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Epävakaan persoonallisuuden hoito
Satunnaistettuun, kontrolloituun tutkimukseen perustuvaa näyttöä hoidon vaikuttavuu‑
desta epävakaan persoonallisuuden oireiden hallinnassa on saatu kognitiivisen psykote‑
rapian sovelluksista, dialektisesta käyttäytymisterapiasta ja skeemakeskeisestä terapiasta
sekä psykoanalyyttiseen viitekehykseen pohjautuvasta mentalisaatioon perustuvasta tera‑
piasta. Dialektinen käyttäytymisterapia ja mentalisaatioon perustuva terapia ovat mul‑
timodaalisia, sekä yksilö‑ että ryhmäpsykoterapeuttisista elementeistä rakentuvia struk‑
turoituja hoito‑ohjelmia. Lääkehoito auttaa osaltaan joidenkin häiriön piirteiden kuten
affektiivisen epävakauden, impulsiivisuuden ja lyhytkestoisten psykoottisten oireiden hal‑
linnassa. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tarvittaisiin suunniteltuja, jäsentyneitä ja
persoonallisuushäiriöpotilaiden erityisongelmiin keskittyviä hoito‑ohjelmia.

E

pävakaa persoonallisuus on vakava mie‑
lenterveyden häiriö, josta kärsivät henkilöt
käyttävät runsaasti terveyspalveluja impul‑
siivisuutensa, itsetuhoisuutensa ja psykiatrisen
monihäiriöisyytensä vuoksi. Kiinnostus epäva‑
kaata persoonallisuutta kohtaan alkoi kehittyä
psykoanalyysin piirissä jo 1960‑luvun lopul‑
la, mikä johti yhä jäsentyneempiin käsityksiin
tämän häiriön psykoterapeuttisesta hoidosta
(Kernberg ym. 1989). Epävakaan persoonal‑
lisuuden hoidossa ensisijaisena pidettiin aina
1990‑luvulle asti pitkäkestoista psykoanalyyt‑
tista yksilöpsykoterapiaa. Siitä on julkaistu
kymmeniä oppikirjoja, mutta satunnaistettuihin
kliinisiin kokeisiin perustuva tutkimustieto on
viime vuosiin saakka puuttunut.
Laajempaan psykiatrian kentän tietoisuu‑
teen käsite siirtyi, kun sille vuonna 1980 annet‑
tiin operationalisoidut diagnostiset oirekriteerit
DSM‑III‑järjestelmässä. Nykyiset psykiatriset
häiriöluokitukset ICD‑10 ja DSM‑IV sisältävät
myös epävakaan persoonallisuuden oirekritee‑
rit. Näissä luokituksissa epävakaa persoonalli‑
suus on siis olemukseltaan oireyhtymä. Deskrip‑
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tiivisen diagnostiikan kehittyminen on muut‑
tanut yleiskuvaa epävakaan persoonallisuuden
epidemiologiasta, pitkäaikaisennusteesta sekä
häiriöön liittyvästä toimintakyvyn heikkenemi‑
sestä ja runsaasta itsemurhakuolleisuudesta. Se
on myös mahdollistanut hoitomuotojen vaikut‑
tavuutta koskevan oiretason kvantitatiivisen tut‑
kimusnäytön vähittäisen kertymisen.
Uusia teoreettisia näkemyksiä ja vakiintunei‑
ta psykoterapeuttisia hoitomuotoja on ilmaan‑
tunut, psykoanalyysin piiristä kehittyneistä tär‑
keimpänä mentalisaatioon perustuva terapia
(Bateman ja Fonagy 2004). Kognitiivisen psy‑
koterapian piiristä ovat kehittyneet dialektinen
käyttäytymisterapia, joka on laajimmin satun‑
naistetuin kliinisin kokein tutkittu epävakaan
persoonallisuuden hoitomuoto, sekä skeemakes‑
keinen terapia. Suomessa dialektista käyttäyty‑
misterapiaa on kehitetty ainakin Järvenpään so‑
siaalisairaalassa, Kupittaan sairaalassa ja Jorvin
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Mentali‑
saatioon perustuvaa ja skeemakeskeistä terapiaa
ovat kehittäneet yksittäiset psykoterapeutit.
Psykoterapeuttiset hoidot perustuvat yhteis‑
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ten tekijöiden ohella kunkin terapiamuodon
taustateoriaan. Potilaan ongelmia voidaan si‑
ten käsitteellistää usealla vaihtoehtoisella taval‑
la. Psykoterapioiden vaikuttavuutta on tarpeen
arvioida paitsi ryhmätasolla tehokkuutena hoi‑
dettavan häiriön oireiden lievittämisessä myös
kunkin terapiamuodon teoreettisten lähtökoh‑
tien mukaisista näkökulmista (Strupp ym. 1988,
Wampold 2001, Leiman 2004, Keinänen 2006,
Keinänen ym. 2006). Rajoitumme kuitenkin
tässä arvioimaan vain erilaisten hoitomuotojen
vaikuttavuutta oireiden lievittäjänä satunnais‑
tettuihin kliinisiin kokeisiin perustuvan näytön
valossa. Terveydenhuollon toiminnan kannalta
olennainen lähtökohta on selvittää, kuinka pal‑
jon ja pysyvästi eri hoidot lievittävät epävakaan
persoonallisuuden oireita ja parantavat potilaan
toimintakykyä.
Epävakaata persoonallisuutta luonnehtivat
tunteiden säätelyn ja impulssikontrollin laa‑
ja‑alaiset vaikeudet sekä ihmissuhteiden ja mi‑
näkuvan epävakaus (taulukko 1). Epävakaasta
persoonallisuudesta kärsivät henkilöt ovat hyvin
monihäiriöisiä; mieliala‑, päihde‑, ahdistunei‑
suus‑ ja syömishäiriöt ovat heillä tavallisia, sa‑
moin muut samanaikaiset persoonallisuushäiriöt
(Lieb ym. 2004). Häiriön tavanomainen hoito
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa jää usein
paremminkin reaktiiviseksi kuin proaktiiviseksi,
ja sen vaikuttavuus on kyseenalaista (Bateman
ja Fonagy 2004, 2006). Hyvin strukturoiduissa
hoitomalleissa pyritään huomioimaan toistuvien
kriisien ja akuuttitilanteiden muodostamat haas‑
teet, mikä tuo turvallista ennakoitavuutta sekä
potilaille että hoitaville henkilöille.

