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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vähentääkö hyväksymis- ja omistautumisterapian menetel-

millä toteutettu kahdeksan kerran terapia vihaisuutta ja siihen liittyviä muita negatiivisia tunteita. 

Tavoitteena oli myös selvittää, missä vihaisuuden ulottuvuuksissa muutoksia tapahtuu, missä ne 

tapahtuvat nopeimmin, ja mihin vihaisuuden ulottuvuuksiin terapialla on suurin vaikutus. 

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston psykologian laitoksen opetusklinikassa. Aineisto 

kerättiin vuosina 2009–2012. Tutkimukseen osallistui 35 lehti-ilmoituksella hankittua terapia-

asiakasta ja 26 terapeuttia, jotka olivat opintojensa loppuvaiheessa olevia psykologian opiskelijoita. 

Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat täyttivät kyselylomakkeet kolme kertaa: Oireiden perustasoa 

mitattiin ensimmäisellä tapaamisella, kyselylomakkeet täytettiin toisen kerran ensimmäisen terapia-

istunnon jälkeen, ja viimeisen kerran terapian loputtua. Tutkimuksessa käytettiin arvioin-

timenetelminä seuraavia kyselylomakkeita: Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI), Cook-Medley 

Hostility Scale (CM), Harbourg Anger-In Anger–Out Scale (HA-IN, HA-OUT), Spielberger Anger 

Expression Inventory (AX), Spielberger State-Trait Anger Scale (SPT), Spielberger Cognitive So-

matic Anger –kyselylomake (SPCANG), Acceptance and Action Questionnaire (AAQ), SCL-90 -

oirekysely, Beckin depressiokysely (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Dysfunctional Attitudes 

Scale (DAS), Novaco Anger Scale (NAS) ja Penn State Worry Questionnaire (PSQW).  

Tutkimus osoitti, että asiakkaiden vihaisuusoireet vähenivät terapian aikana seuraavilla mitta-

reilla arvioituna: BDHI, C-M, HA-IN, SPAES-IN, SPAES-OUT, SPC-ANG, SPS, SPT, JA NAS. 

Fysiologiset ja psykologiset oireet vähenivät SCL-90 oirekyselyn avulla arvioituna. Myös masen-

nus- ja ahdistuneisuusoireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi. Psykologinen joustavuus lisään-

tyi ja murehtiminen väheni tilastollisesti merkitsevästi. Asiakkaiden negatiiviset asenteet ja ulospäin 

suuntautuva vihaisuus näyttivät vähäisessä määrin lisääntyneen terapian loputtua. Vihaisuuden eri 

ulottuvuuksista terapia vaikutti eniten vihaisuuteen tunnetilana vaikuttavuuden ollessa suuri. Piirre-

vihaisuuteen terapian vaikuttavuus oli keskisuuri. Tulokset viittaavat siihen, että vihaisuutta ja sii-

hen liittyviä muita negatiivisia tunteita voidaan tuloksellisesti hoitaa hyväksymis- ja omistautumis-

terapiaan perustuvalla lyhyellä terapialla. 
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1 Johdanto 

 

Vihaisuus on epämukava tunne, mutta läheskään aina se ei ole haitallista. Joissain tilanteissa se voi 

olla jopa toimivaa: Vihaisuus lisää energiaa ja nostaa kyvykkyyden tunnetta, mistä on etua vaaran 

uhatessa tai tilanteissa, joissa on tarkoituksenmukaista toimia jämäkästi ja puolustaa oikeuksiaan 

(Harmon–Jones & Allen, 1998). Toistuessaan usein, voimakkaana ja pitkäkestoisena vihaisuus voi 

kuitenkin olla tuhoisaa. Vihaisuudesta aiheutuu myös mittavia taloudellisia menetyksiä yhteiskun-

nalle, koska siihen liittyvät haitat koskevat suurimmaksi osaksi työikäisiä. 

Krooninen vihaisuus on merkittävä sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskitekijä (esim. 

Smith, 1992; Williams, ym., 2000). Aivoverenvuodon ja iskeemisen aivohalvauksen riski on alle 

60-vuotiailla vihaisuuteen taipuvaisilla henkilöillä lähes kolminkertainen vähemmän vihaisiin ver-

rattuna (Williams, Nieto, Sanford, Couper & Tyroler, 2002). On olemassa viitteitä siitä, että vihai-

suuden tukahduttaminen kasvattaa myös rintasyöpään sairastumisen riskiä, varsinkin nuoremmilla, 

20–50- vuotiailla naisilla (Butow, ym., 2002). 

Krooniseen vihaisuuteen liittyy myös monia epäsuorasti ilmeneviä terveyshaittoja. Vihaisuu-

teen taipuvaisilla ihmisillä on usein epäterveellinen elämäntapa. He tupakoivat ja käyttävät päihteitä 

enemmän kuin ne, joilla ei ole vihaisuusongelmia (Smith, 1992; Williams ym., 2002). Lisäksi vi-

haisuus vaarantaa myös muiden ihmisten turvallisuutta, sillä sen on todettu olevan yhteydessä on-

nettomuusalttiuteen ja riskikäyttäytymiseen liikenteessä (Deffenbacher, ym., 2000). 

Vihaisuuden tavallisin kohde on henkilö, joka tunnetaan hyvin, josta pidetään tai jota rakaste-

taan, ja jonka kanssa ollaan paljon tekemisissä (Averill, 1983; Scherer & Tannebaum, 1986; Tafrate 

& Kassinove, 2002). Vihaisuuteen taipuvaisilla ihmisillä onkin paljon konflikteja parisuhteissaan, ja 

heidän liittonsa päätyy usein eroon (Caspi, Elder & Bem, 1987). Vihaisuus altistaa perheväkivallal-

le (Brondolo, ym., 1998) ja vaikuttaa negatiivisesti vanhemmuuden laatuun (Caspi, Elder & Bem, 

1987). Vihaisuuteen taipuvaiset ihmiset joutuvat helposti toistuviin konflikteihin myös työyhtei-

söissään, mikä kasvattaa riskiä työuupumukseen (Brondolo, ym., 1998). 

Vihaisuutta on pitkään pidetty mielialahäiriöiden, traumaperäisen stressihäiriöön liittyvänä re-

aktiona, tai persoonallisuushäiriöiden spesifinä indikaattorina (Eckhardt, Norlander & Deffen-

bacher, 2004). Vasta viime vuosikymmeninä vihaisuutta on alettu tutkia itsenäisenä, kliinisesti rele-

vanttina ongelmana (Beck & & Fernandez, 1998; DiGiuseppe & Tafrate, 2010; Ekchardt & Deffen-

bacher, 1995). DiGiusepen ja Tafraten (2010) mukaan vihaisuuden hoidon tieteellinen perusta ei ole 

nykyisin edes sillä tasolla, mitä se on ollut masennuksen ja ahdistuksen hoidossa 1970-luvulla. Uu-



 2 

sia interventioita vihaisuuden hoitamiseksi tulee siis kehittää, ja tutkia, mitkä niistä ovat tehokkaim-

pia. 

 

1.1. Vihaisuuteen liittyvät käsitteet 

Tutkijat eivät ole olleet yksimielisiä siitä, millä tavalla tai kuinka laajasti vihaisuuteen liittyvät kä-

sitteet tulisi määritellä (esim. Averill, 1983; Berkowitz, 1990; DiGiuseppe & Tafrate, 2010; Kas-

sinove & Sudkhodolsky, 1995). Käsitteiden selkiintymättömyys on DiGiuseppen ja Tafraten (2010) 

mukaan oleellisesti hidastanut vihaisuuden tutkimuksen etenemistä. Esimerkiksi termejä vihaisuus, 

ärtyisyys, harmistuneisuus ja aggressiivisuus on käytetty rinnakkain, ja keskustelua on käyty siitä, 

millä tavalla ne eroavat toisistaan, ja onko niiden erottaminen tarpeellista vai ei (esim. Averill, 

1983; Berkowitz, 1990; DiGiuseppe & Tafrate, 2010). 

Berkowitzin (1990) mukaan vihaisuutta, ärtyisyyttä ja harmistuneisuutta ei ole tarpeen määri-

tellä erikseen, koska ne kuvaavat samaa tunnetta, joka vaihtelee vain voimakkuudeltaan; sillä, että 

on hyvin harmistunut on sama vivahde kuin sillä, että on vähän vihainen. Useat tukijat pitävät Ber-

kowitzin tavoin vihaisuutta tunnetilana, jonka voimakkuus voi vaihdella lievästä pahantuulisuudesta 

aina kiehuvaan raivoon, mutta he tuovat esiin myös eroavaisuuksia, joiden perusteella vihaisuus, 

ärtyisyys ja harmistuneisuus tulisi ehkä erotella toisistaan. 

Vihaisuus on useimpien tutkijoiden mukaan moniulotteinen ilmiö, johon liittyy fysiologisia 

muutoksia (sympaattisen hermoston kiihtymys, hormonien ja hermoston välittäjäaineiden eritys), 

kognitioita (automaattisia ajatuksia ja irrationaalisia uskomuksia), fenomenologisia tekijöitä (sub-

jektiivinen tietoisuus omasta tunnetilasta), ja sen ilmaisemiseen liittyvää toimintaa (Berkowitz, 

1990; Ekhardt & Deffenbacher, 1995; Kassinove & Sukhodolsky, 1995). 

Harmistuneisuus eroaa Averillin (1983) mukaan vihaisuudesta paitsi voimakkuudeltaan, myös 

ilmaisutavaltaan. Harmistuneisuus pyritään yleensä peittämään, mutta vihaisuus ilmaistaan varsin 

vapaasti. Fridja, Kuipers ja Ter Shure (1989) puolestaan ovat esittäneet, että harmistuneisuus voi 

olla myös sisäänpäin kääntynyttä vihaisuutta (Fridja, Kuipers & Ter Shure, 1989). 

Ärtyisyys on useimmiten määritelty fysiologiseksi tilaksi, johon liittyy negatiivinen tunnetila, 

kärsimättömyys, psyykkinen ja fyysinen jännittyneisyys, mutta ei kognitioita kuten vihaisuuteen 

(esim. DiGiuseppe & Tafrate, 2010; Parkinson, 1999). Ärtyisyys voi nopeasti yltyä vihaisuudeksi 

tai impulsiiviseksi aggressiivisuudeksi silloinkin, kun vihaisuudelle ei näytä olevan selkeätä syytä 

(Parkinson, 1999). 

Vihamielisyys on tilannekohtainen tai yleinen asenne, johon liittyy kyynisyys ja epäluottamus 

muita kohtaan (Miller, Smith, Turner, Guijarto & Hallet, 1996). Asenteeltaan vihamielinen uskoo 
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toisten motiivien olevan itsekkäitä, ja että he haluavat tarkoituksellisesti loukata. Vihamielisiä aja-

tuksia voi esiintyä ilman vihaisuuteen liittyvää fysiologista kiihtymystä (Eckhardt & Deffenbacher, 

1995). Toisaalta vihamielisiä kognitioita seuraa usein vihaisuus tunnetilana (Eckhardt Norlander & 

Deffenbacher, 2004). 

Aggressiivisuus on vihaisuuden ilmaisemiseen liittyvää käyttäytymistä, jonka tietoinen tarkoi-

tus on aiheuttaa kohteelle harmia tai vahinkoa (Berkowitz, 1993; DiGiuseppe & Tafrate, 2010; 

Eckhardt & Deffenbacher, 1995). Aggressiivisuus voi olla verbaalista (esim. huutaminen, ilkeät 

kommentit, loukkaava huumori ja uhkailu) tai fyysistä (esim. lyöminen, potkiminen tai omaisuuden 

tahallinen vahingoittaminen) (Eckhardt & Deffenbacher, 1995). Aggressiivisuus voi olla myös epä-

suoraa, jolloin se ilmenee esimerkiksi murjottamisena tai juoruiluna (Deffenbacher, 2011). 

 

1.2. Vihaisuuden alatyypit 

Kun puhutaan vihaisuudesta, voidaan viitata nopeasti ohimenevään tunnetilaan (state-anger), 

tai kestävämpään mielialaan ja piirteeseen (trait-anger) (Spielberger, ym., 1985). Piirrevihaisuus 

viittaa taipumukseen kokea vihaisuutta usein, pitkäkestoisena ja voimakkaana (Spielberger ym., 

1988). Piirrevihaisuuteen voi Deffenbacherin ym. (1996) mukaan liittyä korostunut taipumus sekä 

tunteen ilmaisemiseen että sen tukahduttamiseen. Piirrevihaisuuden on todettu olevan yhteydessä 

matalaan pettymyksensietokykyyn ja yleiseen negatiiviseen ajattelutapaan (Tafrate & Kassinove, 

2002). Piirrevihaiset myös provosoituvat helposti, eivätkä he osaa vastata todelliseen tai kuviteltuun 

provosointiin rakentavalla tavalla (Deffenbacher ym., 1996). 

Spielberger, ym. (1985) ovat erottaneet kolme alatyyppiä sen mukaan, kuinka vihaisuus ilmais-

taan. Sisäänpäin suuntautuva vihaisuus (anger–in) viittaa taipumukseen tunteen tukahduttamiseen 

ja pyrkimykseen välttää konflikteja. Henkilöt, jotka suuntaavat vihaisuuden sisäänpäin kokevat pal-

jon negatiivisia tunteita (Deffenbacher, Oetting, Lynch & Morris, 1996; Gross & John, 2003). He 

ovat usein pessimistisiä ja elämäänsä tyytymättömiä, koska sen sijaan että he toimisivat asioiden 

muuttamiseksi, he ovat taipuvaisia hautomaan asioita mielessään (Gross & John, 2003). He vaikut-

tavat emotionaalisesti etäisiltä, ja heillä on vähemmän läheisiä suhteita, kuin niillä, jotka ilmaisevat 

tunteensa vapaammin, mikä vähentää muiden heille osoittamaa tukea (Gross & John, 2003; Smith, 

1992). 

Ulospäin suuntautuva vihaisuus (anger–out) ilmenee usein negatiivisella tavalla, verbaalisina 

tai fyysisinä hyökkäyksinä, tai muuna aggressiivisena käyttäytymisenä, esimerkiksi ovien paisko-

misena tai omaisuuden vahingoittamisena (Deffenbacher ym., 1996). Ulospäin suuntautuvan vihai-
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suuden yhdessä piirrevihaisuuden kanssa on todettu olevan eniten yhteydessä kaikkiin vihaisuuden 

negatiivisiin seurauksiin (Deffenbacher ym., 1996). 

Pyrkimys vihaisuuden kontrollointiin (anger–control) viittaa Spielbergerin (1988) mukaan sii-

hen, että vaikka vihaisuuden tunteita koetaan, niiden ilmaisemista pyritään rajoittamaan. Tämä voi 

olla yleisesti toivottavaa, mutta liiallisen korostuneena se vie paljon energiaa, ja voi johtaa vetäyty-

miseen, passiivisuuteen ja masennusoireisiin (Spielberger, Reheiser & Sydeman, 1995). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vihaisuudella voi olla negatiivisia seurauksia, vaikkei ihmi-

nen tee muuta, kuin istuu hiljaa paikoillaan. Siihen, millä tavalla vihaisuus ilmaistaan, vaikuttavat 

muun muassa sosiaaliset roolit, oppimishistoria ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (DiGiusep-

pe & Tafrate, 2010). 

