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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten epävakaa- ja narsistinen 

persoonallisuushäiriö kehittyvät sekä miten niitä hoidetaan. 

Persoonallisuus koostuu persoonallisuuden piirteistä, jotka ovat kohtalaisen pysyviä ihmisen 

toimintaa, ajattelua, asenteita ja kokemisen tapoja määrittäviä tekijöitä. Persoonallisuuden 

piirteiden voidaan katsoa muodostavan jatkumon normaalista poikkeavaan, missä normaalin 

ja poikkeavan välille ei voida määrittää yksiselitteistä, selkeää rajaa. Persoonallisuushäiriöt 

ovat pitkäaikaisia ja joustamattomia, selkeästi omassa kulttuurillisessa kontekstissaan 

poikkeavia kokemisen ja käyttäytymisen tapoja, jotka aiheuttavat yksilölle merkittävää 

haittaa tai kärsimystä. 

Epävakaa persoonallisuushäiriö, toiselta nimeltään rajatilapersoonallisuushäiriö, on neuroosin 

ja psykoosin välimaastoon sijoittuva persoonallisuushäiriö. Epävakaan persoonallisuushäiriön 

keskeisiin piirteisiin kuuluu arvaamattomat mielialanvaihtelut, impulsiivisuus, alttius 

tunteenpurkauksille, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, itsemurha-alttius, emotionaalinen 

epävakaus, halkominen sekä tyhjyyden tunne. Epävakaan persoonallisuushäiriön kanssa usein 

esiintyy myös erilaisia rinnakkaishäiriöitä, kuten masennusta. Narsistisen 

persoonallisuushäiriön keskeisiä piirteitä ovat suuruusmielikuvainen kuva itsestä ja omasta 

tärkeydestä, heikentynyt empatiakyky, tarve muiden osoittamalle ylistykselle, ristiriitaisuus, 

pinnallinen tunne-elämä sekä hyväksikäyttö ihmissuhteissa.  

Sekä epävakaa- että narsistinen persoonallisuushäiriö kehittyy jo varhain. Molemmille 

häiriölle altistavia tekijöitä ovat lapsuudenaikaiset, kehitystä häirinneet kokemukset. 

Epävakaan persoonallisuushäiriön kohdalla altistavia tekijöitä ovat erityisesti lapsuuden 

traumakokemukset, erityisesti seksuaalinen hyväksikäyttö. Narsistiselle 

persoonallisuushäiriölle altistavista tekijöistä merkittävimpiin kuuluu häiriintynyt suhde 

lapsen ja vanhemman välillä. Epävakaa persoonallisuushäiriö esiintyy usein samanaikaisesti 

narsistisen persoonallisuushäiriön kanssa. 

Epävakaan- ja narsistisen persoonallisuushäiriön hoidossa hyödynnetään psykoterapian eri 

muotoja. Molempien häiriöiden kohdalla korostuu erityisesti terapiasuhde ja sen laatu. 

Terapiasuhde on merkittävässä asemassa ja sen tulisi olla luottamuksellinen ja 

yhteistyöorientoitunut. Sekä epävakaan- että narsistisen persoonallisuushäiriön hoidon 

tulokset ovat epävarmoja ja erityisesti narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän hoitoon 

sitoutuminen on suuri haaste. Molempiin persoonallisuushäiriöihin kuuluu myös erinäiset 

rinnakkaishäiriöt, joiden kohdalla on tärkeää ottaa huomioon se, että hoidetaanko 

ensisijaisesti rinnakkaishäiriötä vai persoonallisuushäiriötä. 

Avainsanat: Epävakaa persoonallisuushäiriö, narsistinen persoonallisuushäiriö, 

persoonallisuushäiriö, objektisuhde, psykoterapia. 
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1 Johdanto 

 

Tutkimuksen (Gunderson ym., 2018) mukaan persoonallisuushäiriöitä esiintyy 

kokonaisväestöstä noin 4,5 %:lla. Epävakaan persoonallisuushäiriön esiintyvyys on noin 1,7 