Hoitosuositukset
Arvovaltaisten hoitosuositusten luominen on
edistänyt epävakaan persoonallisuuden hoidon
kehitystä. Keskeisin hoitosuositus lienee Ame‑
rican Psychiatric Associationin (APA) vuonna
2001 julkaisema. Se korostaa riskien arvioin‑
nin tärkeyttä läpi koko hoidon. Alkuarvioinnin
pohjalta tulee ratkaista, suositellaanko potilaalle
polikliinistä, päiväosasto‑ vai kokovuorokautis‑
ta osastohoitoa.
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Taulukko 1. Epävakaan persoonallisuuden DSM‑IV‑kriteerit
uudelleen ryhmiteltyinä (Lieb ym. 2004).
Affektiiviset kriteerit
Asiaankuulumaton, voimakas suuttumus tai vaikeus kontrolloi‑
da suuttumusta (esim. toistuva äkkipikaisuus, jatkuva vihai‑
suus, toistuva tappeleminen)
Krooniset tyhjyyden tuntemukset
Affektiivinen epävakaus, joka johtuu mielialan merkittävästä
reaktiivisuudesta (esim. intensiivinen jaksoittainen dysforia,
ärtyneisyys tai ahdistuneisuus, joka kestää tavallisesti muuta‑
mia tunteja ja vain harvoin muutamaa päivää kauemmin)
Kognitiiviset kriteerit
Hetkellinen stressiin liittyvä paranoidinen ajattelu tai vakava
dissosiatiivinen oireilu
Identiteettihäiriö: merkittävästi ja jatkuvasti epävakaa minä
kuva tai kokemus itsestä
Behavioraaliset kriteerit
Toistuva itsetuhoinen käytös, siihen viittaavat eleet tai uhkauk‑
set tai itsensä viiltely ym. vahingoittaminen
Impulsiivisuus ainakin kahdella potentiaalisesti itselle vahingol‑
lisella alueella (esim. tuhlaaminen, seksi, kemiallisten ainei‑
den käyttö, holtiton liikennekäyttäytyminen, ahmiminen)
Interpersonaaliset kriteerit
Kiihkeitä yrityksiä välttyä todelliselta tai kuvitellulta hylätyksi
tulemiselta
Epävakaita ja intensiivisiä ihmissuhteita, joita luonnehtii äärim‑
mäisen ihannoinnin ja vähättelyn vaihtelu

