty sitte, siitä X on nii 
ku nurkkaan ajettu sitte -- 
(...) 
T2: Mä mietin tota ku X X T1 kysy mitä esteitä siin on (toisen puoleen kääntyminen) X ja et X 
voiks X se ihan olla et tää tilanne on vaikka te ootte X ollu yhessä täs pitemmän aika X X nii 
tilanne on kuitenki uusi...  
P: ...nii... 
T1: ... ja miten sanoit kun sanoit et joutuu nurkkaan sitte ku...  
P: ...nii...X  
T2: ... ku tulee kotiin ja A kysyy että siinä ei X ookkaan samaa sitä samaa liikkumatilaa kun 
sitte X omassa mielessä... X  
P: ...nii...  
T2: ... asioita pohtii X koska sillo X se liikkumatila X on mun kokemuksen mukaan on just X 
semmone X ku tarvii...X  
A: ... nii...X  
P: ... nii just... X  
T2: ... just nii niin paljon ja vähän ku on mutta X kun on ollu mutta ku on onkii sit toisen kanssa 
puol vuotta yhessä nii helposti tulee, siinä voi kuvitella et helposti tulee että on semmone fiilis 
et on X nurkkaan ajettu X  
P: ... joo... 
T2: ... et mun pitää X tietyllä tavalla...X  
T1: ... et vaaditaan...X  
T2: ...vaaditaan. X tai pitää tietyllä X tavalla toimia X tai ja entä X entä jos mä sitte jotenkin X 
X paljastanki itteäni tuleeks siinä sitte ymmärretyks tai kuulluksi tai. 
T1: Tapahtuuks X siinä semmosta X X lukkoon X menemistä? 
P: Kyllä siinä just tän tyyppistä tapahtuu. 

 

Näytteessä 7 asiakas käyttää metaforia menee lukkoon, olla lukossa, olla ansassa ja 

nurkkaan ajettu. Terapeutti 2 alkaa pohtia omassa vuorossaan nurkkaan ajettu metaforan 

avulla, millainen tilanne saattaa kotona arjessa olla. Asiakas myötäilee terapeutin puhetta 

(joo). Terapeutti käyttää uudestaan metaforaa nurkkaan ajettu, asiakas myötäilee ja terapeutti 

1 ensin täydentää keskustelua ja sen jälkeen esittää tarkentavan ymmärtämiseen tähtäävän ky-

symyksen metaforan mennä lukkoon avulla. Tässä hän hyödyntää sekä aikaisempaa asiakkaan 

kertomusta ja toisen terapeutin käyttämiä puheenvuoroja, joissa on käytetty asiakkaan metafo-

ria. Asiakas vastaa terapeutti 1 formulaatioon. 
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2.3. Päätelmät 
 

 

Metafora voi esiintyä terapiakeskustelussa terapeutin tai hänen asiakkaansa tuottamana. Meta-

fora voi olla asiakkaan luontainen keino ilmaista itseään tai ainoa keino, jolla hän jotenkin voi 

ilmaista jotakin oleellista itsestään. Metaforat ovat sidottuja sen hetkiseen kontekstiinsa: Se 

mistä ollaan puhumassa synnyttää metaforia juuri tuossa hetkessä. Metaforien käyttöä ei siis 

voi suunnitella etukäteen. Toisaalta terapeutti voi myös tuottaa metaforia tavoittaakseen 

asiakkaan kokemusta, tunteita ja niiden tulkintoja sekä osoittaakseen empatiaa. Empatian 

osoittamisen on havaittu olevan terapeuttisen hoidon onnistumisen kannalta merkittävintä (ks. 

mm. Christensen, Russel, Miller & Peterson, 1998; Greenberg, Elliot, Watson & Bohart, 

2001; Rogers, 1980; Wynn & Wynnin, 2006). 