% kokonaisväestöstä ja psykiatrisissa hoitolaitoksissa sen esiintyvyys on 15–28 %. Psykiatris ta 

apua hakevien keskuudessa epävakaan persoonallisuushäiriön esiintyvyys on myös melko 

suuri, samoin kuin kaikissa hoitoasetelmissa, niin psykiatrisen kuin yleisterveyden potilaiden 

keskuudessa (Gunderson ym., 2018).  Tutkimuksessa (Paris, 2019) todetaan, että epävakaa 

persoonallisuushäiriö on sen haastavuuden takia tutkituin persoonallisuushäiriö. Siihen liittyy 

laaja kirjo psykopatologioita, kuten epävakaa mieliala, impulsiivinen käyttäytyminen sekä 

epävakaat ihmissuhteet. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä on taipumusta 

itsemurhayrityksiin, keskimäärin kolme kertaa elämänsä aikana (Paris, 2019).  

Narsistinen persoonallisuushäiriö on yksi vanhimpia ja kiistellyimpiä persoonallisuuden 

käsitteitä, ja viimevuosina sen tutkiminen on lisääntynyt merkittävästi, etenkin siltä osin, että 

miten narsismi voi ilmetä (Wright & Edershile, 2018). Narsistisen persoonallisuushäir iön 

keskeisimpiä piirteitä ovat muun muassa suuruusmielikuvainen käsitys itsestä, omien kykyjen 

yliarviointi, toisten vähättely sekä tarve saada muiden ihmisten osoittamaa ylistystä ja 

ihannointia (Marttunen ym., 2017; Kernberg, 1989). 

Tässä tutkielmassa tarkastelen sekä epävakaata että narsistista persoonallisuushäiriötä, niiden 

syntymekanismeja ja hoitoa. Tarkastelen teoreettisena viitekehyksenä aluksi 

persoonallisuushäiriön käsitettä yleisellä tasolla ja erittelen tarkemmin epävakaan 

persoonallisuushäiriön ja narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä sekä diagnostis ia 

kriteerejä. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta keskityn tutkielmassani päätavoitteena 

tarkastelemaan miten epävakaa persoonallisuushäiriö ja narsistinen persoonallisuushä ir iö 

kehittyvät sekä miten niitä voidaan hoitaa. Tässä tutkielmassa en keskity erottamaan ohut- ja 

paksunahkaista narsismia toisistaan kovin vahvasti, vaan käsittelen narsismia kokonaisuutena, 

missä ohut- ja paksunahkainen ulottuvuus kulkevat rintarinnan tukemassa ja täydentämässä 

kokonaiskuvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. 

Valitsin aiheekseni epävakaan persoonallisuushäiriön ja narsistisen persoonallisuushäir iön 

tutkimisen, koska ne ovat mielestäni tärkeitä mielenterveyden häiriöitä tutkia ja niihin liittyy 

usein virheellisiä ja ristiriitaisiakin käsityksiä. Lisäksi häiriöt esiintyvät usein yhtäaikaises t i 

(Marttunen ym., 2017). Etenkin narsismin käsite on paljon käytössä arkikielessä ja usein väärin 



perustein, tai jopa täysin perusteetta. Persoonallisuushäiriöt ovat mielestäni mielenkiinto inen 

psykologinen ilmiö, mikä on myös painava syy aiheen valinnalle. Tutkiessani 

persoonallisuushäiriöitä tarkemmin sekä aiheen rajausta pohtiessani, epävakaa ja narsistinen 

persoonallisuushäiriö olivat mielestäni melko luonnollinen yhdistelmä niiden 

samankaltaisuuksien ja yhteyksien vuoksi, vaikka narsistinen persoonallisuushäiriö on niin 

ikään diagnoosina vanhempi kuin epävakaa persoonallisuushäiriö. Niin epävakaa kuin 

narsistinen persoonallisuushäiriö ovat luonteeltaan melko haastavia häiriöitä ja niistä on viime 

vuosina alettu tehdä enenevissä määrin tutkimusta (Gunderson ym., 2018; Wright & Edershile, 

2018).  



 

2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa tehdään teoreettista 

tutkimusta eikä kerätä omaa empiiristä aineistoa. Salmisen (2011) mukaan 

kirjallisuuskatsauksen tekemiselle voi olla useita perusteluja. Niitä voivat olla esimerkik s i 

tavoite kehittää olemassa olevaa teoriaa tai rakentaa uutta teoriaa, teorian arviointi, tietyis tä 

asiakokonaisuuksista kokonaiskuvan rakentaminen, pyrkimys tunnistaa ongelmia sekä tietyn 

teorian historiallisen kehityksen kuvaaminen. Menetelmänä tässä tutkielmassa on kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on rakentaa kattava kokonaiskuva epävakaasta ja 

narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, niiden kehittymisestä ja niiden hoidosta. 