 

1.3. Vihaisuuden selitysmalleja 

Negatiivisista tunteista vihaisuutta on tutkittu paljon vähemmän kuin esimerkiksi masennusta 

tai ahdistusta (DiGiuseppe & Tafrate, 2010). Vihaisuuden tutkimukset on yleensä toteutettu siten, 

että ihmisiä on pyydetty kuvailemaan viimeaikaisia vihaisuuden kokemuksiaan (esim. Averill, 

1983; Scherer & Tannebaum, 1986; Scherer & Wallbott, 1994). Tarkastelen seuraavassa, minkälai-

sena ilmiönä vihaisuus näyttäytyy jokapäiväisessä elämässä. Sen jälkeen esittelen tutkijoiden näke-

myksiä siitä, mistä vihaisuus yleensä aiheutuu. Lopuksi esitän, kuinka vihaisuus voi ajan myötä 

muuttua automatisoituneeksi reaktioksi. 

Useimmat ihmiset raportoivat vihastuvansa useita kertoja viikossa, ja suurin osa vihaisuutta ai-

heuttavista tilanteista liittyy läheisiin suhteisiin, kuten perheeseen, ystäviin tai työyhteisöön (Ave-

rill, 1983; Scherer & Tannebaum, 1986; Scherer & Wallbott, 1994). Ihmiset kuvailevat vihaisuutta 

yleensä ”kuumaksi tunteeksi”, johon liittyy fyysisiä reaktioita kuten kiihtynyt sydämen syke, lihas-

jännitystä, vapinaa, ja tuntemuksia vatsassa (Scherer & Tannebaum, 1986; Scherer & Wallbott, 

1994). Vaikka vihaisuus yleensä arvioidaan negatiiviseksi kokemukseksi, sen seuraukset hahmote-

taan usein positiivisiksi (Averill, 1983; Kassinove, ym., 1997). Siksi vihaisuudesta ei aina haluta 

päästä eroon eikä sitä pyritä peittämään vaan se ilmaistaan vapaasti (Scherer & Wallbott, 1994). 

Yksilöiden välillä on kuitenkin paljon eroa siinä, ilmaisevatko vai tukahduttavatko he vihaisuutensa 

(Gross & John, 2003). Ihmiset kokevat vihaisuuden vaikuttavan ihmissuhteisiin haitallisemmin kuin 

minkään muun tunteen. Tutkimusten mukaan miehet ja naiset vihastuvat yhtä usein, yhtä voimak-

kaasti ja myös ilmaisevat tunteensa yhtä vapaasti (Averil, 1983; Fine & Olson, 1997; Kassinove, 

Sukhodolsky, Tsytsarev & Solovyova, 1997). Sukupuolet eroavat toisistaan siinä, että naiset itkevät 

vihastuessaan useammin kuin miehet (Averill, 1983; Kassinove, ym., 1997) ja Kassinoven ym. 
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(1997) mukaan saattavat myös kärsiä miehiä enemmän vihaisuuteen liittyvistä somaattisista oireis-

ta, esimerkiksi päänsärystä. Näyttää siltä, että tilanteet, jotka virittävät vihaisuutta, ovat monimut-

kaisia, ja tuottavat usein useamman kuin yhden negatiivisen tunteen, vihaisuuden sekoittuessa 

useimmiten pelkoon tai suruun (Berkowitz & Harmon–Jones, 2004; Scherer & Tannebaum, 1986). 

Vihaisuuteen liittyy usein kokemus siitä, että on tullut väärin tai epäoikeudenmukaisesti koh-

delluksi (Averill, 1983: Beck, 1990; Bennet, Lowe & Honey, 2003: Fridja, Kuipers & Ter Shure; 

Kuppens & Mechelen, 2007; Russel & Ginger-Sorolla, 2011). Tämä antaa vihaisuudelle oikeutuk-

sen, ja motivoi ryhtymään vastatoimiin väärintekijää kohtaan. Beckin (1990) mukaan kuitenkin 

tärkeämpää, kuin millä tavalla yksilö kokee tulleensa kohdelluksi, on se, miten hän selittää tapah-

tuman, ja kuinka hän tulkitsee muiden motiivit. Kognitiivisen mallin mukaan vääristynyt ajattelu ja 

virheelliset tulkinnat saavat yksilön näkemään itsensä uhrina, ja tekemään vihaisuutta aiheuttavia 

yleistyksiä toisen henkilön puutteista ja negatiivisista puolista. 

Useimmat tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että keskeinen vihaisuutta virittävä tekijä on itsetun-

toon kohdistuva uhka, varsinkin, jos yksilö kokee tulleensa kritisoiduksi, torjutuksi tai huomiotta 

jätetyksi (Baumeister, Smart & Boden 1996; Bond, Ruaro & Wilngrove, 2006; Fehr, Baldwin, Col-

lins, Patterson & Benditt, 1999). Beckin (1990) mukaan vihaisuuteen taipuvaisille ihmisille on tyy-

pillistä usein toistuva kokemus henkilökohtaisesta loukkaantumisesta, joka johtuu liiallisesta itseen 

keskittymisestä. Egosentrinen ajattelutapa korostuu uhkaavassa tai kuormittavassa tilanteessa, ja 

siihen liittyy usein pyrkimys muiden käytöksen kontrollointiin implisiittisten sääntöjen ohjaamana: 

esimerkiksi ”Et saa tehdä mitään, mikä häiritsee minua”. Beckin (1990) mukaan vihaisuus pysyy 

helposti yllä, koska se nostaa hetkellisesti itsetuntoa, ja sillä on välineellistä arvoa: vihaisuuden 

avulla väärintekijää voidaan rangaista, tai hänet saadaan taipumaan omiin vaatimuksiin. 

Berkowitzin (1983, 1990, 2008), Berkowitzin ja Harmon-Jonesin (2004) sekä Parkinsonin 

(1999) mukaan vihaisuuden pääasiallinen aiheuttaja voi olla mitä tahansa vastenmielistä kokemusta, 

pettymystä tai turhautumista seuraava negatiivinen tunnetila, eikä siihen tarvita uhan olemassaoloa, 

epäreilun kohtelun kohteeksi joutumista tai moitetta muita kohtaan. Berkowitzin (1983, 1990) mu-

kaan negatiiviset ajatukset, tunteet, muistot ja fysiologiset reaktiot ovat toisiinsa yhteydessä, ja 

minkä tahansa osatekijän aktivoituminen aktivoi myös muita. Esimerkiksi nälkä, väsymys tai kipu 

aiheuttaa negatiivisen tunnetilan, joka aktivoi vihaisuuteen liittyviä ajatuksia, tunteita, fysiologisia 

reaktioita ja toimintayllykkeitä. Siihen, kuinka voimakkaina nämä koetaan, vaikuttavat Berkowitzin 

(1990) mukaan tilanne, geneettiset tekijät ja oppimishistoria. 

Vihaisuuden hyödyllisyydestä on olemassa sitkeästi eläviä uskomuksia, jotka vahvistavat ja li-

säävät aggressiivista käyttäytymistä. Usein kuulee sanottavan, että ”vihaisuus puhdistaa ilmaa”, tai 

”on hyvä tuulettaa tunteita”. Vihaisuuden purkaukset voivat saada olon tuntumaan hetkellisesti pa-
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remmalta (Bushman, Baumeister & Phillips, 2001), mutta aggressiivinen käyttäytyminen ei vähen-

nä, vaan lisää vihaisuutta, ja kasvattaa aggressiivisuuden todennäköisyyttä myös jatkossa (Berko-

witz, 1970; Bushman, Baumeister & Phillips, 2001; Bushman, Baumeister & Stack, 1999). 

Myös vihaisuuteen liittyvä murehtiminen kasvattaa vihaisuusepisodien tiheyttä ja kestoa 

(Greenberg & Bisckoph, 2007). Usein toistuessaan vihaiset ajatukset, tunteet ja reaktiot vahvistavat 

niihin liittyvien ajatusten verkostoa, ja kehittyy vihaisuuden skeema (esim. Bond, Ruaro & Wiln-

grove, 2006; Novaco, 1994). Vihaisuuden skeema on kognitiivinen rakenne, joka koskee ympäris-

tön ja käyttäytymisen välistä suhdetta, ja sisältää implisiittisiä sääntöjä siitä, kuinka uhkatilanteissa 

reagoidaan. Skeeman aktivoiduttua aktivoituvat myös siihen liittyvät tunteet, motivaatiot, fysiologi-

set reaktiot ja käyttäytyminen (Novaco, 1995). Ajan myötä vihaiset ajatukset aktivoituvat yhä pie-

nemmistä vihjeistä, ja vihaisuus ja aggressiivisuus tulevat automatisoituneiksi reaktioiksi. Tämä 

johtaa helposti kokemukseen, ettei vihaisuutta ja aggressiivisuutta voi välttää tai hallita vaan sitä 

pitää purkaa (Novaco, 1995). 

Yhteenvetona voidaan todeta, vihaisuus on varsin yleinen tunne, jota koetaan eniten läheisissä 

ihmissuhteissa (Averill, 1983; Kassinove, 2002; Scherer & Wallbott, 1994). Vihaisuus seuraa usein 

kokemuksesta, että on tullut väärin kohdelluksi sekä pettymyksistä ja turhautumisista, joilta on 

mahdotonta kokonaan suojautua (esim. Berkowitz, 1983; Berkowitz & Harmon-Jones; Parkinson, 

1999) Ongelmalliseksi muodostuneella vihaisuudella on tavallisesti pitkä oppimishistoria. Vihai-

suudella voi olla välineellistä arvoa, mistä johtuen ihmiset ovat haluttomia muuttamaan käyttäyty-

mistään. Lisäksi välitön, lyhytaikainen helpotus pahaan oloon vahvistaa oletusta vihaisuuden hyö-

dyllisyydestä (Olatunji, Lohr & Bushman, 2007), eivätkä ihmiset usein tunnista sen pitkän aikavälin 

haittoja (Novaco, 2011). Kysymykseen ”Kuinka ihmisestä tulee vihainen ja aggressiivinen?” voi-

daan siis monesti vastata: ”harjoittelemalla, ja taas harjoittelemalla”. (Olatunji, Lohr & Bushman, 

2007). 

 

1.4. Vihaisuuden arviointi 

DiGiuseppen ja Tafraten (2010) mukaan vihaisuuden arviointi on vaikeata, koska diagnostisia kri-

teereitä emotionaalisille häiriöille, joiden määrittelevänä tekijänä on vihaisuus, ei ole olemassa. 

Yleisesti ajatellaan vihaisuuden olevan haitallista, jos sitä koetaan usein, pitkäkestoisena ja voimak-

kaana (esim. DiGiuseppe & Tafrate, 2010; Harmon–Jones & Allen, 1998; Novaco, 2011) Pelkäs-

tään vihaisuusepisodien tiheyden, keston tai voimakkuuden perusteella ei kuitenkaan voida arvioida 

milloin vihaisuus on niin haitallista, että sitä voidaan pitää kliinisenä ongelmana (DiGiuseppe & 

Tafrate, 2010). Esimerkiksi impulsiivisten ihmisten vihaisuusepisodit voivat olla lyhyitä, mutta nii-
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den seuraukset voivat silti olla haitallisia. Toisaalta voimakasta vihaisuutta voidaan kokea usein, 

ilman haitallisia seurauksia (DiGiuseppe & Tafrate, 2010). Pelkän haastattelun avulla ei ehkä saada 

riittävästi tietoa, koska ihmiset eivät aina itse tunnista ongelmaansa (Novaco, 2011). Pelkästään 

psykometristen arviointilomakkeiden käyttöön sisältyy riski, että ihmiset pyrkivät ylläpitämään po-

sitiivista kuvaa itsestään, ja vastaavat tavalla, jota pitävät sosiaalisesti suotavana. (Averill, 1983). 

Itsearvioinnit tulisikin aina tarkastaa ulkopuolisella arviolla (Parkkinen & Tuomisto, 2011). Parkki-

sen ja Tuomiston (2011) mukaan vihaisuuden arvioinnissa tuleekin käyttää useita menetelmiä: haas-

tattelua, psykometrisiä arviointilomakkeita ja itsehavaintoja. Erityisen tärkeätä on selvittää yksilöl-

lisesti miten, ja minkälaisissa tilanteissa vihaisuus asiakkaan elämässä näkyy, ja mikä on sen funk-

tio eri tilanteissa. Näitä voidaan selvittää funktionaalisen käyttäytymisanalyysin avulla, joka teh-

dään yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Vihaisuuden arvioinnissa tulee siis käyttää erilaisia mittareita, joilla selvitetään itsehavaittu 

tunnetila, kognitiiviset prosessit, fysiologiset reaktiot ja toiminta (Eckhardt, Norlander & Deffen-

bacher, 2004). Monipuolisista arviointimenetelmistä huolimatta vihaisuuden arviointi on haastavaa: 

diagnostisten kriteerien puuttuessa kliinikot joutuvat turvautumaan omaan harkintaansa vihaisuus-

ongelmia arvioidessaan, ja tämä saattaa johtaa siihen, että arviot eroavat toisistaan. (DiGiuseppe & 

Tafrate, 2010). 

 

1.5. Vihaisuuden hoitaminen 

Diagnostisten kriteerien puuttuminen ei merkitse sitä, ettei vihaisuusongelmia ole olemassa. Esi-

merkiksi Lachmundin, DiGiuseppen & Fullerin (2005) tutkimuksessa kliinikot (n = 529) raportoivat 

hoitaneensa kuluneen vuoden aikana yhtä usein asiakkaita, joiden ensisijaisena ongelmana on ollut 

krooninen vihaisuus, kuin asiakkaita, jotka kärsivät ahdistuneisuushäiriöistä. Kliinikot ovat kuiten-

kin epävarmoja vihaisia asiakkaita hoitaessaan, koska riittävästi täsmällistä tutkimustietoa, joka 

ohjaisi heitä valitsemaan tehokkaita interventioita, ei ole saatavilla (DiGiuseppe & Tafrate, 2010). 

Hämmennystä on aiheuttanut esimerkiksi epäselvyys siitä, tulisiko vihaisuusongelmia hoidettaessa 

pyrkiä tunteen ilmaisemiseen vai tukahduttamiseen, koska molemmat lähestymistavat voivat olla 

terveydelle vaarallisia (Greenberg & Bisckoph, 2007). Lisäksi vihaisuuden moniulotteisuutta ei ole 

aina riittävästi huomioitu, koska kaikkia on hoidettu samanlaisilla interventioilla riippumatta on-

gelman luonteesta (esim. Beck & Fernadez; Bowman - Edmonson & Cohen Gonger, 1996; Di-

Giuseppe & Tafrate, 2003). Tutkimustulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että eri hoitomuodoilla 
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saadaan aikaan erilaisia tuloksia vihaisuuden eri ulottuvuuksia hoidettaessa (Bowman-Edmonson & 

Cohen Gonger, 1996; Vecchio & O’Leary. 2004). 