Empatian osoittamiseksi terapeutti voi käyttää metaforia. Empatian osoittamisen lisäk-

si terapeutti voi käyttää metaforia tehdessään erilaisia yhteenvetoja, terapeuttisia formulaatioi-

ta, uusia kysymyksenasetteluja ja näkökulman vaihdoksia. Terapeutilla on neljänlaisia mah-

dollisuuksia hyödyntää metaforia: 1. Terapeutti voi käyttää niitä metaforia, joita asiakas käyt-

tää. Erityisesti asiakkaan huolenkerronnan yhteydessä ilmenneillä metaforilla on tärkeä mer-

kitys asiakkaalle. Asiakas ilmaisee jotakin hänelle tärkeätä. Terapeutille asiakkaan ilmaisemat 

metaforat ovat myös tärkeitä: ne kertovat terapeutille asiakkaan tilanteesta monin eri tavoin 

(ks. myös Hayes ym., 1999). Terapian onnistumisen kannalta on tärkeätä se, miten terapeutti 

suhtautuu asiakkaan metaforiin. Asiakkaalle on merkittävää puhua omasta elämästään sellai-

sella kielellä, joka on hänen kieltään. Metafora, joka voi sisältää myös huolenkerrontaa, sisäl-

tää asiakkaan omia metaforia. 2. Terapeutti voi tuottaa metaforia itse. Ne voivat syntyä tera-

peutin mielessä ihan itsestään ja pujahtaa puheeseen vuorovaikutustilanteessa. Tämä edellyt-

tää terapeutilta avoimuutta suhteessa asiakkaaseen, uteliaisuutta asiakkaan tarinaa kohtaan se-

kä luovuutta ja liikettä omassa mielessä niin, että erilaisten asioiden on mahdollista yhdistyä 

erilaisiksi mielikuviksi ja metaforisiksi ilmauksiksi että uskallusta tarkastella yhdessä näitä 

vuorovaikutuksessa. 3. Vuorovaikutus itsessään voi synnyttää sellaisia metaforia, joita asiakas 

tai terapeutti voi vuorovaikutuksessa jatkossa käyttää. Hyvä terapeuttinen suhde sisältää sel-

laista liikettä, jossa metaforat kasvavat. Tällöin ne ovat molempien käytettäviä, kuten kohdas-

sa 1. ja 2. 4. Terapeutti voi opetella käyttämään joitakin yleisesti tunnettuja metaforia. 

Asiakkaan tuottamien metaforien käyttäminen on todettu olevan tehokkain väline 

asiakkaan tavoittamisessa (mm. Angus & Rennie, 1988, 1989; Martine, Cummings & 

Hallberg, 1992). Asiakas sekä muistaa omat metaforansa paremmin että ottaa paremmin vas-
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taan metaforaan kohdistuvan tutkiskelun; metaforat ovat hänen omasta sisäisestä maailmas-

taan syntynyttä puhetta. Asiakkaat käyttävät metaforia huolenkerronnan ja erilaisten kuvaus-

ten välineenä. Terapeutit käyttävät metaforia empatian osoittamisen ja terapeuttisten formu-

laatioiden välineinä. Psykoterapeuttisen prosessin kannalta on tämän tutkimuksen perusteella 

lohdullista, että asiakkaat käyttävät metaforia huolistaan puhuessaan saadakseen empatiaa ja 

terapeutit puolestaan käyttävät metaforia osoittaakseen empatiaa asiakkaalle. Usein asiakkai-

den kuvausmetaforat synnyttävät terapeutissa terapeuttisten formulaatioiden osoittamista, joka 

voi johtaa myös empatian osoittamiseen. Mikäli tämänkaltaista päätelmää ei tutkimuksen pe-

rusteella voisi tehdä, merkitsisi se vuorovaikutuksen kannalta eräänlaista näköalattomuutta. 

Metaforat ovat kielellinen rakennelma. Metaforat voidaan tulkita vuorovaikutuksen rakennus-

osaseksi. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen prosessi asiakkaan ja hoitavan henkilön vä-

lillä. Tämän vuorovaikutuksen kannalta on oleellista että on jotakin jota tarvitaan ja tuohon 

tarpeeseen on myös jotakin tarjottavaa. 