Kirjallisuuskatsaus metodina ja tutkimustekniikkana tarkoittaa tutkimusta tehdystä 

tutkimuksesta, missä kootaan uusien tutkimustulosten perustana toimivia tutkimusten tuloksia 

(Salminen, 2011). 

Metsämuurosen (2005) mukaan tutkimuskysymyksen muodostamisessa kysymyksen 

rajaaminen on olennaisen tärkeää, jotta se ei ole liian laaja tai epämääräinen. 

Tutkimuskysymyksen periaatteena tulisi olla, että sen avulla voidaan ratkaista ongelma, tuottaa 

uutta tutkimusta, lisätä teoriatietoa tai joko parantaa tai tehostaa oppimista . 

Tutkimuskysymyksen tulee olla yksiselitteinen ja informaatiota tuottava sekä sen vastauksen 

tulee selittää, kuvata, täsmentää, korvata aiempaa tietoa, ennustaa tai luokitella. Jos 

kysymyksen vastaus on pelkkä kyllä tai ei, on se liian yksinkertainen ja informaa tion 

tuottaminen on riittämätöntä (Metsämuuronen, 2005). 

Tässä tutkielmassa käytetyt lähteet ovat pääosin kansainvälisissä lehdissä julkaistuja, mutta 

osaksi myös suomenkielisissä lehdissä julkaistuja tutkimuksia. Suurin osa 

tutkimusartikkeleista on 2000-luvulla tai sen jälkeen julkaistuja, muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Lähteissä on lisäksi muutamia toimitettuja teoksia ja yksittäisiä oppikirjoja. 

Käytettyjä tietokantoja lähteiden hankkimisessa ovat olleet Oula-finna, Scopus, Ebsco ja 

Google Scholar. Olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman luotettavia, vertaisarvioituja 

tutkimusartikkeleita lähteenä ja valinnut lähteitä osittain myös sen mukaan, kuinka useita 

kertoja niihin on viitattu muualla. 



Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat: Miten epävakaa persoonallisuushäiriö kehittyy? 

Miten narsistinen persoonallisuushäiriö kehittyy? Miten epävakaata persoonallisuushäir iö tä 

voidaan hoitaa? Miten narsistista persoonallisuushäiriötä voidaan hoitaa? 

  



 

3 Persoonallisuushäiriöt 

 

Metsäpellon & Rantasen (2015) mukaan persoonallisuuden piirteillä tarkoitetaan ihmisen tapaa 

käyttäytyä, tuntea ja ajatella. Piirteet viittaavat ihmisen niin sanotusti keskimääräis i in 

käyttäytymistaipumuksiin ja ne kuvaavat yksilön käyttäytymisen, tunteiden ja ajattelun 

suhteellisen pysyviä perusulottuvuuksia. Persoonallisuuden piirteet ovat suhteellisen pysyviä, 

mikä ilmenee niin pysyvyytenä ajan kuluessa kuin toistuvuutena eri tilanteissa. Vaikka 

pysyvyys on persoonallisuuden piirteen käsitteessä keskeinen lähtökohta, piirteiden ei oleteta 

ilmentyvän aina ja joka tilanteessa, koska ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen vaikuttavat 

persoonallisuuden piirteiden ohella monet muutkin tekijät. Ihmisen käyttäytyminen on 

tilannesidonnaista ja mitä vähemmän tilanne sitä rajoittaa, sitä enemmän persoonallisuuden 

piirteet näkyvät käyttäytymisessä. Yksittäisiä persoonallisuuden piirteitä erityisen 

voimakkaasti ilmentäviä ihmisiä on vähän ja esimerkiksi hetkelliset tunnetilat, arvot, asenteet, 

maailmankuva ja älykkyys eivät lukeudu persoonallisuuden piirteisiin (Metsäpelto & 

Rantanen, 2015). Costan & McCraen (2003) mukaan big five -teoriassa persoonallisuuden 

piirteet jaetaan viiteen faktoriin, jotka ovat neuroottisuus tai emotionaalinen epävakaus, 

ekstraversio, avoimuus uusille kokemuksille, suostuvaisuus ja tunnollisuus. Piirteet tai faktorit 

muodostavat ikään kuin jatkumon, jonka molemmissa päissä on toistensa vastakohdat, ja 

ihmiset usein sijoittuvat lähemmäs jatkumon keskivaiheita, harvemmin jatkumoiden ääripäihin 

(Costa & McCrae, 2003). 