Vihaisuutta on tavallisesti hoidettu kognitiivisilla, käyttäytymisterapeuttisilla ja kognitiivisen 

käyttäytymisterapian menetelmillä (Beck & Fernadez, 1998; DiGiuseppe & Tafrate, 2003; Vecchio 

& O’Leary. 2004) Tulokset ovat olleet lupaavia. Esimerkiksi DiGiuseppen ja Tafraten (2003) 57 

tutkimusta sisältävä meta–analyysi (n = 1871) osoitti, että 76 % hoitoa saaneista hyötyi hoidosta 

kontrolliryhmään verrattuna, ja että hoidon vaikuttavuus on ollut keskisuuri (ES = 0.71). Ongelmal-

lista tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta on, että tutkimuksiin osallistujat olivat pääosin va-

paaehtoisia ja motivoituneita opiskelijoita. On mahdollista, että he eroavat niistä, jotka hakeutuvat 

mielenterveyspalveluihin itse tai jonkun läheisensä painostamina (DiGiuseppe & Tafrate, 2003; 

Kassinove & Tafrate, 2011) 

Vecchion & O’Learyn (2004) meta-analyysi on sikäli mielenkiintoinen, että he ovat tutkineet 

hoitomuotojen tuloksellisuutta vihaisuuden eri ulottuvuuksien hoidossa. Lisäksi katsauksessa on 

mukana vain sellaisia tutkimuksia, joiden osallistujilla on ollut merkittäviä vihaisuusongelmia stan-

dardisoitujen kyselylomakkeiden perusteella mitattuna (STAXI) (Spielberger, ym., 1985). Meta-

analyysi sisältää 23 tutkimusta (n = 1730) vuosilta 1980–2002. Katsauksessa on mukana ainoastaan 

satunnaistetut tutkimukset, joissa on käytetty kontrolliryhmiä. Tutkimuksiin osallistuneita on hoi-

dettu kognitiivisella terapialla, kognitiivisella käyttäytymisterapialla, rentoutusmenetelmillä ja eri-

laisia tekniikoita yhdistelevällä terapialla. Vihaisuuden ilmaisemiseen liittyvissä ongelmissa (mitat-

tu STAXI: AX – anger-out) tulokset eri terapiamuotojen välillä vaihtelivat eniten, vaikuttavuuden 

ollessa pieni tai keskisuuri (ES vaihteluväli 0.38 – 0.61). Parhaat tulokset ulospäin suuntautunee-

seen vihaisuuteen liittyvissä ongelmissa saavutettiin kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmil-

lä, jonka vaikuttavuus oli keskisuuri (ES = 0.61), ja vähiten tuloksia tuottivat kognitiivisen terapian 

menetelmät jonka vaikuttavuus oli pieni (ES = 0.38). Vihaisuuden tukahduttamiseen liittyvissä on-

gelmissa (mitattu STAXI: AX -anger-in) suurin vaikuttavuus oli kognitiivisella terapialla, jonka 

vaikuttavuus oli keskisuuri (ES = 0.64), Vihaisuuteen tunnetilana (mitattu STAXI: AX state-anger) 

parhaat tulokset saavutettiin rentoutusmenetelmien avulla, jolloin vaikuttavuus oli suuri (ES= 1.21). 

Kaikilla terapiamenetelmillä oli keskisuuri tai suuri vaikuttavuus piirrevihaisuuteen (ES = 0.61 – 

0.90) (mitattu STAXI: AX trait–anger). Hoidon pituus tutkimuksissa vaihteli 6 ja 12 istunnon välil-

lä, mikä viittaa siitä, että vihaisuusongelmia voidaan onnistuneesti hoitaa lyhyillä terapioilla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että on olemassa näyttöä siitä, että vihaisuuden kaikkia ulottu-

vuuksia voidaan tuloksellisesti hoitaa psykoterapialla. Kaikki neljä hoitomuotoa (kognitiivinen te-

rapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, rentoutusmenetelmät ja eri menetelmiä yhdistelevä hoito) 

ovat olleet vaikuttavuudeltaan keskimääräistä tai suurta (ES 0.61 – 0.90). Ahdistuksen ja masen-
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nuksen hoitotulokset ovat kuitenkin olleet parempia kuin vihaisuuden hoitotulokset, koska niiden 

hoitomuotojen kehittämiseksi on tehty paljon enemmän työtä (esim. DiGiuseppe & Tafrate, 2003; 

Vecchio & O’Leary, 2004). 

 

1.6. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) on 

moderni käyttäytymisterapia (Hayes, Strosahl & Wilson 1999). Terapian suomenkielinen lyhenne 

on HOT. Steven Hayes ja hänen tutkimusryhmänsä alkoivat kehittää HOT:ia 1980-luvulla kiinnos-

tuttuaan siitä, kuinka kieli ja kielelliset säännöt ohjaavat ihmisen toimintaa ja aiheuttavat psykolo-

gista kärsimystä (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Ensimmäinen oppikirja terapiamuodosta jul-

kaistiin kuitenkin vasta vuonna 1999, joten suuri osa kliinikoista on tutustunut siihen 2000-luvulla. 

Niinpä HOT:ia pidetään vieläkin varsin uutena terapiamuotona (Batten, 2011). 

HOT:in filosofinen perusta on funktionaalinen kontekstualismi, jonka perusolettamus on, ettei 

tapahtumaa tai sen merkitystä voida täysin ymmärtää huomioimatta kontekstia, jossa se esiintyy 

(Hayes, 2004). Funktionaalisessa kontekstualismissa korostetaan, että jos käyttäytymiseen halutaan 

vaikuttaa, on ymmärrettävä sen tarkoitus (Törneke, 2010, s. 10). Funktionaalisen kontekstualismin 

totuuskriteeri on pragmaattinen, eli siinä vältetään ajatusta absoluuttisesta totuudesta. Filosofian 

mukaan tärkeätä ei ole onko se totta, tärkeätä on, onko se käyttökelpoista (Jacobson, 1997). HOT 

rohkaisee hylkäämään kaikenlaiset ajatukset, arvioinnit ja syyselitykset kirjaimellisesti otettavina 

totuuksina silloin, kun ne eivät toimi, ja kiinnostumaan mieluummin siitä, minkälainen toiminta vie 

kohti arvojen mukaista elämää (Hayes, 2004). 

HOT:in teoreettinen perusta nojautuu suhdekehysteoriaan (Rational Frame Theory), joka on 

johdettu käyttäytymisanalyysistä, ja kehitetty pitkällisen, kieltä ja kognitioita koskevan tutkimus-

työn tuloksena (Hayes ym., 1999). Suhdekehysteorian mukaan kielen ja kognition ydin on ihmis-

mielen kyky oppia liittämän asioiden välille molemminpuolisia yhteyksiä, joita voidaan yleistää 

uusiin asioihin ilman omaa kokemusta, päättelemällä (Hayes, 2004). Teorian mukaan psykologiset 

ongelmat johtuvat suurelta osin ihmismielen rajallisesta kyvystä hallita näitä kielellisiä prosesseja 

(Hayes ym., 2006). 

HOT:in tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta, mikä tarkoittaa kykyä olla yhteydessä 

nykyhetkeen, ja säädellä käyttäytymistä niin, että se johtaa pitkällä aikavälillä hyvään lopputulok-

seen (Hayes ym., 2006). Psykologisen joustavuuden on osoitettu olevan yhteydessä mielentervey-

teen ja henkiseen hyvinvointiin (esim. Fledderus, Bohlmeijer, Smit Gerben, & Westerhof, 2010).  

HOT:issa psykologista joustavuutta pyritään lisäämään kuuden ydinprosessin kautta, joita ovat: 
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hyväksyntä, kielellisen kontrollin heikentäminen, yhteys nykyheteen, itsen näkeminen tilana tai 

paikkana, arvojen selkiyttäminen ja omistautuminen arvojen mukaiseen toimintaan (Hayes ym., 

2006). Psykologista joustamattomuutta aiheuttavat Hayesin ym. (2006) mukaan kokemuksellinen 

välttäminen, ajatuksiin sulautuminen, kiinnittyminen käsitteelliseen minään, nykyhetkestä etäänty-

minen, arvojen epäselvyys, ja passiivinen tai impulsiivinen käyttäytyminen. 

Hayesin ym. (1999) mukaan kaikkien HOT:in menetelmien tavoitteena on auttaa asiakasta 

elämään arvojensa mukaista elämää. Menetelmät ovat enemmän kokemuksellisia kuin pedagogisia 

(Hayes, Masuda, Bisset, Luoma & Guerreno, 2004). Niitä voidaan käyttää yksin tai yhdistettynä 

mihin tahansa menetelmään, jonka avulla tavoitellaan käyttäytymismuutosta, kunhan se tehdään 

HOT:in näkökulmasta, asiakkaan arvoihin yhdistäen (Hayes, ym., 1999). Hayesin ym. (1999) mu-

kaan tyypillisiä esteitä arvojen mukaiselle toiminnalle ovat kielellisten prosessien luonnolliset seu-

raukset: kokemuksellinen välttäminen ja ajatuksiin sulautuminen. 

 

1.7. Hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulma vihaisuuteen 

HOT:issa ei ole sairausmallia (Hayes. ym., 1999). Hayesin ym. (1999) mukaan olisi erikoista 

pitää häiriönä potentiaalisesti toimivaa tunnetta, jota miltei kaikki kokevat useita kertoja viikossa. 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia näkee vihaisuusongelmat psykologisen joustamattomuuden 

luonnollisena seurauksena (Eifert & Forsyth, 2011). Vihaisuus itsessään ei ole pahasta, koska on 

luonnollista tuntea niin negatiivisia kuin positiivisiakin tunteita (Hayes, ym., 1999). HOT:issa ei 

pyritä pääsemään vihaisuudesta eroon tai kontrolloimaan sitä (Eifert & Forsyth, 2011). Sen sijaan 

terapiassa pyritään lisäämään asiakkaan tietoisuutta siitä, että hänen yrityksensä päästä vihaisista 

ajatuksista eroon toimimalla niiden mukaan eivät toimi, vaan ovat osa ongelmaa (Eifert & Forsyth, 

2011). Terapiassa asiakasta autetaan erottamaan mitä hän voi, ja mitä ei voi kontrolloida (Eifert & 

Forsyth, 2011). 

Kokemuksellinen välttäminen tarkoittaa haluttomuutta kokea negatiivisia tunteita, ajatuksia, 

mielikuvia, muistoja ja aistimuksia, mikä johtaa pyrkimykseen tukahduttaa, hallita tai paeta niitä 

(Hayes, ym. 1999). Tutkimusten mukaan yritykset välttää negatiivisia tunteita tai ajatuksia kuiten-

kin paradoksaalisesti lisäävät niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta (Marx & Sloan, 2002; 

Sloan, 2004; Wenzlaff & Wegner, 2000). Lisäksi negatiivisten ajatusten välttäminen onnistuu vain 

hetkellisesti (Abramowitz, Tolin & Street, 2001) eikä negatiivisten tunteiden tukahduttaminen kui-

tenkaan lisää positiivisia tunteita (Gsoss, 2002; Gross & Levenson, 1993). Tiedetään, että koke-

muksellisen välttäminen on yhteydessä psykopatologiaan (esim. Fledderus ja Bohlmeijer, 2010; 
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Hayes, Wilson, Gifford, Follette & Strosahl, 1996), mutta sen mekanismia on tutkittu vain vähän. 

Scottin ja Kurbyn (2010) mukaan henkilöillä, jotka turvautuvat kokemukselliseen välttelyyn, on 

taipumus tulkita päivittäisiä, neutraaleja tapahtumia negatiivisiksi ja jättää positiivisia tapahtumia 

huomiotta. 

HOT:in näkökulmasta vihaisuus on useimmiten välttämiskäyttäytymistä (Eifert & Forsyth, 

2011). Vihaisuus on voimakas tunne, joka peittää alleen muuta kärsimystä. Sen avulla voi siirtää 

huomion pois itsestä, kohti väärintekijää, jolle voi langettaa vastuun omasta tuskasta tai loukkaan-

tumisesta. (Beck, 1990; Eifert & Forsyth, 2011). Vaihtoehto kokemukselliselle välttämiselle on 

hyväksyminen (Hayes, ym., 1999). Vihaisuuden hyväksyminen tarkoittaa Eifertin ja Forsythin 

(2006) mukaan sitä, että ollaan valmiita kohtaamaan vihaiset tunteet ja niihin liittyvät ajatukset, 

antaen niille tilaa, pysytellen niiden kanssa, kuitenkaan toimimatta niiden mukaan. 

Ajatuksiin sulautuminen eli kognitiivinen fuusio tarkoittaa sitä, että ajatusten kielelliset sisällöt: 

arvioinnit, luokittelut ja syyselitykset hyväksytään kirjaimellisina totuuksina, ja uskotaan niihin 

enemmän kuin suoraan kokemukseen (Hayes ym., 1999). Esimerkiksi ajatuksesta: ”hän loukkasi 

minua” voi seurata päätelmä: ”hän loukkasi minua tarkoituksella”, joka voi johtaa arvioon: ”Se on 

väärin” (Hayes ym., 1999). Tällaisiin vihaisuutta oikeuttaviin päätelmiin uskominen johtaa helposti 

siihen, että ongelmien aiheuttajana aletaan pitää ulkoisia tekijöitä (Eifert & Forsyth, 2011).  HOT:in 

mukaan tärkeätä ei ole se, kuinka usein vihaisia ajatuksia esiintyy (Hayes ym., 1999). Tärkeämpää 

on huomata, kuinka usein ne ohjaavat käyttäytymistä, vaikka se johtaa pitkällä aikavälillä huonoihin 

lopputuloksiin. Kun ajatukset hyväksytään vain ajatuksina, ne eivät enää määritä käyttäytymistä, ja 

huomataan monia vaihtoehtoisia tapoja toimia (Hayes, ym., 1999). Toinen ajatuksiin sulautumisen 

muoto on kiinnittyminen käsitteelliseen minään, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa uskoa 

omiin tarinoihin itsestään, ja siitä kuinka muiden tulisi häntä kohdella (Eifert & Forsyth, 2011). 

Ihmiset haluavat olla oikeassa ja haluavat olla rakastettuja. Kaikki, mikä uhkaa käsitteellistä minää, 

voi tulla vihaisuuden kohteeksi. HOT auttaa katsomaan henkilökohtaisia tarinoita kauempaa (Eifert 

& Forsyth, 2011). Siten voi huomata, että ihminen, joka tarinaa kertoo, on eri asia kuin tarina, ja 

että on olemassa lukemattomia mahdollisia tarinoita, joita voidaan kertoa. 