Vaikka tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selkeästi osoittamaan metaforan olemassa-

olon ja selvittämään sitä vuorovaikutuksessa, minuun on tehnyt vaikutuksen kirjallisuudessa 

elävä traditio, joka tutkii erityisesti metaforien järjestelmällistä ja aktiivista käyttämistä tera-

peuttisissa keskusteluissa. Tuo traditio ei ole yhden tieteenalan aikaansaannos. Sims (2003) 

on omassa artikkelissaan esitellyt metaforan käsittelyä eräiden asiakastilanteiden pohjalta 

kuusivaiheisena mallina. Kopp (1998) puolestaan on esitellyt metaforan käsittelyä seitsemän 

askeleen mallina. Metaforia tutkiessani ja niistä lukiessani olen hahmotellut Simsin (2003) ja 

Kopp ja Crawn (1998) innoittamana ja heidän ajatuksiaan yhdistellen kuusivaiheista metafo-

ran käsittelymallia. Tässä työssä haluan esitellä näiden mallien perusteella tehdyn mallin, jotta 

jatkossa metaforia tutkivat ja käytännön työtä tekevät työntekijät sekä alan opiskelijat voisivat 

halutessaan saada kosketuksen metaforiin käytännönläheisesti. Mallin kehitteleminen alkoi 

tuntua tärkeältä, kun nykyisessä tutkimuksessa esiintyy usein viittauksia metaforiin, mutta 

harvoin esitellään yhtään käytännön mallia metaforien käsittelemiseksi käytännön työssä. 

Monet terapeutit käyttävät metaforia – suuri osa heistä tiedostamattaan (ks. myös Sims, 

2003). Käytännön mallin hahmotteleminen on yritys saada terapeutteja ja asiakastyötä tekeviä 

ammattilaisia havaitsemaan paremmin vuorovaikutuksessa esiin nousevia metaforia ja tarkas-

telemaan omaa toimintaansa niiden suhteen. 

Metaforista keskusteleminen asiakkaan kanssa ei ole ainoa tapa käyttää metaforia. Te-

rapeuttinen keskustelu metaforista on kuitenkin Simsin (2003) ja Kopp ja Crawn (1998) mu-

kaan terapiasuhteelle ja asiakkaalle merkityksellisistä. Tässä esitetyn mallin on tarkoitus olla 

terapeutin punainen lanka, jota terapeutti voi pitää mielessään ja tarvittaessa seurata silloin, 
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kun asiakas tuottaa metaforista puhetta. Toisaalta sen tarkoitus on auttaa terapeutteja havaitse-

maan paremmin metaforien olemassaolo asiakkaan puheessa sekä tuoda esille metaforiin kät-

keytyvä mahdollisuus työskennellä asiakkaan kanssa metaforien avulla. Alla esitetyn mallin 

keskusteluun siirtäminen ei ole mutkikasta, se voi olla myös terapeutille uutta ja uudistavaa. 

Keskustelusta se vie noin 4-15 minuuttia riippuen metaforasta ja asiakkaan ja terapeutin ta-

vasta työskennellä. 

 

Terapeuttinen työskentely metaforien kanssa 

 

Metaforan kuuleminen. Metaforaa ei voi tarkastella ilmiönä, ellei siitä ole tullut tietoiseksi. 

Tietoisuuden heräämistä tämä voi parhaiten harjoittaa terästämällä kuuntelemistaan tietoisena 

siitä, että puheessa ilmenee aina metaforia. Kun metaforan kuulee kerran tai kaksi, niitä alkaa 

kuulla useampia. Useimmilla terapeuteilla on Simsin (2003) mukaan kovin epämääräinen tie-

toisuus ja heikko käsitys metaforien käyttämisestä terapeuttisessa keskustelussa. Metafora 

ohitetaan aivan liian usein tyhjänä puheena tai fraasipuheena. Usein taustalla voi vaikuttaa te-

rapeutin kiire päästä käsiksi ja tarttua erilaisiin oletettuihin merkityksiin. Terapeuteilla on suu-

ri houkutus tarkastella näitä merkityksiä, tehdä tulkintoja, päätelmiä ja tarjoilla niitä asiakkail-

le, silloinkin kun pitäisi vielä kuunnella. Keskittyessään etsimään merkityksiä terapeutti huo-

maamattaan ohittaa kuuntelemisen ensisijaisena tehtävänään. Tämän seurauksena kommuni-

kaatio voi kärsiä ja pahimmillaan jopa vääristyä. Sen sijaan että terapeutti yrittää nähdä meta-

foran taakse merkityksiin ja tulkintoihin, hänen tulisi keskittyä elämään tässä hetkessä, tunte-

maan ja kuulemaan asiakkaan metafora kokonaisuutena. Metaforan ohittaminen saattaa vah-

vistaa jotakin hyvin perustavaa laatua olevaa traumaa, jota asiakas kantaa jo mukanaan. 