Alkuarvion jälkeen hoito tulisi kohdistaa
sekä persoonallisuushäiriöön että samanaikai‑
siin muihin psykiatrisiin tai päihdehäiriöihin ja
ensisijaisuuden ratkaisevat riskiarvio ja vallitse‑
vat oireet. Koska vaikeus sitoutua hoitoon on
usein keskeinen ongelma, yhdessä potilaan kans‑
sa suunniteltu yksilöllinen hoitosuunnitelma on
olennainen.
Hoitosuosituksen mukaan epävakaan persoo‑
nallisuuden ensisijaisia yksittäisiä hoitomuotoja
ovat psykoanalyyttinen psykoterapia ja dialekti‑
nen käyttäytymisterapia, joiden ohella voidaan
käyttää oireisiin kohdistuvaa lääkehoitoa. Toi‑
mintakyvyn heikkenemisen vuoksi moni potilas
tarvitsee myös kuntoutusta (APA 2001).
APA:n hoitosuositusta arvioitaessa on tärkeä‑
tä muistaa, että empiirinen tieto sen taustalla on
varsin rajallinen. Erityisesti suosituksen ohjeet
kokovuorokautisesta sairaalahoidosta ja pelkän
yksilöterapian asemasta ovat kiistanalaisia.
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Kognitiiviset psykoterapiat
Kognitiivisen psykoterapian sovelluksista per‑
soonallisuushäiriöiden hoidossa on osoitettu
vaikuttaviksi dialektinen käyttäytymisterapia
(Linehan 1993) ja skeemakeskeinen terapia
(Young ym. 2003). Näiden ohella teoreettisesti
keskeinen on ollut kognitiivista psykoterapiaa
kiintymyssuhteiden ja interpersonaalisten moti‑
vaatiojärjestelmien suuntaan laajentava kogni‑
tiivis‑evolutionistinen näkökulma (Liotti 2002).
Sen mukaan huonosti jäsentynyt kiintymyssuhde
voi johtaa siihen, että kyky tunnistaa ja reflek‑
toida omia ajatuksia
ja tunnekokemuksia
Potilailta ajatellaan
(nk. metakognitiivi‑
puuttuvan tunne
nen kyky) kehittyy
säätely- ja ihmissuh
vaillinaisesti. Tällöin
detaitoja, joita on
hoidossa on aluksi
kuitenkin mahdollista
keskeisintä yhteistyö‑
opetella
hön pyrkivän terapia
suhteen luominen.
Vasta tämän jälkeen tavanomaiset kognitiiviset
työtavat mahdollistuvat (Holmberg ja Karila
2001).
Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) poh‑
jautuu biososiaaliseen teoriaan. Tämän teorian
mukaan epävakaan persoonallisuuden ajatel‑
laan syntyvän biologiselta rakenteeltaan haa‑
voittuvan yksilön kasvaessa ympäristössä, jon‑
ka ominaisuudet sopivat huonosti yhteen hänen
temperamenttinsa kanssa (Linehan 1993). Kas‑
vuympäristön epävalidoivan suhtautumisen aja‑
tellaan johtavan vaikeuteen luottaa omien koke‑
musten pätevyyteen sekä heilahteluun tunteiden
tukahduttamisen ja äärimmäisen tunneilmaisun
välillä. Epävakaa persoonallisuus ymmärretään
ensisijaisesti emootioiden säätelyjärjestelmän
häiriönä. Potilailta ajatellaan puuttuvan tunne‑
säätely‑ ja ihmissuhdetaitoja, joita on kuitenkin
mahdollista opetella.
DKT on useasta menetelmästä koostuva hoi‑
to‑ohjelma, jonka keskeisiä elementtejä ovat yk‑
silöpsykoterapia (1–2 kertaa viikossa), ryhmä‑
muotoinen taitovalmennus (kerran tai kahdesti
viikossa 1–2,5 tuntia kerrallaan), mahdollisuus
puhelinyhteyteen yksilöpsykoterapeutin kanssa
kriisitilanteissa sekä tiimityönohjaus. Taitoval‑
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mennus koostuu tietoisuustaitojen (mindful‑
ness‑taitojen), ihmissuhdetaitojen, tunteidensää‑
telytaitojen ja kriisitaitojen harjoittelusta.
DKT:n keskeiset hoitostrategiat validointi‑ ja
muutosstrategiat ovat dialektisia. Dialektisuu‑
della viitataan ilmiöiden monitahoisuuden ym‑
märtämiseen ja ristiriitaisia puolia sisältävien
kokonaisuuksien näkemiseen. Validointi tar‑
koittaa hyväksyntää tai todesta ottamista, ko‑
kemuksen vahvistamista, ja se muodostaa koko
menetelmän perustan. Pyrkimys luoda uudenlai‑
sia, parantavia vahvistussuhteita pohjautuu op‑
pimisteoriaan. Potilasta esimerkiksi rohkaistaan
pyytämään ajoissa apua asianmukaisella tavalla.
Siksi terapeutille voi tarvittaessa soittaa kriisiti‑
lanteessa, mutta itsensä vahingoittamisen jälkeen
potilas ei saa soittaa vuorokauteen, jotta hoito
ei tahattomasti vahvistaisi itsetuhoista käyttäyty‑
mistä. Myös tietoisella läsnäololla (mindfulness)
ajatellaan olevan suuri vaikutus tunteisiin ja nii‑
den säätelyyn. Sitä pidetään opittavissa olevana
taitona, jonka oletetaan luovan pohjan kyvylle
havainnoida itseä. Kognitiivisen psykoterapian
perusmenetelmiä käytetään potilaan ajatusten,
tunteiden ja uskomusten yhteiseen tutkimiseen
keskittyen validoimaan sitä, mikä niissä on toi‑
mivaa (Linehan 1993).
DKT:stä on julkaistu useita pieniä satunnais‑
tettuja, kontrolloituja hoitotutkimuksia (tauluk‑
ko 3), ja se on niissä näyttänyt vaikuttavan epä‑
vakaan persoonallisuuden kohdeoireisiin. Oire‑
tason muutokset ovat tosin pisimpien – kahden
vuoden mittaisten – kontrolloitujen tutkimusten
perusteella olleet vain osin pysyviä hoitojakson
päättymisen jälkeen. Vaativammassa satunnais‑
tetussa vertailuasetelmassa DKT:tä verrattiin
erityisesti perehtyneiden kunnallisten ei‑beha‑
vioraalisesti orientoituneiden psykoterapeuttien
tarjoamaan epävakaan persoonallisuuden hoi‑
toon (Linehan ym. 2006). Molemmissa ryhmissä
masennus, itsemurha‑ajatukset ja itsetuhokäyt‑
täytyminen muussa kuin itsemurhatarkoituk‑
sessa vähenivät ja elämänhalu lisääntyi. DKT:tä
saaneiden potilaiden itsemurhayritykset ja itse‑
tuhokäyttäytymisen vaarallisuus sekä erityisesti
itsetuhoisuudesta aiheutuvien päivystyskäyntien
määrä ja sairaalahoidon tarve vähenivät kuiten‑
kin merkitsevästi enemmän. Terapian keskeyt‑
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täminen oli myös DKT‑ryhmässä merkitsevästi
vähäisempää kuin vertailuryhmässä.
Skeemakeskeinen terapia on kognitiivisen
psykoterapian integratiivinen sovellus, joka laa‑
jentaa kognitiivisen ja behavioraalisen teorian
näkökulmaa erityisesti kiintymyssuhdeteorian
suuntaan. Tässä yhdysvaltalaisen Jeffrey Youn‑
gin kehittämässä psykoterapiamallissa (Young
ym. 2003) yhdistyy yhtenäiseksi hoitomalliksi
myös elementtejä psykodynaamisesta (pääasias‑
sa objektisuhdeteoriasta) ja konstruktivistisesta
teoriasta sekä Gestalt‑terapiasta.
Varhaisella sopeutumista heikosti palvelevalla
skeemalla (early maladaptive schema) ymmärre‑
tään varhain kehittynyttä ja vakiintunutta tapaa
tulkita itseen ja muihin liittyvää tietoa (Young
ym. 2003). Young on hahmotellut skeemamoo‑
din käsitettä epävakaaseen persoonallisuuteen
liittyvien vaihtuvien emotionaalisten tai minä‑
tilojen kuvaamiseen. Skeemamoodilla hän tar‑
koittaa kullakin hetkellä aktiivisena olevia skee‑
moja ja näihin liittyviä selviytymisstrategioita,
jotka ilmenevät erityyppisinä ajattelu‑, tunte‑
mis‑ ja kokemistapoina ja käyttäytymismallei‑
na. Young olettaa neljän perusmoodin kuvaa‑
van epävakaata persoonallisuutta. Näitä ovat
hylätyn lapsen moodi, vihaisen lapsen moodi,
vetäytyvän suojautujan moodi ja rankaisevan
vanhemman moodi.
Teoreettinen moodimalli on saanut myös alus‑
tavaa kokeellista tukea (Arntz ym. 2005). Epä‑
vakaan persoonallisuuden hoidossa tavoitteina
ovat yksittäisten skeemojen tunnistaminen, nii‑
den ymmärtäminen lapsuus‑ ja nuoruusiän kehi‑
tyksen pohjalta sekä vähittäinen lievittyminen tai
korjaantuminen, dialogi moodien välillä ja dis‑
sosioituneiden tai äärimmäisten moodien asteit‑
tainen integraatio sekä terveen aikuisen moodin
kehittyminen (Young ym. 2003). Terapeuttisen
muutoksen ajatellaan tapahtuvan erityyppisten
behavioraalisten, kognitiivisten ja kokemuksel‑
listen terapiatekniikoiden ja ‑strategioiden avul‑
la. Nämä tekniikat ja strategiat on kohdennettu
terapiasuhteeseen, terapian ulkopuoliseen arki‑
elämään ja aiempiin (traumaattisiin) elämänko‑
kemuksiin (Giesen-Bloo ym. 2006).
Vastikään julkaistiin skeemakeskeistä terapiaa
ja transferenssikeskeistä psykoterapiaa vertaava
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kolmivuotinen monikeskustutkimus (GiesenBloo ym. 2006). Siinä satunnaistettiin 86 poti‑
lasta saamaan jompaakumpaa terapiaa kahdesti
viikossa. Kolmen vuoden hoito osoittautui tu‑
lokselliseksi molemmissa ryhmissä, mutta skee‑
makeskeistä terapiaa saaneilla muutokset olivat
merkitsevästi suurempia (taulukko 2).
Ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu tut‑
kimus antoi siis näyttöä skeemakeskeisen psy‑
koterapian tehosta epävakaan persoonallisuu‑
den hoitona. On huomionarvoista, että hoito
koostui ainoastaan yksilöpsykoterapiasta ja te‑
hosi kaikkiin oireulottuvuuksiin. Tutkijat arve‑
levat skeematerapian tuloksellisuuden saattavan
liittyä 1) mallin avoimuuteen ja läpinäkyvyy‑
teen, 2) vanhemmuuden koettujen puutteiden
osittaista korvaamista (limited reparenting) hei‑
jastavaan terapeutin suhtautumistapaan yhtenä
keskeisenä hoidollisena asenteena, 3) lukuisiin
struktuuria tuottaviin tekniikoihin ja strategioi
hin sekä 4) mahdollisuuteen ottaa yhteyttä te‑
rapeuttiin istuntojen välillä (Giesen-Bloo ym.
2006).