Vihaisuuteen liittyvä murehtiminen tai vihaisuutta herättäneiden asioiden vatvominen heiken-

tävät yhteyttä nykyhetkeen (Eifert & Forsyth, 2011). Lopulta vihaisuudesta voi tulla niin keskeistä, 

että ihminen etääntyy arvoistaan, eikä enää kykene erottamaan, mikä elämässä on todella tärkeätä. 

HOT rohkaisee vihaisuusongelmien kanssa kamppailevia keskittymään elämään eikä vihaisuuteen. 
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1.8. Hyväksymis- ja omistautumisterapian tutkimustuloksia 

HOT:in satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus näyttää viime vuosiin asti edenneen hitaasti, vain muu-

taman julkaisun vuosivauhdilla (Powers, ym., 2008; Öst, 2007). Tutkimukset ovat kuitenkin katta-

neet laajan joukon ongelmia, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Tutkimuksia on kritisoitu metodologi-

sista puutteista (Powers, ym., 2008; Öst, 2007), jotka Gaudianon (2009) mukaan ovat tyypillisiä 

kaikkien uusien terapiamuotojen varhaisissa tutkimuksissa. Hayes ym. (2006) tuovat esille, että 

monissa HOT:in tutkimuksissa on tarkoituksella jätetty käyttämättä menetelmiä, joita kuitenkin 

normaalisti sisällytettäisiin hoitoon. Näin ollen HOT:in hoitotulokset voivat todellisuudessa olla 

parempia kuin tutkimustuloksista tulee ilmi. Esittelen seuraavassa lyhyesti kolme meta-analyysia, 

joihin on koottu satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia HOT:in vaikuttavuudesta. Esiteltävissä 

katsauksissa HOT:illa on hoidettu muun muassa psykoosin oireita, masennusta, työperäistä stressiä, 

sosiaalisten tilanteiden pelkoa, krooniseen kipuun liittyviä mielialaoireita ja matematiikkaan liitty-

vää ahdistusta. 

Hayesin, Luoman, Bondin, Masudan ja Lillisin (2006) meta-analyysi sisältää 12 tutkimusta. 

Katsauksen (n = 704) mukaan HOT:in vaikuttavuus oli keskisuuri sekä hoidon alussa (ES = 0.66) 

että seuranta-ajan jälkeen (n = 519) (ES = 0.66). Seuranta-ajat näissä tutkimuksissa vaihtelivat 8-52 

viikkoon, keskiarvon ollessa 19,2 viikkoa. Kun HOT:ia verrattiin hoitojonomenettelyyn, lume-

hoitoihin tai tavanomaiseen hoitoon vaikuttavuus oli hoidon päätyttyä suuri (ES = 0.99), ja seuran-

ta-ajan jälkeen keskisuuri (ES = 0.71). Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja kognitiiviseen tera-

piaan verrattaessa HOT osoittautui edellisiä tehokkaammaksi hoitomuodoksi, vaikuttavuuden olles-

sa hoidon päätyttyä keskisuuri (ES = 0.73) ja seuranta-ajan jälkeen suuri (ES = 0.83). 

Östin (2007) 13 tutkimusta käsittäneen (n = 677) katsauksen tulokset ovat yhdenmukaisia 

Hayesin ym. (2006) meta-analyysin kanssa. HOT:in vaikuttavuus oli keskisuuri (ES = 0.68). Ver-

rattaessa HOT:ia hoitojonomenettelyyn, HOT:in vaikuttavuus oli suuri (ES = 0.96). Tavanomaiseen 

hoitoon verrattaessa HOT:in vaikuttavuus oli keskisuuri (0.79). 

Powersin, Zumin, Vördingin ja Emmelkampin (2009) meta-analyysi sisältää kaikki vuoteen 

2008 mennessä julkaistut tutkimukset, joiden osallistujat ovat itse hakeutuneet mielenterveyshoitoi-

hin. Katsauksessa on mukana 18 tutkimusta (n = 917), joissa HOT:ia on verrattu hoitojonomenette-

lyyn, lumehoitoon tai tavanomaiseen hoitoon. Lisäksi HOT:in vaikuttavuutta on verrattu kognitiivi-

seen käyttäytymisterapiaan ja kognitiiviseen terapiaan, ja selvitetty HOT:in vaikuttavuutta erilaisiin 

ongelmiin. Kontrolliryhmiin verrattuna HOT osoittautui selvästi tehokkaammaksi kuin odotuslista 

menettely tai lumehoito (ES = 0.68), ja tehokkaammaksi kuin tavanomainen hoito (ES = 0.42). Ver-

rattaessa HOT:in vaikuttavuutta eri häiriöryhmiin, parhaat tulokset saavutettiin masennuksen hoi-
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dossa, vaikuttavuuden ollessa keskisuuri (ES = 0.76). Myös vaikeiden psykologisten häiriöiden 

(esim. harha-aistimukset ja -luulot) hoidossa vaikuttavuus oli keskisuuri (ES = 0.60). Kipuun liitty-

vien ongelmien hoidossa vaikuttavuus oli pieni (ES = 0.39), Toisin kuin Hayesin, ym. (2006) meta-

analyysissä, tässä katsauksessa HOT ei osoittautunut vakiintuneita hoitomuotoja tehokkaammaksi 

(ES = 0.18). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikissa edellä esitellyissä katsauksissa HOT:in vaikutta-

vuus on ollut keskisuuri. Verrattaessa HOT:in vaikuttavuutta eri ongelmiin, parhaat tulokset 

HOT:lla on saavutettu masennuksen hoidossa (Powers, ym., 2009). HOT:in vaikuttavuus näyttää 

paranevan vielä hoidon päätyttyä, eikä HOT-hoidon tehokkuus näytä riippuvan hoidon pituudesta: 

jopa kertaluonteinen osallistuminen HOT-työpajaan on ollut yhtä tehokasta kuin pidempi terapia 

(Powers, ym., 2009). Verrattaessa HOT:in tehokkuutta kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja kog-

nitiiviseen terapiaan, tulokset ovat olleet ristiriitaisia (Hayes ym., 2006; Powers ym., 2009). Gau-

dianon (2009) mukaan terapiamuotojen vertailu on ollut turhaa, koska useimmat HOT:in ja perin-

teisten terapiamuotojen tutkimukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Suuri osa HOT:in tutki-

musten populaatiosta on ollut vaikeahoitoisia ja hoitoresistenttejä, kun taas perinteisten terapioiden 

tutkimuksissa on hoidettu helpommin hoidettavia emotionaalisia häiriöitä. 

Näyttää siltä, että HOT voi olla tehokasta, vaikka terapeutilla ei ole pitkää kokemusta tai tera-

piakoulutusta. Strosahl, Hayes, Bergan ja Romano (1998) osoittivat tutkimuksessaan että terapeutin 

lyhyt, intensiivinen koulutus HOT:in menetelmiin ja työnohjausryhmään osallistuminen kerran 

kuukaudessa riittivät saamaan aikaan positiivista muutosta asiakkaiden kokemiin oireisiin. Myös 

Lappalaisen, Lehtosen, Skarpin, Taubertin, Ojasen ja Hayesin (2007) sekä Westin ym. (2011) tut-

kimuksissa HOT:in menetelmillä hoidettujen asiakkaiden oireet vähenivät, kun terapeutit olivat 

psykologian loppuvaiheen opiskelijoita, joilla ei ollut paljon kokemusta kliinisestä työstä eikä 

HOT:in menetelmistä. 

Tutkijoiden kiinnostus HOT:ia kohtaan näyttää viime aikoina nopeasti kasvaneen: kaikista ke-

säkuuhun 2012 mennessä julkaistusta, 60:tä HOT:in satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta 

yli puolet on tehty kahden viime vuoden aikana (Hayes, 2012). Vihaisuuden hoidosta HOT:in me-

netelmillä on tehty vain yksi tutkimus, jota ei ole julkaistu (Eifert & Forsyth, 2001). Saavedran 

(2007) pilottitutkimukseen osallistui matalatuloisia, etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia aikuisia, 

jotka olivat toipumassa päihdeongelmista. Osallistujat satunnaistettiin hoitojonoon (n = 11) ja HOT-

ryhmään (n = 15), jonka pituus oli kahdeksan viikkoa. HOT:in vaikuttavuus vihaisuuteen liittyvään 

ongelmalliseen käyttäytymiseen oli keskisuuri (ES = 0.76). Hoidolla ei ollut vaikutusta piirrevihai-

suuteen. Tuloksia voi Eifertin ja Forsythin (2011) mukaan kuitenkin pitää hyvinä, koska tutkimuk-

seen osallistujien vihaisuuden perustaso oli huomattavan korkea. 
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1.9. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, vähentääkö HOT:in menetelmin toteutettu kahdeksan 

kerran lyhytterapia asiakkaiden kokemaa vihaisuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan, mihin vihaisuu-

den ulottuvuuksiin terapia vaikuttaa, ja missä vihaisuuden ulottuvuuksissa muutokset tapahtuvat 

nopeimmin. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, mitkä muut asiakkaiden kokemat oireet muuttuvat 

terapian aikana. 

 

2. MENETELMÄT 

 

2.1. Tutkimustilanne ja -asetelma 

Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston psykologian (laitoksen) tai psykologian oppiaineen 

opetusklinikassa. Aineisto on kerätty vuosina 2009–2012. Ilmaisjakelulehdessä (Kirkkosanomat) 

vuosittain julkaistuissa ilmoituksissa haettiin henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan hoito-

muotojen kehittämistä koskevaan tutkimukseen, jossa hoidetaan ärtymykseen, suuttumukseen, vi-

haisuuteen tai katkeruuteen liittyviä ongelmia. Asiakkaat ilmoittautuivat terapiaan puhelimitse. Il-

moittautumisen yhteydessä tehtiin alkuhaastattelu, jossa selvitettiin asiakkaan soveltuvuutta tutki-

musasiakkaaksi. Haastattelussa kartoitettiin muun muassa asiakkaan sen hetkistä vihaisuuden tasoa, 

ja kuinka kauan ongelma on jatkunut. Lisäksi asiakkaalta kysyttiin, millä tavalla hän kokee vihai-

suuden haittaavan elämäänsä, ja onko hän joskus käyttäytynyt väkivaltaisesti tai joutunut tappeluun. 

Tutkimusasetelmana käytettiin ongelman perustason (hoidon odotusaika) vertailua varsinaisen hoi-

tointervention aikana tapahtuneeseen muutokseen.  
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2.2. Tutkimushenkilöt 

Tutkimuksessa oli mukana 35 terapia-asiakasta, joista 16 osallistui tutkimukseen vuonna 2009, 10 

asiakasta osallistui vuonna 2010, viisi asiakasta vuonna 2011, ja neljä asiakasta vuonna 2012. Asi-

akkaista 30 oli naisia (85,7 %) ja 5 miehiä (14,3 %). Asiakkaat olivat iältään 14–74-vuotiaita ja hei-

dän keski-ikänsä oli 48 vuotta. 25 asiakkaalla (71,4 %) oli vähintään yksi lapsi, lasten lukumäärä 

vaihteli 1-6. Keskimäärin asiakkailla oli 1,5 lasta. 10 asiakkaalla (28,6 %) ei ollut lapsia. Parisuh-

teessa eli 16 asiakasta (45,7 %) ja yksin eli 19 asiakasta (54,2 %). 19 asiakasta (54,3 %) oli saanut 

psykiatrista hoitoa aikaisemmin. Taulukkoon 1 on koottu asiakkaiden taustatiedot. 

Taulukko 1 

Terapia-asiakkaiden taustatiedot. 

Koulutus Henkilömäärä % 

Perus- tai keskikoulu 5 14,3  

Lukio 4 11,4 

Ammatillinen koulu tai opisto 11 31,4 

Ammattikorkeakoulu 2 5,7 

Korkeakoulu tai yliopisto 13 37,1 

 

Työtilanne Henkilömäärä % 

Kokopäivätyö 12 34,3 

Osa-aikatyö 1 2,9 

Päätoiminen opiskelu 3 8,6 

Sairauslomalla 1 2,9 

Työtön 4 11,4 

Eläkkeellä 10 28,6 

 

Siviilisääty Henkilömäärä % 

Avioliitossa 13 37,1 

Avoliitossa 3 8,6 

Naimaton 8 22,9 

Eronnut 11 31,4 

 

Alkuhaastattelussa 15 asiakasta (43 %) ilmoitti ongelmakseen suuttumisen tai vihaisuuden tun-

teet. 15 asiakasta (43 %) ilmoitti ongelmakseen ärtyisyyden, ja 16 asiakasta (46 %) ilmoitti ongel-

makseen katkeruuden tunteen. Asiakkaista 7 (20 %) ilmoitti käyttäytyneensä aikuisena joskus väki-

valtaisesti. Fyysinen väkivalta oli ilmennyt lyömisenä, ja se oli kohdistunut puolisoon, omaan äitiin 

tai omiin lapsiin. 12 asiakasta (34 %) koki vihaisuuden vaikuttavan kaikkein haitallisimmin lähei-

siin ihmissuhteisiin. Asiakkaat ilmoittivat vihaisuudesta aiheutuneen myös esimerkiksi sosiaalisista 

suhteista vetäytymistä, jatkuvaa pahaa oloa, syyllisyyttä ja murehtimista. Vihaisuuden koettiin ku-
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luttavan paljon energiaa sekä aiheuttavan voimattomuutta, unihäiriöitä, keskittymiskyvyn puutetta 

ja elämänhaluttomuutta. Kaikkien asiakkaiden vihaisuusongelmat olivat jatkuneet vähintään 6 kuu-

kautta. Suurimmalla osalla ongelmat olivat kestäneet 2-7 vuotta. 5 asiakasta (14 %) ilmoitti kärsi-

neensä vihaisuusongelmista vuosikymmeniä eli koko aikuisikänsä. Kaksi asiakasta osallistui tutki-

mukseen perheenjäsenensä suosituksesta. Toinen heistä ei itse tunnistanut vihaisuutta ongelmakseen 

mutta läheistensä arvion mukaan hänellä oli ollut vihaisuusongelma jo vuosia. 

Ennen terapian alkua asiakkaat allekirjoittivat terapiasopimuksen, jossa he ilmaisivat suostu-

muksensa tutkimukseen osallistumiseen ja määrittelivät terapialle tavoitteet. Asiakkaiden terapialle 

asettamia tavoitteita olivat esimerkiksi vihaisuuskierteen katkaiseminen, henkisen tasapainon ja 

mielialan paraneminen, pelon, jännityksen ja itsensä syyllistämisen väheneminen, terveen itsekkyy-

den oppiminen sekä oppiminen arvostamaan itseään ja muita. Vuosina 2009–2011 asiakkailta veloi-

tettiin hoidosta 15 euroa/kerta. Vuonna 2012 hinta korotettiin 25 euroon/kerta. 