”Tulenko nähdyksi tällaisena kuin olen?” voi olla terapiaprosessin luottamuksen luomisen 

kannalta tärkein kysymys. Metaforan kuuntelemisella on asiakkaalle merkitystä: se vahvistaa 

terapiasuhdetta, rakentaa luottamusta ja auttaa kiinnittymään siihen. Itse asiassa metafora aut-

taa eniten terapeuttia: se auttaa terapeuttia ymmärtämään asiakasta. 

Metaforan huomaaminen (validointi). Metaforan huomaaminen ja validointi tarkoit-

taa yksinkertaistaen, että asiakas tulee huomatuksi ja huomioiduksi ilman sanktion pelkoa. 

Terapeutti osoittaa tällöin kuulleensa asiakkaan puheen jollakin tavalla (sanat, ilmeet, eleet, 

asennot, äännähdykset). Terapeutti myös viestii, että asiakkaan tuottama metafora on tärkeä, 

kiinnostava, elävä ja mielenkiintoinen ja täten tutkimisen arvoinen. Asiakkaan puhetavasta tu-

lee kiinnostuksen kohde, jolloin asiakkaan puheen validointi merkitsee kiinnostuksen osoitus-
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ta. Validoinnin ansiosta metaforasta tulee yhteisen tutkimisen kohde, mielikuvitusta stimuloi-

va yhteinen tehtävä. 

Metaforan laajentaminen. Tässä tilanteessa terapeutti aktiivisesti rohkaisee asiakasta 

kertomaan lisää ja laajentamaan metaforaa. Tämä voi tapahtua kysymällä avoimia kysymyk-

siä ”Kun kerroit (mielikuvastasi) millaisia asioita tuli mieleesi? Miltä (metafora) näytti? 

Tuoksui? Kuulosti? Tuntui?” ”Mitä muuta näet? Mitä olet tekemässä? Mitä muuta (mieliku-

vassa) tapahtuu?” ”Mitä tapahtui ennen/jälkeen? Mitä tulee tapahtumaan? Miltä sinusta tun-

tuu tarkastellessasi (tuota kuvaa)?” Erilaiset assosiaatiot ja niihin liittyvät tunteet saavat tulla 

ilmaistuksi. Näitä erilaisiakin mielleyhtymiä tutkitaan yhdessä. Tässä vaiheessa terapeutilla 

on mahdollista myös tuottaa joitakin omia mielleyhtymiään suhteessa metaforaan. ”Minulle 

tuli mieleen...” ”Minussa heräsi x tunteita, kun kerroit ....”  Metaforaa kohdellaan arvokkaana 

kehittymässä olevana tarinan alkuna. Suotuisissa olosuhteissa terapeutin huomion ja kiinnos-

tuksen myötä tarina voi kasvaa ja saada kypsempiä muotoja. Kopp ja Craw (1998) esittävät, 

että asiakkaan metaforaan osallistuminen ja avointen kysymysten esittäminen aktivoi asiak-

kaan mielikuvitusta. Sen sijaan kaikenlainen asiakkaan sisäisen työn keskeyttävä kommen-

tointi, ehdottelu ja tulkinta (joskus jopa empaattinen nyökkäily) on vältettävää. Asiakas tarvit-

see työrauhan yhdistellessään erilaisia mielikuvia mielessään, tuottaessaan niitä puheeksi ja 

löytäessään yhteyksiä todellisen ja mielen sisäisen maailman välillä. Terapeutin ei tarvitse 

täyttää tyhjää tilaa puheellaan, eleillään tai olemisellaan. 

