
 

 

Kutsu Suomen Rorschach -yhdistyksen kevätseminaariin 2019 

Aika:  perjantai 5.4.2019 klo 10:30–16:15 
lauantai 6.4.2019 klo 9:30–15:45 

 
Paikka:  Suojeluskuntatalon auditorio, Töölöntorinkatu 2 (1 krs.), 00260 Helsinki 
 
Osallistumismaksu:  
 
150 € (alv 0%), johon sisältyvät kahvit [yksi päivä 100 € (alv 0%)] 
 
Ilmoittautuminen: 
 
Taloudenhoitaja Joona Suomiselle 25.3.2019 mennessä, e-mail: joona.suominen@icloud.com 
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksena viitenumerolla varustetun laskun.  
 

Ohjelma 

Perjantai 5.4.2019 
 
klo 10:30 – 12:00 
 
Lausunnon kirjoittaminen ja palautteen antaminen osana psykologista tutkimusprosessia 
 
Joona Suominen, PsM 
 
Esityksen aikana käsitellään lausuntojen kirjoittamista ja palautteen antamista psykologisesta 
tutkimuksesta. Lausuntoihin liittyen perehdymme tarkemmin erilaisiin lausuntomalleihin ja 
kirjoitustyyleihin, multimethod assessment -teorioihin ja tutkimustulosten integrointiin. 

  
Palautteen antamiseen liittyen tarkastelemme psykologiseen tutkimukseen liittyvää 
vaikuttavuustutkimusta ja terapeuttista/kollaboroivaa tapaa jäsentää palautekerta ja kertoa 
tutkimustuloksista. 
 
klo 12:00 – 13:00: Lounastauko 
 
klo 13:00 – 14:30: Joona Suomisen esitys jatkuu 
 
Klo 14:30 – 14:45: Kahvitauko 
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Klo 14:45 – 16:15 
 
PAI ja Rorschach psykopatologian kvantitatiivisessa arvioinnissa. 
 
Heikki Toivakka, PsL 
 
Psykopatologian hierarkkisen luokituksen malli kuvaa psykopatologian ilmentymät (esim oireet ja 
diagnoosit) kolmen pääulottuvuuden (internalisoiva, eksternalisoiva ja realiteettihäiriö) sekä 
yleisen psykopatologiafaktorin (p-faktori) hierarkkisena rakenteena. P-faktori kuvaa mm. 
psyykkisen häiriön vakavuutta, hoitovastetta ja elinaikaista uusiutumisriskiä.  
 
Personality Assessment Inventoryn avulla voidaan kuvata sekä p-faktori, että em. dimensiot. 
(Blais/Suomen Rorschach -yhdistys, 2018). Myös Rorschach Ego Impairment Index (EII-2) on meta-
analyysissa todettu validiksi psyykkisen häiriöasteen kuvaajaksi (Diener at al., 2011). 
Esityksessä kuvataan tutkimus, jossa näitä kahta indeksiä verrattiin toisiinsa. Aineistona on 142 
psykiatrista sairaalapotilasta ja 117 TAYSin Trans-poliklinikan asiakasta. Tulosten lisäksi esitetään 
kaavio, jota voi käyttää PAIn p-faktorin ja EII-2:n erilaisten yhdistelmien tulkinnassa. 
 

Lauantai 6.4.2019 
 
klo 9:30 – 10:45 
 
Häpeän tunnistaminen ja käsittely psykoterapiassa ja psykologisessa tutkimuksessa. 
 
Heikki Toivakka, PsL 
 
Koulutuksen ensisijaisena perustana ovat Stephen E. Finnin vuosina 2012 ja 2018 pitämät 
häpeäaiheiset workshopit. 
 
Koulutuksen ensimmäisessä osassa kuvataan häpeäntunteen kehityksellistä taustaa ja yhteyttä 
psykopatologiaan. Toinen osa käsittelee häpeän tunnistamista ja arvioinnissa käytettäviä 
menetelmiä, kuten Thurston-Craddock Test of Shame, Internalized Shame Scale ja CoSS. 
Kolmannessa osassa käydään läpi interventioita häpeän noustessa esiin 
tutkimuksen/terapiaistunnon aikana ja neljännessä häpeältä suojautumisen (coping/defenssi) 
ilmenemistä ja kohtaamista. 
 
klo 10:45 – 11:00: Kahvitauko 
 
klo 11:00 – 12:00: Heikki Toivakan esitys jatkuu 
 
klo 12:00 – 13:00: Lounastauko 
 
klo 13:00 – 14:15: FRA:n sääntömääräinen kevätkokous 
 
klo 14:15 – 14:30: Kahvitauko 
 
klo 14:30 – 15:45: Heikki Toivakan esitys jatkuu & loppukeskustelu päivien teemoista 