Pieni osa asiakkaista keskeytti terapian ilmoittaen syyksi, että kyselylomakkeiden täyttäminen 

oli liian työlästä. Yksi asiakas ilmoitti keskeyttämisen syyksi taloudellisen tilanteen muuttumisen 

terapian aikana. Kaikkien asiakkaiden keskeyttämisen syy ei ole tiedossa. Osa asiakkaista palautti 

kyselylomakkeet puutteellisesti täytettyinä, tai palautti vain osan mittauksista. Nämä asiakkaat jätet-

tiin pois tutkimusaineiston analyyseistä.  

 

2.3. Terapeutit 

Tutkimukseen osallistuneet terapeutit (n = 26) olivat psykologian loppuvaiheen opiskelijoita. Tera-

peuteista 20 (76,9 %) oli naisia ja 6 (23 %) miehiä. Opiskelijoiden antama terapia oli osa ammatil-

listen opintojen vapaavalintaista interventiokurssia. Ennen terapian aloittamista opiskelijat saivat 20 

tuntia menetelmäkoulutusta. Opiskelijat hankkivat itselleen ongelmallista vihaisuutta käsittelevän 

opaskirjan, ACT on life not on anger (Eifert, Mckay & Forsyth, 2006). Interventiokurssin aikana 

heillä oli mahdollisuus tavata valintansa mukaan yhtä tai kahta terapia-asiakasta. Terapian aikana 

terapeutteina toimiville opiskelijoille oli järjestetty pienryhmissä toteutettua työnohjausta kerran 

viikossa n. kolme tuntia kerrallaan, yhteensä 27 tuntia. Työnohjaajina toimi kaksi psykologian op-

piaineessa toimivaa psykologia, jotka ovat nimikesuojattuja psykoterapeutteja (vaativa erityistaso, 

kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja psykoterapiakouluttajia ja joista toinen on psykologian profes-

sori. Molemmilla oli kokemusta hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä. 
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2.4. Arviointimenetelmät 

Tässä tutkimuksessa on käytetty useita mittareita, joissa huomioidaan itsearvioitu tunnetila, kogni-

tiiviset prosessit, fysiologiset reaktiot ja toiminta. Tutkimuksessa on käytetty seuraavia itsearviointi-

lomakkeita: 

Buss–Durkee Hostility Inventory (BDHI) (Buss & Durkee, 1957) on vihamielisyyden arvioin-

nissa yleisesti käytetty kyselylomake. Lomake sisältää 75 väittämää, joiden vastausvaihtoehdot ovat 

väliltä 1-5 (1 = olen täysin eri mieltä, 5 = olen täysin samaa mieltä). Kokonaispistemäärän lisäksi 

lomakkeessa mitataan kahdeksaa muuttujaa, jotka ovat väkivaltaisuus, epäsuora vihamielisyys, är-

tyvyys, kielteinen asennoituminen, katkeruus, epäluuloisuus, verbaalinen vihamielisyys ja syylli-

syys. 

Cook–Medley Hostility Scale – kyselylomakkeen (CM) (Cook & Medley, 1954) avulla selvite-

tään tutkittavan vihamielisyyttä. Vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 1-5 (1= olen täysin eri mieltä, 

5= olen täysin samaa mieltä). Lomake sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”Minulle tuot-

taisi suurta mielihyvää nujertaa roisto hänen omilla aseillaan”. 

Harbourg Anger–In Anger-Out scale –kyselylomakkeen (HA-IN, HA-OUT) (Harbourg ym., 

1973) avulla selvitetään tutkittavan ulospäin suuntautuvaa vihaisuutta, sisäänpäin suuntautuvaa vi-

haisuutta ja emotionaalista reaktiivisuutta. 

Anger Expression Inventoryn (AX) (Spielberger, 1988) avulla selvitetään tutkittavan tyypillistä 

tapaa ilmaista vihaisuutta. Kyselylomake sisältää kaksi alaskaalaa Anger-In (tukahduttaminen) ja 

Anger-Out (ulospäin ilmaiseminen). Vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 1-4 (1 = tuskin koskaan, 4 

= melkein aina). Kyselylomake sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”Olen paljon är-

tyneempi kuin ihmiset aavistavatkaan”, tai ”Riitaannun muiden kanssa”. 

Spielberger Stait–Trait Anger Scale (SPT) (Spielberger, Jacobs, Russel, & Crane, 1983) mittaa 

piirrevihaisuutta ja vihaisuutta tunnetilana. Lomakkeessa selvitetään tutkittavan tunnetiloja lomak-

keen täyttöhetkellä. Tutkittava vastaa erilaisiin väittämiin, esimerkiksi ”Olen räjähtämäisilläni”. 

Vastausvaihtoehdot ovat välillä 1–4 (1 = en ollenkaan 4 = hyvin paljon). Piirrevihaisuutta mitataan 

esimerkiksi väittämillä ”Olen luonteeltani kiivas ja hurjapäinen”. Vastausvaihtoehdot ovat asteikol-

la 1–4 (1= tuskin koskaan, 4 = melkein aina). 

Spielberger Cognitive Somatic Anger –kyselylomakkeessa (SPCANG) (Spielberger ym., 1983) 

selvitetään tutkittavalle tyypillisiä toimintatapoja hänen ollessaan vihainen. Lomakkeessa on eri-
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merkiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”Tunnen selvästi, miten puristan käsiäni nyrkkiin” Vastausvaih-

toehdot ovat asteikolla 1–4 (1 = tuskin koskaan, 4 = melkein aina).  

AAQ-8 -kyselylomakkeen (suomenkielinen käännös: Tuomisto, 2003) avulla tutkitaan psyko-

logista joustavuutta. Lyhennetty versio on muokattu Hayesin ym. (2004) kehittämästä AAQ-16-

mittarista. Vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 1-7 (1 = ei koskaan pidä paikkansa, 7 = pitää aina 

paikkansa). Lomake sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”Tunteet aiheuttavat minulle 

ongelmia”. 

SCL-90 -oirekyselylomakeella (Holi, Sammallahti, & Aalberg, 1998) kartoitetaan laaja-

alaisesti erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Lomake sisältää 90 kysymystä, joissa arvioidaan 

oireiden vakavuutta kuluneen viikon aikana asteikolla 0 – 4 (0 = ei lainkaan, 4 = erittäin paljon). 

Oireista voidaan muodostaa seuraavat yhdeksän alamuuttujaa: somatisaatio, pakko-oireeet, masen-

nus, ahdistuneisuus, sosiaalinen sensitiivisyys, vihamielisyys, foobinen ahdistus, paranoidiset aja-

tukset ja psykoottisuus. 

Beckin depressiokysely (BDI) (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) sisältää 21 

kysymystä, jotka mittaavat masennusoireiden voimakkuutta asteikolla 0 – 3 maksimipistemäärän 

ollessa 43. Masennuksen aste voidaan luokitella seuraavasti: 0-9 = ei masennusta, 10–16 = lievä 

masennus, 17–29 = keskivaikea masennus, ja vähintään 30 = vaikea masennus. 

Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988) kyselylomakkeen avulla 

kartoitetaan tutkittavan ahdistuksen tasoa. Lomakkeessa on 21 kohtaa, joissa selvitetään, kuinka 

paljon ahdistukseen liittyvät oireet ovat vaivanneet tutkittavaa viimeksi kuluneen viikon aikana. 

Vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 0-3 (0= ei lainkaan 3= kovasti, hädin tuskin kestin sen). Pisteet 

vaihtelevat välillä 0 – 63. 

Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) (Weissman, 1979), sisältää 40 kysymystä, jotka mittaavat 

negatiivisia asenteita. Vastaajia pyydetään merkitsemään asteikolla 1-5 missä määrin he ovat väit-

tämien kanssa samaa mieltä (1 = täysin samaa mieltä 5 = täysin eri mieltä). Lomake sisältää esimer-

kiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”En voi luottaa muihin ihmisiin, koska he ovat katalia”  

Novaco Anger Scale (NAS) (Novaco, 1994), alkuperäisestä lyhennetty versio sisältää 25 ky-

symystä, joissa on kuvattu suuttumusta mahdollisesti herättäviä tilanteita. Vastausvaihtoehdot ovat 

asteikolla 0-4 (0 = ei juurikaan harmita, 4 = olet tosi vihainen). Lomake sisältää esimerkiksi seuraa-

vanlaisia väittämiä: ”Myyjä seuraa sinua kuin vainukoira heti kun astut kauppaan sisälle”. 

Penn State Worry Questionnaire (PSQW) (Meyer, Miller, Metzger & Borkowec, 1990) on mu-

rehtimistaipumusta mittaava kyselylomake. Lomakkeessa on 16 kysymystä ja pisteiden vaihteluväli 

on 0-63. Vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 1-5 (1 = asia ei ole minulle ollenkaan tyypillistä, 5 = 
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asia on minulle hyvin tyypillistä). Lomakkeessa on esimerkiksi seuraavanlaisia väittämiä: ”Olen 

aina huolissani jostakin”. 

Terapian päätyttyä asiakkaat täyttivät terapian arviointilomakkeen, jossa selvitettiin asiakkaan 

tyytyväisyyttä terapiaan asteikolla 0-5 (0 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen). Lomak-

keessa kysyttiin ovatko he valmiita suosittelemaan samanlaista terapiaa muille (0 = en 1 = kyllä). 

Lisäksi kysyttiin, montako kertaa asiakas on ollut pois terapiasta. Terapian arviointilomakkeessa oli 

lopuksi kysymys ”Mitä muuta haluat sanoa terapiasta?” 

 

2.5. Tutkimuksen kulku 

Tavoitteena tutkimuksessa oli, että terapeutit tapaavat asiakkaita yhteensä kahdeksan kertaa, tapaa-

mistiheyden ollessa kerran viikossa. Tämä ei aina toteutunut. Syitä asiakkaan ja terapeutin harvem-

piin tapaamisiin olivat unohdukset, asiakkaan tai terapeutin sairastumiset ja ennalta suunnitellut 

matkat. Osalla terapia-asiakkaista terapia jatkui siten pidempään kuin kahdeksan viikkoa, mutta 

tapaamiskertoja oli kahdeksan. Osa terapia-asiakkaista kävi terapiassa vähemmän kuin kahdeksan 

kertaa. 

Terapia-asiakkaat täyttivät kyselylomakkeet kolme kertaa. Perustasoa, jonka pituus vaihteli 

asiakkailla yhdestä neljään viikkoon, mitattiin ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Toisen kerran 

kyselykaavakkeet täytettiin juuri ennen ensimmäistä hoitokertaa, ja kolmannen kerran hoidon pää-

tyttyä. Ensimmäisellä tapaamisella asiakkaan toivottiin täyttävän kyselylomakkeet heti paikan pääl-

lä. Jos se ei ollut mahdollista, asiakas täytti kyselylomakkeet heti kotona ja palautti ne postissa. It-

sehavainnointia varten asiakkaalle annettiin pieni vihko, johon häntä ohjeistettiin merkitsemään 

jatkossa rastilla jokainen ajankohta, jolloin hän kokee ärtyisyyttä, suuttumusta, vihaisuutta tai rai-

vostumista. Asiakasta pyydettiin merkitsemään vihkoon tunteen kesto minuutteina, ja voimakkuus 

asteikolla 1-7. Ensimmäisellä tapaamisella terapeutti esitteli asiakkaalle käyttäytymisanalyysimallin 

kotitehtävää varten (yhdistetty ketju- ja funktionaalisen käyttäytymisanalyysin malli). Käyttäyty-

misanalyysi mallinnettiin käyttäen esimerkkinä asiakkaan omia kokemuksia. Asiakas sai kotitehtä-

väksi ketjuanalyysin ja funktionaalisen käyttäytymisanalyysin yhdistelmän, jonka hän täytti valmii-

seen pohjaan. 

Toinen istunto oli ensimmäinen varsinainen hoitokerta, jossa käytiin ensin lyhyesti läpi koti-

tehtävät, ja aloitettiin interventiot. Ensimmäinen interventio oli edukaatio, jonka tavoitteena oli aut-

taa asiakasta huomaamaan, että vihaisuus on melkein aina välttämiskäyttäytymistä. Terapia-

istunnossa pyrittiin oikaisemaan yleinen, virheellinen uskomus vihaisuuden ilmaisun hyödyllisyy-
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destä (katharsis-teoria). Lisäksi asiakkaalle annettiin tietoa vihaisuuteen liittyvistä terveysriskeistä. 

Tämän jälkeen asiakas ja terapeutti tutkivat asiakkaan omien esimerkkien kautta, kuinka vihaisuus 

on toiminut lyhyellä aikavälillä, mutta on yleensä ollut haitallista pitkällä aikavälillä. Asiakkaan 

kanssa keskusteltiin siitä, mitä hyväksyminen yleisesti on, ja hänelle opetettiin syvähengitys ja hy-

väksyntäharjoitus. Asiakasta ohjeistettiin ottamaan syvähengitys- ja hyväksyntäharjoitus itsenäisesti 

käyttöön aina suuttumuksen tai vihan tunteita kokiessaan, ja merkitsemään kotitehtäväkaavakkee-

seen jokainen menetelmän käyttökerta. Lisäksi asiakasta kannustettiin tekemään syvähengitys- ja 

hyväksyntäharjoitusta säännöllisesti, esimerkiksi aamulla ja illalla, vaikka hänellä ei esiintyisi vi-

haisia tunteita. Tapaamisen lopuksi asiakkaalle annettiin toinen erä kyselykaavakkeita, jotka hänen 

toivottiin palauttavan täytettynä vuorokauden sisällä. 

Asiakas sai kotitehtäviä, joiden pohjalta asiakas ja terapeutti seuraavassa tapaamisessa yhdessä 

määrittivät, onko asiakkaan ongelmallisiksi kokemissa tilanteissa kysymyksessä tunteen ilmaisun 

taitopuute tai uskallusvaje. Terapian aikana tehtiin taitoharjoituksia asiakkaan tarpeisiin sovittaen. 

Esimerkiksi rooliharjoitusten avulla asiakas saattoi esittää, kuinka hän olisi halunnut ongelmatilan-

teessa ilmaista tunteensa vakuuttavasti ja rauhallisesti, sen sijaan kuinka hän todellisuudessa toimi. 

Syvähengitys- ja hyväksyntäharjoitusta harjoiteltiin jokaisella tapaamiskerralla. Asiakasta opetettiin 

huomaamaan mitä hän voi, ja mitä ei voi hallita, ja hänelle opetettiin erilaisia hyväksyntästrategioita 

koko terapian ajan. Kuinka tämä toteutettiin, oli terapeutin päätettävissä. Terapeutit hyödynsivät 

oppia, jota he olivat saaneet interventiokurssin psykoterapiaosuudessa, ja sovelsivat harkintansa 

mukaan ”Hyväksynnän neljä askelta” - monistetta (suom. Tuomisto & Tuomisto, 2009) ja ongel-

mallista vihaisuutta käsittelevää HOT:in opaskirjaa ACT on life, not on Anger (Eifert, Mckay & 

Forsyth, 2006). 