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa (KAT)
epävakaan persoonallisuuden piirteiden ymmär‑
retään heijastavan persoonallisuuden osittaista
dissosiaatiota useammiksi minätiloiksi, joilla
kullakin on omat tunnusomaiset piirteensä, jot‑
ka liittyvät mielialaan, tunteiden tunnistamiseen
ja säätelyyn sekä vastavuoroiseen ihmissuhteissa
ja itsesäätelyssä ilmenevään roolinmuodostuk‑
seen (reciprocal role repertoire). Potilas ja tera‑
peutti pyrkivät tunnistamaan ja tutkimaan näitä
usein nopeasti toisikseen vaihtuvia minätiloja
tavoitteena itsehavainnoinnin ja integraation li‑
sääntyminen. Näkökulma on näiltä osin saman‑
suuntainen kuin skeematerapiassa. KAT:llä on
yhtymäkohtia myös MBT:n kanssa, esimerkiksi
keskittymisessä tunteiden tunnistamiseen ja it‑
sesäätelyä edistävien vuorovaikutusten tarkas‑
teluun. KAT:stä epävakaan persoonallisuuden
hoidossa on julkaistu naturalistinen seuranta‑
tutkimus (Ryle ja Golynkina 2000).
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Taulukko 2. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset epävakaan persoonallisuuden psykoterapeuttisesta hoidosta. Mukailtu Liebin ym.
(2004) artikkelista.

Hoitomuodot (potilaita)

Tutkimus

Mukaanottokriteerit

DKT (24) vs tavanomainen
psykiatrinen hoito (22)

Linehan ym.
1991, 1994

epävakaa persoonallisuus
+ ajankohtainen itse
tuhoisuus naisella

1

DKT: itsemurhayritysten ja tarkoituksellisen itsensä va‑
hingoittamisen väheneminen, vertailuryhmään nähden
vähemmän terapian keskeytyksiä, päivystyskäyntien ja
sairaalapäivien väheneminen, vihaisuuden vähenemi‑
nen, sosiaalisen ja yleisen sopeutumisen lisääntyminen

DKT (12) vs tavanomainen
päihde-/psykiatrinen hoi‑
to (16)

Linehan ym.
1999

epävakaa persoonallisuus
+ ajankohtainen huu‑
meriippuvuus naisella
(12 %:lla myös epäsosi‑
aalinen persoonallisuus)

1

DKT: laittomien päihteiden käytön väheneminen, ver‑
tailuryhmään nähden vähemmän terapian keskeytyk‑
siä, sosiaalisen ja yleisen sopeutumisen lisääntyminen

DKT + opioidikorvaushoito
(11) vs validointi-DKT ilman
muutosstrategioita + NA +
opioidikorvaushoito (12)

Linehan ym.
2002

epävakaa persoonallisuus
+ opiaattiriippuvuus
naisella (44 %:lla myös
epäsosiaalinen persoo‑
nallisuus)

1

DKT: opiaattien käytön väheneminen

DKT (12) vs asiakaskeskeinen
terapia (12)

Turner
2000

epävakaa persoonallisuus,
lähete ensiapupoliklini‑
kasta itsemurhayrityksen
jälkeen

1

DKT: itsemurhayritysten ja muun tahallisen itsensä va‑
hingoittamisen, sairaalapäivien, itsemurha-ajatusten,
impulsiivisuuden, vihaisuuden ja masennuksen vähene‑
minen, yleisen psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen

DKT (10) vs sotaveteraanien
mielenterveyspalveluiden
piirissä annettu tavanomai‑
nen psykiatrinen hoito (10)

Koons ym.
2001

epävakaa persoonallisuus
naispuolisella sotavete‑
raanilla

0,5

DKT: itsetuhoajatusten, toivottomuuden, depression ja
vihaisuuden ilmausten väheneminen

DKT (31) vs tavanomainen
päihde-/psykiatrinen hoi‑
to (33)

Verheul ym.
2003

epävakaa persoonallisuus
naisella (53 %:lla saman‑
aikainen päihdehäiriö)

1+
seu    ranta
0,5 v

DKT: vähemmän terapian keskeytymisiä kuin vertailu‑
ryhmässä, impulsiivisen itsen vahingoittamisen vähe‑
neminen erityisesti niillä, joilla se oli lähtötilanteessa
runsasta

DKT (52) vs epävakaan per‑
soonallisuuden hoitoon eri‑
tyisesti perehtyneiden ei-be‑
havioraalisten terapeuttien
kunnallinen psykiatrinen
hoito (49)

Linehan ym.
2006

epävakaa persoonallisuus
1+
+ ajankohtaiset itse‑
      1 v:n
murhayritykset ja muu
     seutahallinen itsensä vahin‑          ranta
goittaminen naisilla