Mahdollisuuksilla leikkiminen. Ensimmäisen kerran terapeutti kysyy: ”Mitähän me-

tafora mahdollisesti voisi tarkoittaa?”, ”Mitähän yhteyttä tilanteellasi ja mielikuvallasi voisi 

olla?” . Jos edellisessä vaiheessa metaforaa on riittävästi laajennettu, tässä vaiheessa esiin 

saattaa nousta hyvinkin ristiriitaisia, humoristisia merkityksiä ja selityksiä metaforalle. Toi-

saalta asiakas saattaa saada mahdollisuuden tehdä joitakin hyvinkin valaisevia, kirpaisevia tai 

syvällisen osuvia tulkintoja omasta itsestään tai hyvinkin vaikeasta tilanteestaan. 

Merkitseminen ja valitseminen. Tässä vaiheessa terapeutilla on mahdollisuus tutkailla 

metaforaa asiakkaan kanssa ja valita sellaiset tärkeät merkitykset, joilla on tämän hetkisen ti-

lanteeseen ja asiakkaan hoidon kannalta eniten merkitystä. 

Tulevaisuuteen yhdistäminen. Tulevaisuus terapian jälkeen on ymmärrettävästi asiak-

kaan vastuulla. Metaforan tutkiminen terapiasuhteessa on kehittänyt matkan varrella asiak-

kaan ja terapeutin välille yhteisen kielen. Metaforan yhteisen tarkastelun kuluessa on raken-

tunut yhteistä ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. Metaforasta puhuminen tulevaisuuden yhtey-

dessä antaa mahdollisuuksia yksinkertaisesti ja tehokkaasti keskustella asiakkaan kanssa niis-

tä haasteista, jotka kenties ovat edessäpäin. Koska metafora on tarinallista kuvakieltä, voi yh-
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dessä piirrettyjen kuvien tai tarinoiden vaikutus olla erityisen merkityksellinen asiakkaalle tu-

levaisuudessa. Terapeutin kannattaa käyttää asiakkaan ilmaisuja ja asiakkaan kieltä. Asiakas 

muistaa parhaiten omat ilmaisunsa, ne ovat hänelle tutuimpia. ”Haluaisitko muuttaa (tuossa 

kuvassa) jotakin? Mitä? Mistä syystä? Mitähän tapahtuisi jos muuttaisit jotakin (tuossa 

kuvassa)?” Metaforaa voidaan tutkia mitä-sitten-jos – ajatuksen tai entä-jos-muuttaisit – aja-

tuksen avulla. Aiemmin valittujen merkitysten tarkastelu saattaa olla tarpeellista ja hyödyllistä 

asiakkaan tulevaisuuden kannalta. 
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3. POHDINTA 

 

 

Terapeutit käyttävät metaforia työssään, mutta voisiko terapeutti tarkastella omaa toimintaan-

sa jäsentyneemmin suhteessa metaforiin ja miten? Tutkimusta tehdessäni olen motivoitunut 

yhä uudestaan käytännön terapiatyön näkökulmasta: Miten tutkimuksen avulla todentaa ole-

massa oleva metaforan ilmiö ja tuoda se terapeuttien tietoisuuteen tutkittuna asiana? Miten 

saada metaforisesta ilmiöstä kiinni? Miten lisätä metaforan huomioimista käytännön työssä? 

Tutkimuksessa on kuvattu metafora terapeuttisessa suhteessa. Metafora voi olla aiem-

pien tutkimuksen mukaan väline hyvän terapeuttisen suhteen luomisessa ja ylläpitämisessä 

(mm. Angus & Rennie, 1988; Kopp & Craw, 1998; Sims, 2003). Se voi olla myös terapeutin 

väline empatian osoittamiselle. Tutkimusaineisto toi terapeuttisesta keskustelusta esille paljon 

erilaisia metaforia. tutkimuksessa olen todentanut metaforan olemassaolon terapeuttisessa 

keskustelussa ja selvittänyt, miten metaforat ilmenevät terapeuttisessa keskustelussa sekä mil-

laisia ovat aineiston esiintuomat metaforat. Aineisto toi esille yhden terapiaprosessin alussa 

esiintyneitä metaforia. Analyysissä metaforista voitiin erottaa, miten asiakkaat ja miten tera-

peutit käyttävät metaforia. Aineistoni, joka käsitti vain yhden terapiaprosessin alun tapaami-

sia, perusteella voidaan sanoa, että asiakkaat käyttävät metaforia kuvatessaan puheessaan 