 

2.6. Tilastolliset menetelmät 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin Windows-ohjelman SPSS versiolla 19. Tilastollisina menetelmi-

nä käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysia ja jälkitestinä Bonferroni-testiä. Toistettujen 

mittausten varianssianalyysin oletukset eivät aineistossa täysin toteutuneet. Nummenmaan (2004, s. 

182) mukaan vähäiset poikkeamat oletuksista eivät kuitenkaan estä toistettujen mittausten varians-

sianalyysin käyttöä otoskoon ollessa > 30. Hajontojen yhtäsuuruusoletus (Levenen-testi) ei toteutu-

nut seuraavissa muuttujissa: SCL-90, HA-OUT, HA-REC, SPAES-OUT, SPS, DAS, AAQ, B-D. 

Hajontojen yhtäsuuruusoletus ei myös toteutunut Buss-Durkee-Hostility Inventoryn seuraavissa 

alamuuttujissa: syyllisyys, verbaalinen vihamielisyys ja epäsuora vihamielisyys, eikä SCL-90 -

oirekyselyn alamuuttujassa masennus. Näiden muuttujien tulosten tulkinnassa käytettiin Hyunh-
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Feldtin korjausta. Terapian vaikutuksen suuruutta mittausten välillä tutkittiin Cohenin effect size 

(ES) –lukujen avulla (http://www.uccs.edu/lbeckker/). Vaikutuksen suuruutta kuvaavat tunnusluvut 

ovat: 0,20 ≤ ES < 0,5 on pieni vaikuttavuus, 0,50 ≤ES <0,80 on keskisuuri vaikuttavuus ja  ≥ 0.80 

on suuri vaikuttavuus (Cohen, 1992). 

 

3. TULOKSET 

 

Hoidon tuloksellisuuden mittarina tutkimuksessa oli perustason, alku- ja loppumittausten väliset 

erot kyselykaavakkeiden pistemäärissä. Tulokset osoittivat, että terapia vähensi asiakkaiden viha-

mielisyyttä ja vihaisuutta tilastollisesti merkitsevästi seuraavilla mittareilla arvioituna: BDHI 

F(1,728; 53,562) = 8,624, p = .001; C-M F(2, 66) = 9,896, p < .001; C-Mlie F(2, 64) = 13,793, p < 

.001; HA-IN F(2, 66) = 4,740, p = .012; SPAES-IN F(2, 64) = 3,240, p = .046; SPAES-OUT 

F(1,480; 44,403) = 9,965, p = .001; SPC-ANG F(2, 64) = 17,791, p < .001; SPS F(1,557; 49,815) = 

17,791, p < .001; SPT F(2, 64) = 10,786, p = .001; NAS F(2, 62) = 4,573, p = .014. 

Terapian aikana asiakkaiden psykologiset ja fysiologiset oireet vähenivät tilastollisesti merkit-

sevästi SCL-90 -mittarilla arvioituna F(1,747; 59,402) = 14, p < .001. Myös masennusoireet vähe-

nivät tilastollisesti merkitsevästi BDI-mittarilla arvioituna F(2, 62) = 18,513, p < .001, ja ahdistu-

neisuusoireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi BAI-mittarilla arvioituna F(2, 64) = 7,071, p = 

.002. Asiakkaiden psykologinen joustavuus lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi AAQ-mittarilla 

arvioituna F(2, 64) = 15,756, p < .001 ja murehtiminen väheni tilastollisesti merkitsevästi PSQW-

mittarilla arvioituna F(2, 68) = 3,238, p = .046. Seuraavien muuttujien pistemäärät mittausten välil-

lä sen sijaan kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi: DAS F(1,783; 57,049) = 6,911, p = .003, HA-

OUT F(1,618; 53,388) = 4,417, p = .023. Masennusoireet (BDI) sekä psykologiset ja fysiologiset 

oireet (SCL-90) vähenivät nopeimmin. Näissä muutokset havaittiin jo ensimmäisen tapaamiskerran 

jälkeen. Samoin negatiiviset asenteet (DAS) lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi jo ensimmäisen 

tapaamiskerran jälkeen. Muut tilastollisesti merkitsevät muutokset havaittiin 1 ja 3 mittauksen välil-

lä. SPAES-TOT – muuttujassa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa mittausten välillä. Taulu-

kossa 2 on kuvattu seurantamittauspisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvomuutosten mer-

kitsevyydet mittausten välillä. 

 

 

 

http://www.uccs.edu/lbeckker/
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Taulukko 2 

Seurantapisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvomuutosten merkitsevyydet mittausten välil-

lä. 

Mittarit Mittaus I Mittaus II Mittaus III 

 

M (SD) M (SD) M (SD) 

SCL 95,1 (56,4) 81,4 (51,7)a** 67,6 (60,5)b*** 

BDI 16,4 (10,5) 13,7 (9,9)a* 9,7 (10,2)b***c* 

BAI 12,8 (11,5) 10,6 (9,3) 8,7 (10,0)b*** 

PSWQ 51,1 (13,9) 49,2 (12,5) 46,8 (14,7) 

CM 172,4 (23,7) 168,9 (25,3) 158,9 (23,9)b***c** 

CMLie 135,7 (24,1) 130,1 (26,4) 117,6 (25,0)b***c** 

HAIN 1,6 (1,1) 1,5 (1,2) 0,1 (1,3)b* 

HAOUT 3,4 (1,1) 2,6 (1,2) 3,0 (1,3)b* 

HAREC 11,9 (4,0) 12,4 (3,1) 9,9 (3,1)b**c*** 

NAS 53,3 (14,4) 49,8 (12,9) 47,6 (11,8)b* 

SPAESTOT 46,4 (8,6) 46,4 (9,6) 45,2 (7,5) 

SPAESIN 19,2 (5,0) 18,6 (5,8) 17,2 (4,7) 

SPAESOUT 16,7 (4,7) 16,5 (4,4) 15,1 (4,4)b**c*** 

SPCSANG 48,3 (11,0) 45,6 (10,6) 42,3 (10,2)b*** 

SPS 31,1 (7,8) 28,4 (6,4) 24,3 (7,3)b***c*** 

SPT 33,3 (8,0) 31,9 (8,2) 28,0 (8,2)b***c*** 

DAS 157,8 (32,8) 169,2 (25,5)a** 169,2 (24,7)b* 

AAQ 43,3 (10,6) 43,9 (10,4) 49,7 (12,1)b***c*** 

BDHI 205,5 (41,3) 204,6 (38,2) 190,6 (32,8)b**c* 

Tilastollisesti merkitsevä ero a = I ja II mittausten välillä; b = I ja III mittauksen välillä; c = II ja III 

mittauksen välillä. *= p < .05 ** = p < .01 *** = p < .001. Lyhenteiden selitykset: ks. kohta 2.4 

Arviointimenetelmät. 

 

Buss-Durkee-Hostility Inventoryn alamuuttujia erikseen tarkasteltaessa havaittiin, että ärtyvyys F(2, 

62) = 17,39, p < .001, katkeruus F(2, 62) = 10,46, p < .001 ja epäluuloisuus F(2, 62) = 8,468, p = 

.001 vähenivät tilastollisesti merkitsevästi. Katkeruuden ja ärtyvyyden muutokset havaittiin vasta 

hoidon päätyttyä. Epäluuloisuus lisääntyi ensin perustason ja 1. hoitokerran yhteydessä tehtyjen 

mittausten välillä, mutta oli vähentynyt hoidon päätyttyä. Seuraavissa vihamielisyyttä kuvaavissa 

alamuuttujissa tilastollista eroa mittausten välillä ei havaittu: väkivaltaisuus, epäsuora vihamieli-

syys, kielteinen asennoituminen, verbaalinen vihamielisyys ja syyllisyydentunne. Taulukossa 3. on 

kuvattu Buss-Durkee Hostility Inventoryn alamuuttujien seurantapisteiden keskiarvot, keskihajon-

nat ja keskiarvomuutosten merkitsevyydet mittausten välillä. 
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Taulukko 3 

Buss-Durkee-Hostility Inventoryn alamuuttujien seurantapisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja kes-

kiarvomuutosten merkitsevyydet mittausten välillä. 

Mittari Mittaus I Mittaus II Mittaus III 

 

M (SD) M (SD) M (SD) 

Väkivaltaisuus 22,9 (5,6) 22,3 (5,9) 21,8 (5,4) 

Epäsuora vihamielisyys 27,9 (5,9) 27,1 (5,7) 25,5 (5,6) 

Ärtyisyys 35,3 (7,4) 33,9 (8,5) 29,9 (6,8)b***c** 

Kielt. asennoituminen 15,7 (3,1) 14,7 (3,3) 14,4 (3,1) 

Katkeruus 22,1 (5,8) 22,1 (6,4) 19,6 (6,6)b***c** 

Epäluuloisuus 24,64 (6,88) 25,0 (6,9) 22,2 (5,3)b**c* 

V 38,7 (6,5) 38,0 (6,3) 37,2 (5,7) 

Syyllisyydentunne 25,1 (5,9) 24,6 (6,9) 23,2 (6,3) 

Tilastollisesti merkitsevä ero a = I ja II mittausten välillä; b = I ja III mittauksen välillä; c = II ja III 

mittauksen välillä. * = p < .05 ** = p < .01 *** = p < .001. 

 

 

Psykologisia ja fysiologisia oireita kartoittavan SCL-90 kyselylomakkeen alamuuttujia erikseen 

tarkasteltaessa havaittiin seuraavia tilastollisesti merkitseviä muutoksia: pakko-oireet vähenivät F(2, 

66) = 7,761, p = .001, sosiaalinen sensitiivisyys väheni F(2, 56) = 9,95, p < .001, masennus väheni 

F(1,61; 51,5) = 12,407, p < .001, vihamielisyys väheni F(2, 56) = 15,17, p < .001 ja paranoidiset 

ajatukset vähenivät F(2, 44) = 10,07, p < .001. Nopeimmin vähenivät masennus sekä vihamieliset ja 

paranoidiset ajatukset, joissa muutos havaittiin jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Muutokset pak-

ko-oireissa ja sosiaalisessa sensitiivisyydessä tapahtuivat hitaammin, ja ne havaittiin vasta hoidon 

päätyttyä. Alamuuttujissa somatisaatio, ahdistuneisuus, foobinen ahdistus ja psykoottisuus ei ha-

vaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta mittausten välillä. Taulukossa 4. on kuvattu SCL-90 kyse-

lylomakkeen alamuuttujien seurantapisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvomuutosten mer-

kitsevyydet perustasolla, hoidon alussa ja hoidon päätyttyä. 
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Taulukko 4 

SCL-90 kyselylomakkeen alamuuttujien seurantapisteiden keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvo-

muutosten merkitsevyydet mittausten välillä. 

Muuttuja Mittaus I Mittaus II Mittaus III 

 

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) 

Somatisaatio 13,50 (8,56) 13,09 (7,88) 11,50 (9,59) 

Pakko-oireet 15,59 (8,38) 14,26 (8,09) 12,29 (9,27)b** 

Sos. sensitiivisyys 14,10 (7,15) 10,79 (6,42)a** 9,86 (7,54)b** 

Masennus 23,45 (11,98) 19,61 (11,99)a** 16,39 (12,56)b*** 

Ahdistus 10,68 (7,56) 9,97 (7,17) 8,87 (8,10) 

Vihamielisyys 7,38 (4,75) 5,69 (3,65)a* 3,93 (3,43)b***c** 

Foobinen ahdistus 4,93 (3,56) 4,47 (2,85) 4,60 (3,96) 

Paranoidiset ajatukset 9,17 (4,07) 7,56 (3,89)a* 6,09 (4,70)b** 

Pykoottisuus 10,67 (5,71) 9,76 (4,76) 7,90 (7,29) 

Tilastollisesti merkitsevä ero a = I ja II mittausten välillä; b = I ja III mittauksen välillä; c = II ja III 

mittauksen välillä. * = p< .05 ** = p< .01 *** = p< .001 

 

Terapia-asiakkaiden masennusoireet vähenivät kaikkien mittausten välillä. Perustasolla 69 %:lla 

terapia-asiakkaita todettiin vähintään lievää masennusta BDI-mittarilla arvioituna. Hoidon päätyttyä 

masennusta todettiin enää 34 %:lla asiakkaita. Myös asiakkaiden ahdistuneisuusoireet vähenivät. 

Perustasolla vähintään lieviä ahdistuneisuuden oireita BAI–mittarilla arvioituna oli 54 %:lla asiak-

kaita. Hoidon päätyttyä ahdistuneisuusoireita oli enää 37 %:lla asiakkaita. Taulukossa 5 on esitetty 

asiakkaiden masennusoireet ja ahdistuneisuusoireet mittausten välillä. 

Taulukko 5 

Terapia-asiakkaiden masennusoireet (BDI) ja ahdistuneisuusoireet (BAI) perustasolla, ensimmäi-

sen terapiaistunnon jälkeen (Mittaus II) ja terapian päätyttyä (Mittaus III). 

BDI- Masennus Perustaso Mittaus II Mittaus III 

pistemäärä  kpl (%) kpl (%) kpl (%) 

0-9 Ei masennusta 11 (31 %) 15 (43 %) 23 (66 %)  

10–16 Lievä 9 (26 %) 6 (17 %) 4 (11 %)  

17–29 Keskivaikea 10 (29 %) 11 (31 %) 6 (17 %)  

30- Vaikea 5 (14 %) 3 (9 %) 2 (6 %)  

     

 

BAI Ahdistuneisuus Mittaus I Mittaus II Mittaus III  

  kpl (%) kpl (%) kpl (%)  

0-7 Minimaalinen 16 (46 %) 18 (51 %) 22 (63 %)  

8-15 Lievä 8 (23 %)  7 (20 %) 5 (14 %)  

16–25 Keskivaikea 7 (20 %) 7 (20 %) 6 (17 %)  

26- Vakava 4 (11 %) 3   9 %) 2 (6 %)  
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Terapian vaikututtavuuden suuruutta effect size – lukujen avulla tarkasteltaessa pieni vaikuttavuus 

(ES ≥ 0,20 ≤ 0,50) havaittiin jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen seuraavissa muuttujissa: vihaisuus 

tunnetilana (mitattu: STAXI: AX - state-anger), masennus (mitattu: BDI), ahdistuneisuus (mitattu: 

BAI), psyykkiset ja fysiologiset oireet (mitattu: SCL-90), NAS, STAXI: AX – SPCANG, ja 

SPAES-TOT. Terapia oli tuloksellisinta vihaisuuteen tunnetilana vaikuttavuuden ollessa hoidon 

päätyttyä suuri (ES = 0,84). Vaikuttavuus masennukseen oli hoidon päätyttyä keskisuuri (ES = 

0,72) ja vaikuttavuus ahdistukseen oli hoidon päätyttyä pieni (ES = 0,38). Terapian vaikuttavuus 

piirrevihaisuuteen (mitattu: STAXI: AX - trait-anger) oli hoidon päätyttyä keskisuuri (ES = 0,65). 