Molemmissa ryhmissä masennuksen, itsemurha-ajatusten
ja itsetuhokäyttäytymisen merkitsevää vähenemistä
DKT: itsemurhayritysten – erityisesti vakavien – vähe‑
neminen, itsetuhoisuuden vaarallisuuden vähenemi‑
nen, vertailuryhmään nähden vähemmän terapian
keskeytyksiä, sairaalahoidon ja päivystyskäyntien
väheneminen

Psykoanalyyttinen päiväsai‑
raalahoito (MBT) (19) vs
tavanomainen psykiatrinen
hoito (19)

Bateman
epävakaa persoonallisuus
ja Fonagy
1999, 2001,
2004

SFT (44) vs TFP (42)

Giesen-Bloo
ym. 2006

:

epävakaa persoonallisuus

Kesto
(v)

Keskeiset havainnot

      1,5 +
seu    ranta
1,5 v

MBT: itsetuhokäyttäytymisen, itsemurhayritysten, sai‑
raalahoidon, ahdistuneisuuden ja depression vähe‑
neminen, sosiaalisen ja yleisen sopeutumisen lisäänty
minen, persoonallisuuden vakaantuminen, terveyspal‑
velujen käytön ja hoitokustannusten väheneminen,
monissa muuttujissa havaittujen hoitovaikutusten
vahvistuminen

3

Molemmissa ryhmissä merkitsevää paranemista epäva‑
kaan persoonallisuuden kaikkien oireulottuvuuksien
suhteen, yleisen psykopatologian ja elämänlaadun
paranemista, muutosta persoonallisuuden piirteissä,
SFT-ryhmässä kaikilla mittareilla arvioituna enemmän
   toipuminen (BPDSI-IV:llä mitattuna)
   SFT: 45,5 %
   TFP: 23,8 %
merkitsevää korjaantumista (BPDSI-IV:llä mitattuna):
   SFT: 65,9 %
   TFP: 42,9 %
hoidossa pysyminen:
   SFT 73,3 %
   TFP 48,8 %

DKT = dialektinen käyttäytymisterapia, MBT = mentalisaatioon perustuva terapia, SFT = skeemakeskeinen terapia, TFP = transferenssikeskei‑
nen psykoterapia, NA = Nimettömät narkomaanit, BPDSI-IV = borderline personality disorder severity index, neljäs versio
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Psykodynaamiset psykoterapiat
Mentalisaatioon perustuva psykoterapia (MBT).
Mentalisaatiolla tarkoitetaan kehityksellises‑
ti syntyvää kykyä ajatella omia ja toisten mie‑
lentiloja ja itseä suhteessa muihin ihmisiin sekä
kykyä käsitellä tunteita ja asioita mielensisäises‑
ti ja ilmaista niitä (Bateman ja Fonagy 2004).
Kiintymyssuhteen häiriintymisen – erityisesti
jäsentymättömän ja huonosti organisoituneen
kiintymyssuhdemallin – oletetaan voivan johtaa
mentalisaatiokyvyn kehittymättömyyteen ja mi‑
nän rakentumisen puutteellisuuteen. Toisin kuin
Linehan, joka pitää emotionaalisen säätelyn häi‑
riötä epävakaan persoonallisuuden ydinongel‑
mana, Bateman ja Fonagy näkevät affektiivisen
epävakauden ja impulsiivisuuden sekundaari‑
sina, seurauksina mentalisaatiokyvyn vaillinai‑
suudesta. Omien mielentilojen tunnistamisen vai
keus ilmenee myös tyhjyyden tunteena ja kaoot‑
tisina ja eriytymättöminä minätiloina. Erityisesti
läheisissä ihmissuhteissa ja psyykkisen kuormi‑
tuksen hetkinä voi tunne‑elämän epävakaudesta
kärsivien jo primaaristi vaillinainen mentalisaa‑
tiokyky heikentyä lähes olemattomaksi.
MBT nojautuu psykodynaamiseen kehitysteo‑
riaan, ja siinä yhdistyy piirteitä psykoanalyytti‑
sestä objektisuhdeteoriasta (mm. Kernberg ym.
1989) ja kiintymyssuhdeteoriasta (Bateman ja
Fonagy 2004). MBT:n tärkeimmäksi tehtäväksi
epävakaan persoonallisuuden hoidossa nähdään
mentalisaatiokyvyn kesken jääneen kehityksen
käynnistäminen. Päätavoitteena on vakauttaa
potilaan kokemusta itsestä, mikä luo pohjaa
kyvylle muodostaa turvalliseen kiintymyssuh‑
teeseen perustuvia turvallisia ihmissuhteita (Ba‑
teman ja Fonagy 2004) ja kyvylle havainnoida
ja ilmaista tunteita. Potilas ja psykoterapeutti
työstävät yhdessä potilaan kokemuksia ja tun‑
netiloja käytännönläheisesti, tässä ja nyt. Psyko‑
terapeutti auttaa empaattisesti potilasta ymmär‑
tämään ja nimeämään tunnetiloja, näkemään
niiden mieli ja sijoittamaan niitä kulloiseenkin
vuorovaikutukselliseen yhteyteen, erityisesti suh‑
teessa psykoterapeuttiin.
Potilaiden tunteidenprosessointikyvyn vailli‑
naisuutta pidetään tärkeänä seikkana: ei oleteta,
että potilas hoidon alussa kykenisi ilmaisemaan
Epävakaan persoonallisuuden hoito

