
Psykoterapiaryhmässä on vielä tilaa yhdelle jäsenelle. 

Psykoterapiaryhmässä on vielä tilaa yhdelle jäsenelle. Ryhmä on aloittanut kokoontumiset 
Helsingin Etu-Töölössä 23.4.2014. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 välisenä 
aikana. 

Psykoterapiaryhmään hakeudutaan sopimalla joistakin käynneistä. Tarvittaessa on mahdollista 
sopia tietyn mittaisesta yksilöpsykoterapiajaksosta ennen ryhmään liittymistä. Jotta saisit 
terapiasta mahdollisen hyödyn on siihen hyvä varata vähintään kolme vuotta. 

Kustannukset 
Ryhmäkäynnin (eli kaksoistunnin) kustannus on ainoastaan 25 e, mikä on vähemmän kuin kelan 
kuntoutustuen omavastuuosuus. Ryhmän jäsenen ei tarvitse vuosittain anoa kelan kuntoutustukea, 
minkä vuoksi hän ei tarvitse toimittaa erikoislääkärin B- lausuntoa kuntoutuspsykoterapiansa 
jatkoksi. Kertaviikkoisen ryhmässä tapahtuvan työskentelyn on arvioitu vastaavan 2- 3 viikottaista 
yksilöpsykoterapia käyntiä. 
Kustannuksiin on lisäksi mahdollista anoa tukea Valtava-rahoituksen muodossa HUS 
sairaanhoitopiiriltä sekä harkinnanvaraista kuntoutustukea paikkakuntasi sosiaali- ja 
terveystoimesta. 

Laaja soveltuvuusalue 
Ryhmähoito sopii hyvin monenlaisten ongelmallisten elämänkokemusten käsittelyä varten, 
erityisesti vuorovaikutteisuutensa johdosta. 
Ryhmäpsykoterapiaan hakeutumista on hyvä harkita yhtenä varteen otettava 
hoidollisena vaihtoehtona, kun henkilö kokee kiinnostuneisuutta psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta 
kehittymisestään. Ryhmähoidossa tulee mahdolliseksi uudelleen omaksua omiin tarpeisiin ja 
tunteisiin liittyviä merkitysyhteyksiä, mitkä ilmenevät usein fyysisinä ja kehollisina tuntemuksina ja 
käyttäytymisenä. 
Ryhmähoito voi sopia sinulle hoitomuodoksi mm. pitkällisten ja vaikeiden elämänkokemustesi 
käsittelyä varten. Ongelmallisena kokemuksena voi olla mm. psyykkistä kipuilua kehollisin 
tuntemuksin, vaikeasti hahmotettavaa ahdistuneisuutta, kroonista väsymystä, masentuneisuutta, 
työssä uupumisen kokemista, pelko- ja pakko-oireista häiriötä, paniikkihäiriötä tai sosiaalisten 
tilanteiden jännittämistä. 
Psykoterapiaryhmässä on tarkoitus edistää sosiaalisessa tilanteessa tapahtuvaa vuorovaikutusta; 
tutkien, hiljalleen hoitaen ja korjaten kunkin suhdetta itseen ja toisiin kanssakulkijoihin. Ryhmän 
jäsenet tuovat kukin itselleen ominaisella tavalla ryhmän käsiteltäväksi kokemuksiaan, ristiriitojaan 
ja vuoro-vaikutustilanteitaan. 
Tämä periaatteessa stimuloi toisia ryhmän jäseniä kohtaamaan myös itsessään samanaikaisesti, 
samankaltaisia kokemuksellisia puoliaan. Näitä voidaan yhdessä käsitellä ja jakaa hoitoprosessiin 
sovitun ajan puitteissa keskustellen ja tutkien. Ryhmän terapeutin tehtävänä on tulkintaa apuna 
käyttäen edelleen ohjata ryhmäprosessia ryhmän jäsenten kannalta, adaptiiviseen eheyttävään 
suuntaan. 

Korjaavat tekija�t 
Korjaavien tekijöiden nähdään liittyvän erityisesti ryhmässä koettuun hyväksytyksi tulemiseen, 
kohtalotoveruuteen sekä samaistumiseen toisia ryhmäläisiä ja heidän kokemaansa kohtaan. 



Ryhmän jäsenten keskinäisissä suhteissa kyky havainnoida ja tutkia, tietoisten sekä 
tiedostamattomien puolien vaikutusta, niin itsessä kuin toisissa mahdollistuu. Ryhmän jäsenten 
keskinäinen tuki ja ymmärrys auttavat puolestaan vuorovaikutuksellisten häiriöiden 
ymmärtämisessä ja korjaantumisessa, minkä yhteydessä palautteen vastaanottokykyisyys yleisesti 
ottaen myös korjaantuu. 
Ryhmäkokemusten ajatellaan kehittyneen ja uudelleen rakentuvan aiempaan kehityshistoriaan 
pohjautuen. Ryhmäpsykoterapiassa tarjoutuu mahdollisuus viipyä mm. senkaltaisten kokemusten 
äärellä, jotka ovat olleet aiemmin enemmälti torjuttuja, tai eivät itselle niin tietoisia. 

Teoreettinen viitekehys 
Ryhmässä keskeistä on vapaasti soljuva keskustelu dialogi, minkä avulla ryhmänjäsenet myös 
muodostavat keskinäistä suhdetta toinen toisiinsa, jossa kukin ryhmäläinen voi vapaasti 
assosioida kokemaansa. Työskentely on myös näin ollen ryhmäpsykoanalyyttisten periaatteiden 
mukaista, jolloin psyykkisten oireiden ajatellaan syntyneen ja edelleen kehittyneen ihmisten 
välisissä suhteissa ilmentyneinä vääristyminä. 
Ryhmässä tapahtuvaa hoitoa pyritään suuntaamaan analyyttisen, systeemisen ja 
psykoedukatiivisen tiedon ja kokemuksen lisäksi ryhmän psykodynaamisia ilmiöitä hyödyntäen, 
hoidollisiin tarkoitusperiin. 
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Pätevyys Kela-korvausten saamiseen nuorten- ja aikuisten yksilö- ja perhepsykoterapiassa. 
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