Marttusen ym. (2017) mukaan persoonallisuuden piirteiden voidaan ajatella muodostavan 

jatkumon normaalista poikkeavaan. Sekä normaaleja että poikkeavia personallisuuden piirteitä 

esiintyy ihmisillä eriasteisina eikä normaalin ja poikkeavan välille voida asettaa yksiselitteis tä, 

selkeää rajaa (Marttunen ym., 2017). Persoonallisuushäiriön ja persoonallisuuden piirteiden 

välinen raja sekä persoonallisuushäiriöiden ominaispiirteet ovat vaikeita määrittää, ja 

persoonallisuushäiriöiden diagnosointi on haastava, aikaa vievä prosessi (Seppälä ym., 1998).  

Huttusen (2018) mukaan persoonallisuushäiriö ja persoonallisuuden muutos tulee erottaa 

toisistaan, sillä persoonallisuushäiriöt ovat lapsuudessa, nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa 

ilmeneviä kehityksellisiä tiloja. Sen sijaan persoonallisuuden muutoksella tarkoitetaan 

myöhemmällä aikuisiällä tapahtuvaa muutosta persoonallisuudessa, joka aiheutuu 



pitkittyneestä stressistä, muusta psykiatrisesta sairaudesta, aivovammasta tai somaattisesta 

sairaudesta (Huttunen, 2018). 

Persoonallisuushäiriöt voidaan määritellä pitkäaikaisena, pysyväisluonteisena, 

joustamattomana ja selkeästi omassa kulttuurillisessa kontekstissa poikkeavana kokemis- ja 

käyttäytymistapana, missä poikkeavuus aiheuttaa yksilölle kliinisesti merkittävää haittaa tai 

kärsimystä (Lönnqvist, 2017). Olennaista persoonallisuushäiriöissä on, että ne ilmenevät jo 

nuorella iällä yksilölle haitallisina, jäykkinä käyttäytymisen ja kokemisen tapoina (Huttunen, 

2018). Persoonallisuushäiriö ilmenee yksilön kognitiivisissa tulkinnoissa ja kokemuksissa 

itseä, muita tai elämäntapahtumia kohtaan, sekä tunnereaktioissa, vuorovaikutussuhteissa ja 

impulssikontrollissa (Lönnqvist, 2017). Tutkimuksen (Kantojärvi, 2008) mukaan 

persoonallisuushäiriöön liitettävät piirteet tulee olla erotettavissa erityisissä stressitilante issa 

ilmenevistä ominaispiirteistä. Piirteiden arviointiin tulee käyttää aikaa, vaikka joissain 

tapauksissa jo yksittäinen istuntokerta voi olla riittävä diagnosointiin. Lisäksi on tärkeää ottaa 

huomioon, että persoonallisuushäiriöstä kärsivä ei välttämättä pidä persoonallisuushäir iön 

määrittäviä piirteitä ongelmallisina (Kantojärvi, 2008). 

Persoonallisuushäiriöitä voidaan luokitella joko dimensionaalisesti tai kategoriallisesti, missä 

dimensionaalisessa arvioinnissa tarkastellaan persoonallisuuden piirteitä kvantitatiivises t i 

mitattavissa olevana jatkumona ja kategoriallisessa lähestymistavassa persoonallisuushäir iöt 

luokitellaan erillisiksi häiriötyypeiksi persoonallisuuspiirteiden kokonaisuuksien mukaan 

(Marttunen ym., 2017). Tutkimuksessa (Kantojärvi, 2008) todetaan, että nykypäivänä 

vallitseva luokittelumalli on kategoriallinen luokittelu, jota noudattelevat niin ICD-10 kuin 

DSM-5-luokitukset. Molemmat luokitukset käsittävät kymmenen erillis tä 

persoonallisuushäiriötä ja DSM-5 jaottelee häiriöt kolmeen ryhmään perustuen niiden 

samankaltaisiin oireenkuviin ryhmittäin (Kantojärvi, 2008). 