tunteita sanallisesti, vastustamaan toimintayl‑
lykkeitä tai reflektoimaan itseään. Toisin kuin
persoonallisuudeltaan neuroottistasoisten poti‑
laiden psykodynaamisissa terapioissa epävakaan
persoonallisuuden MBT:ssä hoidon fokuksena
ei ole tunteensiirto (transferenssi) menneisyyden
toistona eikä tiedostamattomaan liittyviä tulkin‑
toja käytetä. Transferenssia lähestytään potilaan
ja terapeutin nykysuhteessa nimeämällä potilaan
kanssa kaoottisesta tunnemassasta hänen tuntei‑
taan (Bateman ja Fonagy 2004, Keinänen 2006).
Batemanin ja Fonagyn (1999, 2001) satun‑
naistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa sel‑
vitettiin mentalisaatiokyvyn lisäämiseen tähtää‑
vän päiväsairaalahoidon vaikuttavuutta vaikea‑
oireisessa epävakaassa persoonallisuushäiriössä.
Hoito‑ohjelma koostui viikoittaisesta psyko‑
analyyttisesti suuntautuneesta yksilöterapiasta,
kolmesti viikossa toteutettavasta psykoanalyyt‑
tisestä ryhmäpsykoterapiasta, luovan terapian
ryhmistä, viikoittaisista yhteisötapaamisista ja
kuukausittaisesta lääkehoidon seurannasta.
Päiväsairaalahoitoa saaneiden potilaiden voin‑
ti parani merkitsevästi verrattuna tavanomaista
psykiatrista hoitoa saaneiden verrokkien voin‑
tiin. Itsemurhayritykset ja muu itsetuhokäyttäy‑
tyminen, sairaalahoidon tarve, ahdistuneisuus
ja depressio vähenivät ja sosiaalinen ja yleinen
sopeutuminen lisääntyivät (taulukko 2). Keski‑
pitkässä 18 kuukauden seurannassa (Bateman ja
Fonagy 2001) vaikuttavuus kohdeoireisiin näh‑
den säilyi tai jopa voimistui. Ryhmäpsykoterapia
tosin jatkui kahdesti viikossa seurannan aikana.
Terveyspalvelujen käyttö ja hoitokustannukset
olivat hoitoryhmässä pienemmät kuin verrokki‑
ryhmässä.
Eräät satunnaistamattomat seurantatutki‑
mukset (mm. Stevenson ym. 2005) tukevat kä‑
sitystä psykoanalyyttisen psykoterapian ja psy‑
koedukaation aikaansaamien muutosten pitkä‑
aikaisuudesta. Psykodynaamisen kehitysteorian
mukaan persoonallisuuden organisaation va‑
kaantuminen on hoidon kannalta ratkaisevaa
(Kernberg ym. 1989, Keinänen 2006). On aja‑
teltu, että psyykkisen sitomiskyvyn kehittymi‑
seen perustuva kyky tunteiden psyykkiseen sää‑
telyyn takaa hoidon tulosten pysyvyyden (Kei‑
nänen 2006).
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Transferenssikeskeinen psykoterapia (TFP).
Transferenssikeskeinen psykoterapia on psyko‑
dynaaminen psykoterapia, jolla on spesifinen
yhtenäinen objektisuhdeteoreettinen viitekehys
ja manualisoitu hoitotekniikka. Se perustuu
Kernbergin ym. (1989) kehittämään rajatilaper‑
soonallisuusorganisaation (BPO) käsitteeseen,
jota määrittää neljä keskeistä piirrettä: identi‑
teettidiffuusio, varhaiset puolustusmekanismit,
pääasiassa toimiva realiteettitestaus ja objek‑
tisuhteiden epäva
kaus. BPO:n etiolo‑
Alpratsolaami saattaa
gia käsittää geneet‑
heikentää kykyä hallita
tisen alttiuden ohel‑
tunneimpulsseja
la mm. varhaisen
kiintymyssuhteen
patologian, varhaisen trauman (esim. separaa‑
tiotrauma tai seksuaalinen hyväksikäyttö) tai
perhepatologian.
TFP on avohoidossa kahdesti viikossa toteu‑
tettava yksilöpsykoterapia, joka kestää yleen‑
sä vuoden. Sen tekniikka perustuu keskeisesti
BPO:n spesifisiin kahdenvälisiin objektisuhtei‑
siin, joita hallitsee halkomisen (splitting) käyttö
puolustusmekanismina. Itse ja tunnetasolla tär‑
keä toinen on jaettu mielessä hyviin ja pahoi‑
hin osaobjektisuhteisiin, jotka potilas ulkoistaa
(transferoi) hoitosuhteeseen. Tämä mahdollis‑
taa niiden käsittelyn tässä ja nyt vuorovaiku‑
tuksessa. Hoidossa tavoite on näiden halottujen
osaobjektisuhteiden integraatio ja asteittainen
siirtyminen ehyiden, vakaiden ihmissuhteiden
maailmaan. Tähän tavoitteeseen psykoterapeut‑
ti pyrkii yhdessä potilaan kanssa spesifisellä ma‑
nualisoidulla hoitotekniikalla.
Yhdysvalloissa on meneillään TFP:stä satun‑
naistettu tutkimus, jonka tulokset ovat valmis‑
tumassa (Clarkin ym. 2004). Giesen-Bloon ym.
(2006) vertailussa kognitiiviseen skeematera
piaan TFP selviytyi heikommin, mutta molem‑
missa hoitoryhmissä tapahtui merkittävää toi‑
pumista.

Ryhmäpsykoterapia
Interpersonaalisesta ryhmäpsykoterapiasta epä‑
vakaan persoonallisuuden hoidossa on julkaistu
yksi satunnaistettu, kontrolloitu vuoden mittai‑
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nen tutkimus. Terapia koostui 25 viikoittaisesta
puolentoista tunnin istunnosta ja viidestä niiden
jälkeisestä istunnosta kahden viikon välein. Ver‑
rokkiryhmä sai psykodynaamista yksilöpsykote‑
rapiaa kerran tai kahdesti viikossa.
Molemmissa ryhmissä potilaiden oireet vä‑
henivät merkitsevästi. Muun muassa käyttäy‑
tymisen hallinta ja sosiaalinen sopeutuminen
lisääntyivät ja yleiset psykiatriset oireet ja mie‑
lialaoireet vähenivät (Munroe-Blum ja Marziali
1995).