omaa tilannettaan ja kertoessaan ongelmistaan (huolenkerronnassa). Terapeutit käyttävät me-

taforia empatian osoittamisen välineenä ja tehdessään yhteenvetoja asiakkaan puheesta (for-

mulaatioita). Lisäksi tutkimukseen on koottu kahdesta eri tutkimuksesta kuusivaiheinen käy-

tännönläheinen metaforien käsittelymalli, jota terapeuttisessa keskustelussa on mahdollista 

käyttää. Metaforien käsittelymallissa terapeutti pyrkii kuulemaan metaforia, huomaamaan 

metaforan, laajentamaan metaforaa, leikittelemään metaforalla, valitsemaan metaforista ja 

yhdistämään metaforan tulevaisuuteen. Täysin vastaavaa mallinnusta ei aiemmin ole ollut 

saatavilla terapeuttisen keskustelun tueksi. 

Terapiaprosessissa kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ovat keskeisiä. Eheytyminen 

ja uudelleen rakentuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, jossa on mahdollista tarkastella omia 

tunteitaan, tarpeitaan ja haluamisiaan niihin liittyvine kummallisuuksineen ilman pelkoa hyl-

käämisestä tai tuomitsemisesta. Terapeuttisesta suhteesta (therapeutic alliance) tehtyjen tutki-

musten valossa terapiasuhteen katsotaan yleensä sisältävän yksilöllistä vuorovaikutussuhdetta 
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asiakkaan ja terapeutin välillä (Bordin, 1979). Toimiva ja vahva terapeuttinen suhde voi lisätä 

asiakkaan osallistumista ja panostusta terapiasuhteessa, joka puolestaan tekee monista tera-

peuttisista interventioista todennäköisemmin tehokkaampia (Addis, Wade & Hatgis, 1999; 

Elvins & Green, 2008; Horvath & Bedi, 2002; Hovarth, 2006; Martin, Garske & Davis, 2000; 

Summers & Barber, 2003). Terapeuttisena interventiona voidaan pitää myös metaforien työs-

tämistä terapeuttisessa keskustelussa. Erityisesti asiakkaiden itse tuottamilla metaforilla on 

osoitettu olevan hoidon ja terapiasuhteen kannalta merkitystä (mm. Angus & Rennie, 1988; 

Combs & Freeman, 1990; Elvins & Green, 2008; Gergen, 2006; Hayes ym., 1999; Hayes ym., 

2001; Horvath & Bedi, 2002; Kopp, 1998; Lappalainen ym., 2004; Rosenblatt, 1994; Sims & 

Whynot, 1997; Suit & Paradise, 1985; Sims, 2003; Summers & Barber, 2003). 

Terapeuttiseen suhteeseen liittyy oleellisesti empatian käsite. Empatia on jotakin, joka 

ilmenee jokaisessa terapiasuhteessa. Sillä vain on erilaisissa vuorovaikutussuhteissa erilaisia 

ilmenemismuotoja. Viimeaikaisten tutkimusten avulla terapeutit ovat tulleet yhä tietoisem-

miksi empatian merkityksestä (mm. Bachelor, 1988; Greenberg ym., 2001; Ruusuvuori, 2005; 

Wynn & Wynn, 2006). Työstäessään tunteitaan, tarpeitaan ja kohdatessaan itsessään ristirii-

taisiakin voimia, asiakas voi vuorovaikutuksessa rakentaa uudenlaisen lähestymistavan itseen-

sä ja toisiin. Tällöin avautuvat mahdollisuudet myös löytää uusia ratkaisuja ja uusia toiminta-

malleja (mm. Hayes ym., 1999; Kuusinen, 2008). Nämä mahdollisuudet voivat terapiassa syn-

tyä metaforien kautta. Erityisesti jos asiakas voi saada kokea terapeutin osoittamaa ymmärrys-

tä ja empatiaa hänen pyrkimyksilleen esimerkiksi ratkoa pulmatilannettaan (mm. Hayes ym., 

1999). Metaforat ovat psykoterapiassa Kopp ja Crawn (1998) mukaan kutsumassa asiakasta 

mukaan tutkimaan ja muuttumaan metaforien kautta. Terapeuttisessa prosessissa kaikkien eri-

laisten näkökulmien kuuntelemisella ja tarkastelulla on merkittävä rooli. 