Terapian tuloksia tuli terapian aikana, sillä ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä (perustasolla) 

vaikuttavuutta piirrevihaisuuteen ei havaittu. Seuraaviin muuttujiin terapian vaikuttavuus hoidon 

päätyttyä oli keskisuuri (ES ≥ 0,50 ≤ 0,80): emotionaalinen reaktiivisuus (mitattu: HA-REC) si-

säänpäin suuntautunut vihaisuus (mitattu: HA-IN) ja vihamielisyys (mitattu: CM). Myös nämä 

muutokset tapahtuivat terapian aikana, sillä ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä muutosta ei 

havaittu. Seuraaviin muuttujiin terapian vaikuttavuus oli hoidon päätyttyä pieni (ES ≥ 0,20 < 0,50): 

sisäänpäin suuntautunut vihaisuus (mitattu: STAXI: AX - anger-in), ulospäin suuntautuva vihaisuus 

(mitattu: STAXI: AX – anger-out), STAXI: AX – SPCANG, NAS, SPAES-TOT, ja vihamielisyys 

BDHI:n kokonaispistemäärillä arvioituna. 

Psykologisen joustavuuden lisääntymiseen terapian vaikutus oli keskisuuri (ES = -0,56). Mu-

rehtimisen ja ahdistuneisuuden vähenemiseen terapian vaikuttavuus oli pieni (ES < 0,50). BDHI-

mittarin alamuuttujia erikseen tarkasteltaessa havaittiin terapian vaikuttaneen eniten ärtyisyyteen, 

vaikuttavuuden ollessa keskisuuri (ES = 0,76). Seuraaviin BDHI-mittarin alamuuttujiin terapian 

vaikuttavuus oli pieni (ES < 50): epäluuloisuus, kielteinen asennoituminen, katkeruus, verbaalinen 

vihamielisyys ja syyllisyydentunne. Myös psykologisiin ja fysiologisiin oireisiin yleisesti (mitattu: 

SCL-90) terapian vaikuttavuus oli pieni (ES < 0,50). Terapian ei havaittu vaikuttavan muuttujaan 

BDHI-mittarin alamuuttujaan väkivaltaisuus. Asiakkaiden negatiivisia asenteita (mitattu: DAS) ja 

ulospäin suuntautuvaa vihaisuutta (mitattu: HA-OUT) näytti vähäisessä määrin olevan enemmän 

terapian lopussa. Taulukossa 6. on esitetty terapian vaikuttavuuden suuruus mittausten välillä effect 

size –luvuilla kuvattuna. 
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Taulukko 6 

Terapian vaikuttavuuden suuruus mittausten välillä effect size – luvuilla  (Cohens´d) kuvattuna. 

Mittari Mittaus l-ll Mittaus l-lll Mittaus II-III 

 

Cohen's d Cohen's d Cohen's d 

SCL-90 0.25 0.47 0.25 

BDI 0.22 0.72 0.40 

BAI 0.22 0.38 0.19 

PSWQ 0.14 0.30 0.18 

CM 0.14 0.57 0.41 

CMLie 0.19 0.68 0.49 

HA-IN 0.11 0.56 0.46 

HA-OUT -0.13 -0.48 -0.36 

HA-REC -0.15 0.51 0.80 

NAS 0.30 0.37 0.18 

SPAES-TOT 0.04 0.22 0.14 

SPAES-IN 0.11 0.42 0.28 

SPAES-OUT 0.17 0.47 0.32 

SPCS-ANG 0.24 0.49 0.31 

SPS 0.31 0.84 0.60 

SPT 0.19 0.65 0.47 

DAS -0.38 -0.33 0.00 

AAQ -0.06 -0.56 -0.52 

BDHI:kokonaispistemäärä 0.10 0.48 0.39 

BDHI: väkivaltaisuus 0.11 0.19 0.08 

BDHI:epäsuora vihamielisyys 0.14 0.43 0.29 

BDHI: ärtyisyys 0.17 0.76 0.52 

BDHI: kielteinen asennoituminen 0.30 0.41 0.10 

BDHI: katkeruus 0.00 0.40 0.39 

BDHI: epäluuloisuus -0.06 0.39 0.45 

BDHI: verbaalinen vihamielisyys 0.12 0.26 0.14 

BDHI: syyllisyydentunne 0.07 0.31 0.22 

Lyhenteiden selitykset: ks. kohta 2.4 Arviointimenetelmät. 

Terapian arviointilomakkeen lopussa oli kysymys: ”Mitä muuta haluat sanoa terapiasta”. Asiakkai-

den antama palaute terapiasta oli pääosin positiivista. Terapia arvioitiin laadukkaaksi, mielenkiin-

toiseksi ja antoisaksi, mutta osa asiakkaista koki kyselykaavakkeiden täyttämisen ja kotitehtävät 

hankaliksi ja työläiksi. Osa asiakkaista toivoi, että terapia olisi jatkunut pidempään. Asiakkaat il-

moittivat saaneensa terapiassa positiivista näkökulmaa asioihin. Suuri osa asiakkaista ilmoitti oppi-

neensa taitoja, joita aikoo käyttää itsenäisesti terapian loputtuakin. Asiakkaiden terapeuteille antama 

palaute oli positiivista. Terapeutteja kiitettiin empaattisuudesta ja asiakkaidensa ongelmiin paneu-
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tumisesta. Heitä pidettiin ammattitaitoisina, tehtäväänsä motivoituneina ja kannustavina. Alle on 

koottu esimerkkejä asiakkaiden palautteesta. 

”Odotin enemmän terapialta. Tehtävät ja kaavakkeet hankalia täytettäviä. Palautetta olisin 

kaivannut enemmän. Edelleen terapian tarpeessa. Paras anti oli lause: Asiat eivät yleensä vaadi 

välitöntä reagointia”- nainen, 61 vuotta. 

”Löysin palan itseäni. Olin jo tuudittautunut uskoon, ettei terapia heiluta psyykeäni. Toisin kä-

vi, sai minut uskomaan itseeni, kykyihini. Konkreettisia tuloksia on jo näkyvissä. Kokonaisvaltaises-

ti on elämäni avautunut uudella tavalla elettäväksi. On toivoa, valoa, rauhaa. Tämä lyhytterapia on 

sopinut minulle. - nainen, 54 vuotta 

”Terapia on helpottanut elämääni huomattavan paljon. Sairaudestani johtunut kiukkuisuus ja 

sisällä kihisevä raivo ovat tällä hetkellä poissa.” - nainen, 42 vuotta 

”Työstään kiinnostunut, nuori aurinkoinen terapeutti on saanut minut uskomaan itseeni ja tu-

levaisuuteen. Kiitollinen olen.”- nainen, 49 vuotta 

”Terapeutista minulla on vain positiivista sanottavaa: miellyttävä, helposti lähestyttävä, tark-

kanäköinen, ammattimainen ja ammattitaitoinen. Hahmotti asiakkaansa kokonaisuuden.” – nainen, 

34 vuotta. 

”Terapeutti oli hyvin perehtynyt asioihin. Hänellä oli empaattinen asenne ja hän osasi kuun-

nella. Hänestä välittyi kaiken aikaa tunne, että hän oli juuri minua varten.” – nainen, 62 vuotta. 

”Hyvä suhde terapeuttiin mahdollisti näin lyhyessä ajassa hyppäyksen eteenpäin vuosia juut-

tuneessa tilanteessa!” – nainen, 50 vuotta. 

 

Taulukosta 7 havaitaan, että 97 % asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä terapiaan. 

Yksikään asiakas ei ollut terapiaan tyytymätön. Kaikki asiakkaat olivat halukkaita suosittelemaan 

samanlaista terapiaa muillekin. 

Taulukko 7 

Terapia-asiakkaiden tyytyväisyys terapiaan. 

Kuinka tyytyväinen asiakas 

on ollut terapiaan Henkilöitä % 

 

Erittäin tyytyväinen 22 63 %  

Melko tyytyväinen 12 35 %  

Ei tyytymätön eikä tyytyväi-

nen 1 3 % 

 

Melko tyytymätön 0 0 %  

Erittäin tyytymätön 0 0 %  
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4. POHDINTA 

 

4.1. Päätulokset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää vähentääkö psykologian loppuvaiheen opiskelijoiden to-

teuttama HOT:iin pohjautuva 8 kerran terapia asiakkaiden ongelmalliseksi kokemaa vihaisuutta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, missä vihaisuuden puolissa muutoksia tapahtuu, ja 

missä vihaisuuden puolissa muutokset tapahtuvat nopeimmin. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, mitkä muut asiakkaiden kokemat oireet muuttuvat terapian aikana. 

Asiakkaiden kokemat vihaisuuden, suuttumuksen, ärtyisyyden ja katkeruuden tunteet väheni-

vät terapian aikana tilastollisesti merkitsevästi seuraavilla mittareilla arvioituna: BDHI, C-M, HA-

IN, SPAES-IN, SPAES-OUT, SPC-ANG, SPS, SPT ja NAS. BDHI-mittarin alamuuttujia erikseen 

tarkasteltaessa havaittiin, että ärtyvyys, katkeruus ja epäluuloisuus vähenivät tilastollisesti merkit-

sevästi. Terapialla ei ollut vaikutusta BDHI-mittarin alamuuttujiin epäsuora vihamielisyys, kieltei-

nen asennoituminen, verbaalinen vihamielisyys, syyllisyydentunne ja väkivaltaisuus. Asiakkaista 80 

% ei ollut koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti, joten suurta muutosta väkivaltaisuuden vähenemi-

sen suhteen ei ollut odotettavissa. Asiakkaiden negatiiviset asenteet (mitattu: DAS) ja ulospäin 

suuntautuva vihaisuus (mitattu: HA-OUT) näytti hieman lisääntyneen terapian lopussa. Asiakkaiden 

sisäänpäin kääntynyt vihaisuus väheni ulospäin kääntyneen vihaisuuden lisääntyessä. On mahdollis-

ta, että tämä muutos johtuu siitä, että asiakkaat ovat terapian aikana oppineet puolustamaan oikeuk-

siaan sen sijaan että tukahduttavat tunteensa. Tulevissa tutkimuksissa olisikin mielenkiintoista sel-

vittää, lisääntyykö asiakkaiden vakuuttavuus terapian aikana. 

Vihaisuuden eri ulottuvuuksista nopeimmat muutokset saavutettiin vihaisuuteen tunnetilana 

(mitattu: STAXI: state-anger -kaavakkeella). Myös effect-size –lukujen avulla tarkasteltuna terapia 

oli tehokkainta vihaisuuteen tunnetilana, vaikuttavuuden ollessa suuri. Samanlaisia tuloksia on saatu 

myös aikaisemmissa vihaisuuden hoidon tutkimuksissa, joissa vihaisuutta tunnetilana on hoidettu 

kognitiivisen tai kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (Vecchio & O’Leary, 2004). Pe-

rinteisten terapiamuotojen vaikuttavuus piirrevihaisuuteen on aikaisemmissa tutkimuksissa vaihdel-

lut keskisuuresta suureen (Vecchio & O’Leary, 2004). Tämän tutkimuksen perusteella HOT:in vai-

kuttavuus piirrevihaisuuteen oli keskisuuri. Näyttää siltä, että piirrevihaisuus on vihaisuuden ulottu-

vuuksista vaikeimmin hoidettavissa. Tämä voi johtua siitä, että piirrevihaisuuteen liittyy eniten vi-

haisuuden negatiivisia seurauksia, jotka tekevät ongelmista monimutkaisia. Lisäksi vihaisuuden 
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skeema näyttää kehittyvän hitaasti (esim. Bond, ym., 2006; Novaco, 1994) joten on mahdollista, 

että myös sen muuttamiseksi tarvitaan enemmän aikaa. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että vihaisuus on yhteydessä masennukseen ja 

ahdistukseen (Deffenbacher ym.,1996; Stewart, Fitzgerald & Kamarckin, 2010). Tutkimusten mu-

kaan masennus on tavallista varsinkin niillä, jotka tukahduttavat vihaisuutensa (Cheung & Park, 

2010), mutta myös muita syitä on esitetty. Stewartin, Fitzgeraldin ja Kamarckin (2010) mukaan 

vihaisuudesta kärsivät ovat alttiita masentumaan, koska he saavat muita vähemmän sosiaalista tu-

kea. Myös vihamielisyyteen liittyvä kyynisyys näyttää altistavan masennusoireille (Stewart, ym., 

2010). Vihaisuus sulautuu usein muutenkin pitkään kestäneisiin vastoinkäymisiin ja psykologiseen 

ahdinkoon (Novaco, 2011), joten ei ole yllättävää että varsinkin ne, jotka hakevat itse apua vihai-

suusongelmaansa kärsivät usein myös masennuksesta (DiGiuseppe & Tafrate, 2010). Tähän tutki-

mukseen osallistuneista 69 %:lla oli terapian alussa vähintään lievää masennusta, ja 54 % kärsi vä-

hintään lievistä ahdistuneisuusoireista. Terapian loputtua masennusta oli enää 34 %:lla asiakkaista, 

ja ahdistuneisuusoireita oli 37 %:lla asiakkaista. Tämän tutkimuksen perusteella HOT:in vaikutta-

vuus masennukseen oli keskisuuri. Tulokset ovat yhdenmukaisia Powersin ym. (2009) katsauksen 

kanssa, jossa HOT:in vaikuttavuus masennuksen hoidossa oli keskisuuri. 

Asiakkaiden psykologinen joustavuus lisääntyi terapian aikana, mikä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että he oppivat säätelemään käyttäytymistään niin, että se johtaa pitkällä aikavälillä hyvään 

lopputulokseen (Hayes, ym., 2006). Näin ollen voidaan olettaa, etteivät kaikki terapian positiiviset 

vaikutukset ole tulleet esille heti terapian loputtua, vaan osa niistä alkaa näkyä jokapäiväisessä elä-

mässä vasta ajan kuluessa. 