Lääkehoito
Epävakaan persoonallisuuden hoidon osana
voidaan käyttää lääkitystä, mutta tutkimuspoh‑
ja on sen osalta kovin puutteellinen (Binks ym.
2006a). Saavutettavat hoitovasteet ovat tavalli‑
sesti kliinisesti merkittäviä mutta vain osittaisia.
Perusteettomaan polyfarmasiaan ajautumisen
vaara on suuri, ja itsetuhotarkoituksessa otetun
yliannoksen riski on aina huomioitava lääkkeitä
määrättäessä. Hoito kohdennetaan yleensä joi‑
hinkin persoonallisuushäiriön olennaisiin piir‑
teisiin tai muihin samanaikaisiin oireyhtymiin
(APA 2001, Lieb ym. 2004). Tuloksellisuuden
luotettava arviointi vaatii yleensä kuukausien
hoitojakson. Monihäiriöisyyden hoidossa on
olennaista saada mahdollinen päihdehäiriö en‑
siksi hallintaan. Masennustilan tai ahdistunei‑
suushäiriön hoidossa on mielekkäintä valita
epävakaan persoonallisuuden oirekuvan kan‑
nalta hyödyllinen lääke, yleensä serotoniinin ta‑
kaisinoton estäjä (SSRI) (Depressio: Käypä hoito
‑suositus 2004).
Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvää
affektiivista epävakautta on pyritty hoitamaan
erityisesti SSRI‑lääkkeillä. Parhaiten tutkittu on
fluoksetiini (Coccaro ja Kavoussi 1997), mutta
myös sertraliini ja venlafaksiini saattavat olla
hyödyksi. Tuoreen Cochrane-katsauksen mu‑
kaan SSRI‑lääkkeet ovat suositeltavimpia (Binks
ym. 2006a). Useissa tutkimuksissa on saavutettu
eniten hyötyä suurilla annoksilla (fluoksetiinia
60–80 mg/vrk), mutta pienemmätkin annokset
ovat usein tehonneet. Masennuslääkehoito voi‑
daan yleensä aloittaa pienellä annoksella, ja tar‑
vittaessa annosta lisätään myöhemmin. Olantsa‑
M. Koivisto ym.

piinin ja fluoksetiinin yhtäaikainen käyttö saat‑ sä Suomessa. Lupaavasta kehityksestä huolimat‑
taa olla tehokkaampaa pelkkään fluoksetiiniin ta myös tietopohjan monet rajoitukset on syytä
verrattuna (Zanarini ym. 2004).
nähdä selkeästi (Binks ym. 2006a, b). Erityisen
Potilaiden taipumusta impulsiiviseen ja ag ongelmallisia ovat yhä hoitotulosten yleistettä‑
gressiiviseen purkaukselliseen käytökseen on vyyteen, vaikuttaviin tekijöihin ja pysyvyyteen
pyritty hallitsemaan mielialaa tasaavilla lääk‑ liittyvät kysymykset.
keillä. Parhaiten vaikuttavaksi tässä suhteessa
Dialektinen käyttäytymisterapia on laajim‑
on osoitettu valproaatti (Hollander ym. 2001, min satunnaistetuissa kliinisissä kokeissa tut‑
2005). Menestyksellisesti on käytetty myös kar‑ kittu epävakaaseen persoonallisuuteen kohden‑
bamatsepiinia (Cowdry ja Gardner 1988), topi‑ nettu, useita menetelmiä hyödyntävä hoito. Se
ramaattia (Nickel ym. 2004, 2005) ja lamotri‑ näyttää vaikuttavalta erityisesti häiriöön liitty‑
giinia (Tritt ym. 2005). Omega‑3‑rasvahapoista vän itsetuhokäyttäytymisen ja impulsiivisuuden
etyylieikosapentaeenihappo (E‑EPA) saattaa osalta. Olennaisesti samansuuntaisia tuloksia
olla hyödyksi (Zanarini ja Frankenburg 2003). on saatu useissa tutkimuksissa eri maissa, jo‑
Bentsodiatsepiineista voi olla haittaa – ainakin ten hoitomuotoa voitaneen soveltaa erilaisissa
alpratsolaami saattaa joillakin potilailla suurina toimintaympäristöissä. Tutkimuksiin liittyvissä
annoksina (4–5 mg/vrk) heikentää kykyä hallita yhden vuoden seurantatutkimuksissa on kyetty
tunneimpulsseja (Cowdry ja Gardner 1988).
osin todentamaan muutosten pysyvyys, parhai‑
Taipumusta lyhytaikaisiin todellisuudentajun ten itsetuhoisuuden ja impulsiivisuuden osalta
häiriöihin (ohimenevät harhaluulot, aistiharhat (Linehan ym. 1991, 1994 ja 2006, Verheul ym.
ja ‑illuusiot) on aiemmin yritetty lievittää pieni‑ 2003, van den Bosch ym. 2005). Skeematerapi‑
annoksisella neuroleptilääkityksellä vaihtelevin an vaikuttavuuteen kohdistuvia jatkotutkimuk‑
tuloksin. Atyyppisista psykoosilääkkeistä olant‑ sia on meneillään.
sapiini annoksilla 5–20 mg vaikuttaa tehokkaal‑
Mentalisaatioon perustuvaa psykoterapiaa on
ta paitsi psykoottisten taipumusten hallinnassa tutkittu toistaiseksi vain osana laajempaa hoi‑
myös laaja‑alaisemmin tunne‑elämän epävakau‑ to‑ohjelmaa pienehkössä potilasotoksessa (Ba‑
den kannalta (Zanarini ym. 2004,
Soler ym. 2005). Myös risperido‑
nista, ketiapiinista ja klotsapiinista
y d i n a s i at
on pienissä tutkimuksissa vaikut‑
tanut olevan hyötyä. Lääkehoidon
➤ Epävakaan persoonallisuuden hoitomuodoista kesja dialektisen käyttäytymisterapian
keisimmät ovat mentalisaatioon perustuva terapia,
yhdistäminen on todennäköisesti
dialektinen käyttäytymisterapia ja skeemakeskeinen
tehokkaampaa oireiden hallinnan
terapia.
kannalta kuin pelkkä DKT (Soler
➤ Dialektinen käyttäytymisterapia on laajimmin satunym. 2005).
naistetuissa kliinisissä kokeissa tutkittu epävakaan
persoonallisuuden monimenetelmäinen hoito.

Lopuksi

Epävakaan persoonallisuuden hoi‑
to kehittyy. Uusia psykoterapeutti‑
sia menetelmiä on luotu ja niiden
vaikuttavuutta tutkittu, lääkehoi‑
don vaihtoehdot ovat laajentuneet,
ja arvovaltaisia hoitosuosituksia on
julkaistu. Epävakaan persoonalli‑
suuden hoitoa käsittelevä Käypä
hoito ‑työryhmä on aloittanut työn‑
Epävakaan persoonallisuuden hoito

➤

Mentalisaatio- tai metakognitiivisen kyvyn ajatellaan lisääntyvän eri terapiamuodoissa potilaan kokemusten yhteisen tarkastelun seurauksena.