Metaforat ovat terapeuttisessa keskustelussa kielen väline. Samalla metaforat ovat 

vuorovaikutuksen kannalta merkittävä väline. Terapeutin ensisijainen tehtävä on luoda tera-

piaprosessissa turvallinen ilmapiiri. Christensen ym. (1998) mukaan muutoksen terapiaproses-

sissa mahdollistivat turvallinen ilmapiiri, ongelmien normalisointi, toivo ja terapeuttisen työs-

kentelyn oikea-aikaisuus. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaan metaforia tarkastella konst-

ruktivistisesta näkökulmasta (mm. Blenkiron, 2005; Gonclaves & Craine, 1990; Mahoney, 

1985). Kopp ja Craw (1998) olettavat, että prosessi, jossa asiakas liikkuu tutkittavien ja 

muuttuvien mielikuvien välillä sekä nykyisen elämäntilanteen välillä, lisää mahdollisuuksia 

uusien näkökulmien syntyyn pulmallisissa tilanteissa ja mahdollisuuksia konstruoida uudella 

tavalla ongelmanratkaisuja. Samanaikaisesti metaforat ovat myös enemmän kuin kielen vä-

line: Metaforat ovat kokemuksellinen ilmiö (mm. Hayes ym., 1999; Hayes ym., 2001; Lappa-
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lainen ym., 2004; Sims, 2003). Tämän kokemuksellisuuden käyttäminen terapeuttisessa vuo-

rovaikutuksessa voi parhaimmillaan palvella asiakasta hyvänä hoitotuloksena. 

Christensenin ym. (1998) mukaan terapiaprosessissa muutos tapahtuu vähitellen, il-

man suuria käännekohtia. Kaikki oleelliset ja tärkeät asiat eivät tapahdu eivätkä tule puhutuk-

si terapiahuoneessa. Gergenin (2006) mukaan tämä juuri on psykoterapeuttisen työn kannalta 

oleellista; työskentely siirtyy terapiakontekstin ulkopuolelle. Metaforat toimivat terapiatapaa-

misten välillä – kielikuva jää paremmin mieleen kuvina ja tarinoina kuin puhuttu puhe. Toi-

saalta arki synnyttää uusia metaforia, joita on mahdollista käsitellä terapiassa. Metafora toimii 

siltana terapia-istuntojen välillä. Se on kuin lääke, jonka vaikutus toimii istuntojen välillä (vrt. 

myös Hayes, ym., 1999; Lappalainen ym., 2004). 

Kun tarkastellaan metaforan merkitystä terapiassa, tulee myös kysyneeksi, voisiko 

metafora aiheuttaa terapeuttisessa keskustelussa haittaa? Todennäköisesti näin voisi käydä, 

jos terapeutin mieli askartelee ja rakentelee metaforisia kuvia, silloinkin kun hänen tulisi 

kuunnella asiakastaan. Toisinaan haittaa voi aiheutua terapeutin tarjoillessa jotakin sellaista 

mielikuvaa, joka ei asiakkaan näkökulmasta ole oleellinen – se voi jopa osoittaa, ettei tera-

peutti ole kuunnellut tai ymmärtänyt asiakasta oikein. Metaforaa ei voi ottaa käyttöön kiireh-

tien, sen esille tuloa ei voi pakottaa. Jokainen asiakaskin on erilainen; kaikki keskustelut eivät 

sisällä metaforista puhetta samalla tavoin. Missään olosuhteissa se ei ole ”jippo”, jolla voi no-

peuttaa vuorovaikutuksen synnyttämistä tai syventämistä. Oikein käytettynä työkaluna meta-

forien tunnistaminen ja käyttäminen vuorovaikutussuhteessa kuuluvat jokaisen terapeutin 

osaamiseen. 