 

4.2. Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 

Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon sen luotettavuus ja rajoitukset. Tämän tut-

kimuksen sisäinen validiteetti kärsii joistakin metodologisista ongelmista. Tutkimuksessa ei ole 

käytetty vertailuryhmää. Vihaisuusongelmien diagnostisten kriteereiden puuttuessa homogeenisten 

ryhmien muodostaminen olisi ollut vaikeata. Vaikka vihaisuusongelmille määriteltäisiin diagnosti-

set kriteerit, voi vertailuryhmien kokoaminen silti olla ongelmallista. Vihaisuus on moniulotteista, 

eikä psykiatrisella tautiluokituksella kuitenkaan tavoiteta oireiden taustalla olevia ilmiöitä, jotka 

liittyvät yksilön historiaan ja persoonallisuuden kehitykseen (Leiman, 2005). Lisäksi, jos pyritään 

muodostamaan mahdollisimman homogeenisia ryhmiä, on tutkimushenkilöille asetettava tiukat 

kriteerit valintavaiheessa, mikä heikentää tulosten yleistettävyyttä (Leiman, 2005). Tavanomainen 
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hoito tai hoitojonoon asettaminen puolestaan eivät ole niin neutraaleja toimenpiteitä kuin kokeelli-

sissa tutkimuksissa olisi suotavaa, koska ihmiset hoitojonossa ollessaan todennäköisesti etsivät hel-

potusta ongelmiinsa muilla tavoin, jos eivät saa tutkimuksen tarjoamaa psykoterapiaa (Leiman 

2005). Vertailuryhmän puute tutkimuksessa johtui osaltaan siitä, että vertailu suoritettiin perus-

tasomittaukseen, jota voidaan pitää hoitojonoa vastaavana toimenpiteenä, mutta lyhyytensä vuoksi 

ehkä parempanakin toimenpiteenä. 

Tässä tutkimuksessa terapia-istuntoja ei ole dokumentoitu esimerkiksi nauhoittamalla. Östin 

(2008) mukaan terapia-istunnot tulisi psykoterapiatutkimuksissa dokumentoida sen varmistamisek-

si, että kaikille asiakkaille tarjottu terapia on ollut laadultaan samanlaista. Vihaisuuden moniulottei-

suudesta ja asiakkaiden ongelmien yksilöllisyydestä johtuen samanlaisen terapian antaminen kaikil-

le ei kuitenkaan olisi mielekästä. Myös terapeuttien toimintaa olisi vaikeaa vertailla, koska HOT-

terapeutteja rohkaistaan käyttämään menetelmiä luovasti, eikä heidän odoteta noudattavan orjalli-

sesti terapian opaskirjaa (Hayes ym., 1999). Tässä tutkimuksessa on voitu kontrolloida terapeutista 

johtuva vaikutus hoitotulokseen käyttämällä 26 eri terapeuttia. 

Tutkimuksessa ei ole käytetty seuranta-aikaa. Kassinove ja Tafrate (2011) muistuttavat, että 

uusien toimintamallien oppiminen ja yleistyminen arkielämään edellyttää paljon aikaa ja harjoitte-

lua. Vaikka lyhyellä terapialla saadaan aikaan muutos, on mahdollista että asiakkaat terapian loput-

tua palaavat aikaisempiin toimintatapoihinsa. Aikaisemmissa vihaisuuden hoidon tutkimuksissa, 

joissa on käytetty kognitiivisen- ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, hoidon teho 

näyttää kuitenkin kestävän, tai jopa paranevan vuoden seurantatutkimuksissa (esim. Bowman-

Edmonson & Cohen-Gonger, 1996). Tämä viittaa Bowman–Edmonsonin ja Cohen-Gongerin, 

(1996) mukaan siihen, että terapiaan osallistujat jatkavat terapiassa oppimiensa taitojen käyttämistä 

itsenäisesti terapian loputtuakin. Myös HOT:in tuloksellisuuden on aikaisemmissa tutkimuksissa 

osoitettu säilyvän tai jopa paranevan vielä terapian loputtuakin (Powers ym., 2006). 

Tutkimukseen ulkoista validiteettia tarkastellessa on syytä huomioida, että tähän tutkimukseen 

osallistujat olivat vapaaehtoisia, jotka olivat pääosin itse ilmoittautuneet terapiaan. He olivat yhtä 

asiakasta lukuun ottamatta tietoisia vihaisuusongelmastaan, ja he olivat motivoituneita muuttamaan 

tilannettaan. Motivoituneiden, vapaaehtoisten osallistujien käyttöä tutkimusasiakkaina vihaisuuden 

hoidossa on pidetty ongelmallisena, koska tutkittavat eivät ehkä vastaa asiakasjoukkoa, jota tera-

peutit päivittäisessä työssään kohtaavat (DiGiuseppe & Tafrate, 2010; Kassinove & Tafrate, 2011). 

Monissa aikaisemmissa vihaisuuden hoidon tutkimuksissa tutkimushenkilöinä on käytetty vapaaeh-

toisia yliopisto-opiskelijoita, jotka tavallisesti ovat iältään noin 20-vuotiaita (Kassinove, 2007). Täs-

sä tutkimuksessa asiakkaiden keski-ikä oli 48 vuotta. Suurimmalla osalla ongelmat olivat kestäneet 

vuosia, osalla jopa vuosikymmeniä. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista oli saanut psykiatrista 
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hoitoa aikaisemmin. Voidaan olettaa, että nuoriin opiskelijoihin verrattuna tähän tutkimukseen osal-

listuneilla on enemmän monimutkaisia, päällekkäisiä ongelmia, ja että he vastaavat yliopisto-

opiskelijoita paremmin sitä joukkoa, joka käyttää mielenterveyspalveluja. 

Tutkimukseen osallistuneista 86 % oli naisia. Tulosten yleistettävyyden kannalta tämä ei ole 

ongelmallista. Aikaisempien tutkimustulosten mukaan naiset kärsivät vihaisuudesta yhtä usein kuin 

miehet (Averill, 1983; Deffenbacher, ym., 1996; Kassinove, ym., 1997) ja vihaisuuden hoitotulok-

set ovat olleet yhtä hyviä naisilla ja miehillä (DiGiuseppe & Tafrate, 2001). Kassinoven ym. (1997) 

mukaan naiset ovat kuitenkin vihaepisodien jälkeen useammin surullisia kuin miehet, ja syyttävät 

niistä itseään miehiä enemmän. On mahdollista, että tähän tutkimukseen hakeutui asiakkaiksi 

enemmän naisia kuin miehiä siksi, että naiset tiedostavat vihaisuusongelmansa miehiä useammin, ja 

ottavat siitä itse vastuuta. 

Tutkimuksen vahvuutena voi pitää monipuolisia arviointimenetelmiä, Tutkimuksessa käytetyt 

mittarit ovat yleisesti käytettyjä psykometrisiä itsearviointilomakkeita. Niiden vahvuutena on muun 

muassa, että paljon tärkeää tietoa tutkittavan tunnetilasta, kognitiivisista prosesseista, fysiologisista 

reaktioista ja toimintatavoista saadaan nopeasti (Deffenbacher, 2011). Itsearviointeihin sisältyy kui-

tenkin aina riski siitä, että ihmiset käyttäytymistään arvioidessaan pitävät tietoisesti yllä positiivista 

kuvaa itsestään, ja vastaavat tavalla, jota pitävät sosiaalisesti suotavana (Averill, 1983). Deffen-

bacherin (2011) mukaan riski negatiivisen käyttäytymisen kieltämiseen tai vähättelyyn on suuri 

erityisesti silloin, kun ihminen ei vielä itse tunnusta tai tiedosta vihaisuutta ongelmakseen. Tässä 

tutkimuksessa itsearviointien luotettavuutta lisää se, että osallistujat yhtä lukuun ottamatta olivat 

tietoisia vihaisuusongelmastaan. Arviointien luotettavuutta olisi silti ollut vielä hyvä tarkastamalla 

ne ulkopuolisella arviolla (Parkkinen & Tuomisto, 2011). Jos asiakkaita olisi loppumittausten lisäk-

si haastateltu terapian loputtua, olisi saatu enemmän mielenkiintoista tietoa muutoksista, joita he 

terapiassa kokivat, ja siitä, saavuttivatko he terapian alussa asettamansa tavoitteet. Wahlbeckin 

(2005) mukaan psykoterapiatutkimuksissa on jopa oleellisempaa tutkia asiakkaan elämänlaadun 

muutosta terapian jälkeen kuin oirekyselyjen pistemäärien muuttumista. 

Tutkimuksen vahvuutena voi pitää myös monipuolisia terapiamenetelmiä, jotka sovitettiin yk-

silöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa kaikkia asiakkaita on hoidet-

tu samanlaisilla interventioilla, vaikka on osoitettu, että eri menetelmillä saadaan aikaan erilaisia 

tuloksia vihaisuuden eri ulottuvuuksiin (esim. Beck & Fernadez; Bowman-Edmonson & Cohen-

Gonger, 1996; DiGiuseppe & Tafrate, 2003). Rentoutumista edistävän syvähengitysmenetelmän 

opettaminen kaikille asiakkaille on perusteltua. Terapiassa on tärkeätä pyrkiä vähentämään vihai-

suuteen liittyvää fysiologista kiihtymystä, koska on vaikeaa olla vihainen ja rentoutunut samaan 

aikaan (Novaco, 2011). 
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4.3. Lopuksi 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia päätelmiä siitä, että vihaisuutta voidaan tulok-

sellisesti hoitaa psykoterapialla. HOT on aikaisemmissa tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi 

hoitomuodoksi monenlaisten ongelmien hoidossa, mutta vihaisuuden hoidosta HOT:in menetelmillä 

ei ole vielä julkaistu yhtään tutkimusta. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että HOT on 

lupaava hoitomuoto myös vihaisuuden ja siihen liittyvien muiden negatiivisten tunteiden hoidossa. 

Tuloksia voi pitää hyvinä kun ottaa huomioon, että asiakkaiden vihaisuusongelmat olivat melko 

vaikeita, koska ne olivat aiheuttaneet heille jopa elämänhaluttomuutta. 

Vihaisuutta on perinteisesti hoidettu kognitiivisen- ja kognitiivisen käyttäytymisterapian mene-

telmillä, mutta vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, mihin interventioiden tulisi perustua tai mihin hoito 

tulisi kohdistaa (DiGiuseppe & Tafrate, 2010). Koska on olemassa todisteita sekä vihaisuuden tu-

kahduttamisen että ilmaisemisen haitallisuudesta, ei psykoterapiassa ole mielekästä tavoitella kum-

paakaan. Greenbergin ja Bischkophin (2007) mukaan vihaisuuden purkaminen psykoterapiassa on 

luonnollinen osa muutosprosessia, ja se tulisi pitää erillään siitä, mitä normaalielämässä tapahtuu. 

On kuitenkin syytä muistaa, että ihmiset odottavat oppivansa psykoterapiassa taitoja, joiden avulla 

he selviytyvät hankalista tilanteista terapian loputtua itsenäisesti. Siksi voidaan ajatella, ettei vihai-

suuden purkaminen tuota samanlaista hyötyä kuin sen hyväksyvästi kohtaaminen. 

DiGiuseppen ja Tafraten (2001) mukaan vihaiset ihmiset tulevat usein terapiaan saadakseen 

neuvoja, kuinka voisivat muuttaa puolisoaan, lapsiaan tai työtovereitaan sen sijaan, että hakisivat 

apua omaan vihaisuusongelmaansa. Asiakkaan muutosvalmiutta pidetäänkin hoidon tuloksellisuu-

den kannalta vihaisuuden hoidossa tärkeämpänä kuin muiden emotionaalisten häiriöiden hoidossa 

(Howells & Day, 2003). Berkowitzin (2008) mukaan vihaisuutta aiheuttavat turhautuminen, petty-

mykset ja vastoinkäymiset, joilta elämässä on mahdotonta täysin suojautua. HOT:in avulla voi op-

pia suhtautumaan hyväksyvästi vastoinkäymisiin, vaikka pitäisikin niitä muiden aiheuttamina. Tä-

mä voi ehkäistä vihaisuuden tai katkeruuden pääsemisen vallalle niidenkin asiakkaiden elämässä, 

jotka eivät tiedosta vihaisuusongelmaansa. 

DiGiuseppen ja Tafraten (2010) mukaan vihaisuusongelmille diagnostiset kriteerit määrittä-

mällä voitaisiin lisätä ymmärrystä vihaisuusongelmia kohtaan, ja edistää tehokkaampien interventi-

oiden kehittämistä. Novaco (2011) puolestaan pitää vihaisuuden leimaamista häiriöksi ongelmalli-

sena, koska se voi olla myös toimivaa ja hyödyllistä. Lisäksi vihaisuuteen liittyy muutenkin häpeätä 

ja syyllisyyttä, jotka saattavat lisääntyä, jos vihaisuus leimataan sairaudeksi. HOT:in etuna voidaan 
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pitää sitä, ettei siinä ole sairausmallia, vaan asiakkaan ja terapeutin ajatellaan kamppailevan saman-

laisten inhimillisten ongelmien kanssa (Hayes, ym., 1999). 

Vihaisuuden hoidossa on pidetty ongelmallisena sitä, että terapeuttien on usein vaikeaa suhtau-

tua vihaiseen asiakkaaseen empaattisesti (Digiuseppe & Tafrate, 2001). Terapeutit eivät ehkä riittä-

västi validoi asiakkaan kokemusta siitä, että on tullut epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, mikä 

vaikeuttaa hyvän yhteistyösuhteen syntymistä. Terapeutin empaattisuus ja hyvä yhteistyösuhde ovat 

kuitenkin osoittautuneet hoitojen tuloksellisuutta parhaiten ennustaviksi tekijöiksi (Leiman, 2005). 

Asiakkailta saadun palautteen mukaan opiskelijaterapeutit olivat empaattisia, ja todella paneutuivat 

asiakkaidensa ongelmiin. 

Monissa terapiasuuntauksissa korostetaan sitä, että terapeutin tulisi olla ammattimaisempi, vii-

saampi tai kokeneempi kuin asiakkaansa (Hayes, ym., 1999). Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin 

vahvistavat aikaisempia päätelmiä siitä, että HOT voi olla tehokasta vaikka terapeutilla ei ole pitkää 

kokemusta tai terapiakoulutusta (Lappalainen, ym., 2007; Stroshal, ym., 1998; West, ym., 2011). 

HOT vaikuttaa kustannustehokkaalta hoitomuodolta, joka olisi perinteisiä terapioita helpommin 

kaikkien saatavilla, jos esimerkiksi työterveyspsykologit, koulupsykologit ja perusterveydenhuol-

lossa työskentelevät psykologit perehdytetään sen menetelmiin. 

HOT:in tutkimuksia on kritisoitu siitä, että niiden otoskoot ovat olleet pieniä ja seuranta-ajat 

ovat olleet lyhyitä, tai niitä ei ole ollut ollenkaan (Öst, 2007). Tutkimus vihaisuuden hoidosta 

HOT:illa tulisikin toistaa isommalla otoskoolla ja riittävän pitkällä seuranta-ajalla, varsinkin kun 

tiedetään, että psykologinen joustavuus lisääntyy vielä terapian päätyttyäkin (Hayes, ym., 2006; 

Powers, ym., 2009). Koska kuitenkin on olemassa riski, että asiakkaat palaavat lyhyen terapian lo-

puttua uudelleen vanhoihin toimintatapoihinsa (Kassinove & Tafrate, 2011), tulevissa tutkimuksissa 

olisi hyvä myös toteuttaa seurantakäyntejä terapian loputtua (Deffenbacher, 2011). Vaihtoehtoisesti 

terapeutti voisi ottaa asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse, ja siten kannustaa tätä jatkamaan terapiassa 

oppimiensa taitojen käyttämistä. 
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