➤

Psykiatrista lääkehoitoa voidaan kohdentaa joihinkin persoonallisuushäiriön olennaisiin piirteisiin tai
muihin samanaikaisiin oireyhtymiin, mutta perusteettomaan polyfarmasiaan ajautumisen vaara on
suuri.
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teman ja Fonagy 1999, 2001, 2004). Lupaavat
hoitotulokset ovat kyllä olleet johdonmukaisia
(Bateman ja Fonagy 2001, 2004), mutta niiden
yleistettävyys jää vielä avoimeksi. Psykoanalyyt‑
tistä psykoterapiaa on lisäksi tutkittu pitkäai‑
kaisissa satunnaistamattomissa tutkimuksissa
(mm. Stevenson ym. 2005). On tarpeellista tut‑
kia vaikuttavuutta vielä uusissa ja laajemmissa
potilasaineistoissa, ja tällaisia tutkimuksia onkin
meneillään.
Näiden jo vakiintumassa olevien hoito‑ohjel‑
mien ohella tutkitaan parhaillaan ainakin psy‑
kodynaamisen psykoterapian (Stevenson ym.
2005), psykodynaamisen transferenssikeskeisen
terapian (Clarkin ym. 2004), kognitiivis‑ana‑
lyyttisen terapian
(Ryle ja Golynkina
Tunne-elämän epä
2000), psykoeduka‑
vakaudesta kärsivien
tiivisen STEPPS‑oh‑
potilaiden ei ole helppo
jelman (Blum ym.
sitoutua hoitoon, eikä
2002) sekä lääke‑
heitä ole helppo hoitaa
hoidon tehokkuut‑
ta ja käyttöä osana
kokonaishoitoa. Myös Tampereella päiväsai‑
raalahoidossa kehitetty psykoanalyyttiseen ob‑
jektisuhdeteoriaan perustuva hoitomalli vaikut‑
taa tulokselliselta (Vikeväinen-Tervonen 2005).
Kaikkien näiden kokeellisten hoitojen vaikutta‑
vuus on avoin.
Epävakaan persoonallisuuden hoidossa vai‑
kuttavilla menetelmillä on joitakin yhteisiä piir‑
teitä (taulukko 3). Niitä ovat koherentti ohjelma,
joka DKT:ssä ja MBT:ssä koostuu useammasta
hoitomuodosta, vähintään yksilö‑ ja ryhmäte‑
rapiasta samanaikaisesti. DKT, skeematerapia,
TFP ja MBT toimivat avoimesti siten, että po‑
tilas tietää, miten hoitavat henkilöt hänen vai‑
keuksiaan ymmärtävät. Muita yhteisiä piirteitä
ovat mm. terapeutin ja työryhmän omaa toimin‑
taansa korostuneesti punnitseva ja potilaan ko‑
kemusta validoiva asenne sekä mentalisaatio‑ tai
metakognitiivisen kyvyn vajausten merkityksen
ymmärtäminen.
Bateman ja Fonagy (2004, 2006) sekä Line‑
han (1993) korostavat hoidossa joustavuuden
merkitystä tiukkojen käyttäytymiselle ja osallis‑
tumiselle asetettujen tavoitteiden asemesta. Ensin
mainittujen mukaan mentalisaatiokyvyn kehittä‑
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Taulukko 3. Epävakaan persoonallisuuden hoidossa vaikutta‑
viksi todettujen hoitomuotojen yhteisiä piirteitä.
Painopiste vuorovaikutuksellisten vaikeuksien ymmärtämisessä
ja hoitamisessa
Selkeä rakenne ja yhtenäinen taustateoria
Johdonmukainen ja luotettava toteutus
Monien menetelmien käyttö tarpeen mukaisesti
Selkeä fokusointi
Eksplisiittisyys
Suhteellisen pitkä kesto (vähintään yksi vuosi)
Joustavuus
Tarpeenmukainen intensiteetti
Yksilöllisyys
Terapeutin ja työryhmän tiivis työnohjaus
Yhdistäminen muihin palveluihin

minen turvallisten kiintymyssuhteiden puitteissa
on keskeisintä epävakaan persoonallisuuden hoi‑
dossa. Tämä kyky lisääntyy eri terapioissa poti‑
laan kokemusten yhteisen tarkastelun seurauk‑
sena (Bateman ja Fonagy 2004). Kognitiivises‑
sa psykoterapiassa sovellettu metakognitiivisen
kapasiteetin käsite on hyvin lähellä mentalisaa
tion käsitettä. Näkemykset hoidon olennaisista
elementeistä eivät siis ole kaukana toisistaan:
kaikissa malleissa keskeisenä on pyrkimys saa‑
vuttaa asteittain jatkuvampaa ja vakaampaa ko‑
kemusta itsestä. Tosin MBT:ssä mentalisaation
kehittymisen nähdään tapahtuvan turvallisessa
terapiasuhteessa pääosin tiedostamattomana ja
ei‑tahdonalaisena mielen rakentumisena (Bate‑
man ja Fonagy 2004, Keinänen 2006), kun taas
kognitiivisen psykoterapian piirissä ajatellaan
metakognitiivisen kyvyn ja tunnesäätelyn kehit‑
tymisen olevan myös opittavissa.
Maassamme on merkittävä pula persoonal‑
lisuushäiriöpotilaiden hoitoon erikoistuneista
hoitoyksiköistä. Tarvetta yhtenäisen, portait‑
taisen hoitoketjun luomiselle strukturoituine,
tarpeenmukaisine hoito‑ohjelmineen kyllä olisi.
Erikoistunut ja kohdennettu hoito voisi pidem‑
mällä aikavälillä olla myös kustannustehokasta
(Bateman ja Fonagy 2004). Tunne‑elämän epä‑
vakaudesta kärsivien potilaiden ei ole helppo
sitoutua hoitoon, eikä heitä ole helppo hoitaa.
Hyvin suunnitellut, jäsentyneet ja nimenomaan
persoonallisuushäiriöpotilaiden erityisongelmiin
keskittyvät hoito‑ohjelmat veisivät kehitystä
merkittävästi eteenpäin.
M. Koivisto ym.
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