 Metaforia esiintyy keskusteluissa ja erityisesti niitä ilmenee terapeuttisissa keskuste-

luissa. Aineistoni, joka käsitti siis vain yhden terapiaprosessin alun tapaamisia, on toki yleis-

tettävyyden kannalta suppea. Vaikka aineisto onkin suppea, olen saanut tutkimuksessani to-

dennettua metaforan ilmiönä terapeuttisessa keskustelussa tavalla, joka mahdollistaa jatkotut-

kimuksia. Metaforien käyttämisen kannalta jatkossa tulisi selvittää, millaisia metaforia käyte-

tään yleisesti ja miten niitä käytetään? Tässä tutkimuksessa on alustavasti pystytty aineiston 

avulla perustelemaan metaforien käyttämisen merkitys empatian osoittamisessa ja terapeuttis-

ten formulaatioiden osana. 

Analyysimenetelmänä käyttämäni keskustelunanalyysi sopi tutkimukseen parhaiten. 

Vaikka menetelmä on tarkasti ja oikein käytettynä työläs, se tekee tutkimalleni vuorovaiku-

tuksen ilmiölle oikeutta, koska se tutkii vuorovaikutusta sellaisena kuin se todellisuudessa il-

menee. Vuorovaikutuksen tutkiminen tarkoittaa erilaisten vuorojen ja niiden vaihteluiden tut-

kimista sekä vuorojen toisiin vuoroihin aikaansaaman vaikutuksen tutkimista. Vuoroihin vai-
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kuttavat muut käytetyt vuorot, jotka voivat olla ilmeitä, eleitä, sana tai sanoja ja äännähdyksiä 

sekä vuorovaikutuksessa vallitsevat muut tekijät, kuten motiivit ja erilaiset lainalaisuudet. 

Motiiveja ja lainalaisuuksia tämä tutkimus ei kuitenkaan tutkinut. Keskusteluja ei analysoitu 

sillä tavalla vuoro vuorolta, että olisi voitu seurata vuorojen synnyttämiä seurauksia ja niiden 

vaikutuksia keskusteluun pitkällä aikavälillä. Tämä tutkimus ei ole voinut syventyä keskuste-

lunanalyyttiselle tutkimukselle tyypillisellä tavalla keskustelun mikrorakenteisiin eikä sek-

venssirakenteisiin. Pääpaino on ollut keskustelun sellaisissa vuoroissa, jotka ovat selvästi liit-

tyneet metafora-ilmiön esille tuomiseen ja metaforan käyttämiseen liittyviin vuoroihin. 

Jatkossa olisi syytä selvittää, miten metaforia voitaisiin entistä paremmin käyttää tera-

piakeskustelun välineenä. Mitä terapiassa tapahtuu, jos metaforia käytetään paljon tai mitä jos 

niitä ei käytetä? Entä mikä on asiakkaan kokemus metaforisesta puheesta terapiassa? Miten 

asiakas kokee sen auttavan häntä? Miten metaforien käyttäminen vaikuttaa asiakkaaseen? Mi-

ten se vaikuttaa terapeuttiin? Miten se vaikuttaa asiakkaan saamaan hoitoon? Entä miten työs-

kennellä metaforien kanssa? Miten edellisessä luvussa hahmoteltu malli toimii tai on toimi-

matta? Myös universaalien metaforien tutkiminen olisi suotavaa. Voisivatko samat ilmiöt 

toistua vuorovaikutustilanteissa myös toisissa kielissä ja kulttuureissa? Vuorovaikutuksen tut-

kimuksen kannalta terapeuttisten keskustelujen tutkimista tulisi jatkaa, koska vuorovaikutus 

on monimuotoista. Tutkimus voisi mallintaa terapeuttisen keskustelun erityispiirteitä, mistä 

olisi käytännön hyötyä monille terapeuteille. Terapeuttisen prosessin tutkimisen kannalta tuli-

si jatkossa selvittää myös metaforan vaikutusta terapiaprosessiin. Lopuksi: metaforia voitai-

siin jatkossa tutkia myös suhteessa terapeuttiin; esimerkiksi miten metaforien käyttäminen te-

rapiassa vaikuttaa terapeutin omaan jaksamiseen? 
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”Jokaisella asiakkaalla on oma ainutlaatuinen tapa tehdä 

yhteistyötä terapeutin kanssa ja terapeutin tehtävä olisi 

tunnistaa tuo tapa ja hyödyntää sitä yhteistyön syntymiseksi.” 

 

Steve de Shazer, 1995 
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