Lönnqvistin (2017) mukaan DSM-5 luokituksessa persoonallisuushäiriöt jaetaan kolmeen 

ryhmään. Ryhmä A käsittää ilmiasultaan lähelle psykoottisuutta sijoittuvat häiriöt, ryhmä B 

häiriöt, joihin liittyy hankala käyttäytyminen, toisten loukkaaminen, epävakaisuus, 

impulsiivisuus, korostunut emotionaalisuus ja itsekeskeisyys, sekä ryhmä C pelokkuutta ja 

ahdistuneisuutta ilmentävät häiriöt (Lönnqvist, 2017). Marttusen ym. (2017) mukaan 

persoonallisuushäiriöiden jaottelussa ryhmään A kuuluvat epäluuloinen eli paranoidinen- , 

eristäytyvä eli skitsoidinen- sekä psykoosipiirteinen persoonallisuus. Ryhmään B kuuluvat 



epäsosiaalinen-, epävakaa-, huomiohakuinen- ja narsistinen persoonallisuus, sekä ryhmään C 

kuuluvat estynyt-, riippuvainen- ja pakko-oireinen persoonallisuus (Marttunen ym., 2017).  

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen epävakaan ja narsistisen persoonallisuushäiriön keskeisiä 

piirteitä ja diagnostisia kriteerejä siinä määrin kuin tutkielman kannalta on tarpeellista. Pyrin 

kuvailemaan häiriöiden oireistoa ja piirteitä mahdollisimman kattavasti ja johdonmukaisesti.  

 

 

3.1 Epävakaa persoonallisuushäiriö 

 

Epävakaan persoonallisuushäiriön englanninkielinen termi on borderline personality. 

Toisinaan suomessakin käytetään termiä rajatilapersoonallisuushäiriö, joka on hyvin kuvaava 

termi. Kernbergin (1989) mukaan epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ovat ikään 

kuin rajatilassa neuroosin ja psykoosin välimaastossa, missä häiriöstä kärsivät eivät kuitenkaan 

niin sanotusti seilaa neuroosin ja psykoosin välillä, vaan ovat vakaasti niiden välissä. 

Neuroottisen häiriön ja psykoosin erottaa toisistaan todellisuudentaju, missä neuroosissa 

todellisuudentaju säilyy ja psykoosissa ei. Marttusen ym. (2017) mukaan epävakaan 

persoonallisuushäiriön piirteisiin kuuluu arvaamattomat mielialanvaihtelut, taipumus toimia 

hetken mielijohteesta ja harkitsematta seurauksia. Yksilö on altis tunteenpurkauksille eikä 

usein kykene hallitsemaan purkauksellista käyttäytymistään. Epävakaasta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivällä on taipumusta ristiriitaisuuteen sekä konflikteihin muiden 

kanssa etenkin, jos hänen hetken mielijohteiden ajamaa käyttäytymistä pyritään estämään tai 

hillitsemään (Marttunen ym., 2017).  

Epävakaan persoonallisuushäiriön piirteisiin usein kuuluu kroonista, hajanaista ja niin 

sanotusti vapaasti virtaavaa ahdistusta (Kernberg, 1989), missä vapaasti virtaava lla 

ahdistuksella tarkoitetaan yleistä, ei mihinkään tiettyyn asiaan sidottua ahdistuneisuutta. 

Ahdistus oireena on merkityksellinen silloin, kun sen kanssa samanaikaisesti esiintyy myös 

muita oireita, jotka voidaan liittää epävakaaseen persoonallisuushäiriöön, ja sitä ei pidä 

kuitenkaan sekoittaa ahdistukseen, joka voi ilmetä eräänlaisena defenssikeinona intensiivisessä 

psykoterapiassa (Kernberg, 1989). Epävakaan persoonallisuushäiriön piirteisiin kuuluu myös 

epävakaa itsetunto, joka usein johtuu reflektiokyvyn puutteesta tai puuttumisesta, ja aiheuttaa 

voimakasta hylkäämisen pelkoa (Fonagy, 2000). 



Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät yksilöt voivat usein olla itsemurha-altt iita 

johtuen voimakkaasta hylkäämisen pelosta, jolloin itsemurha tai sen yritys usein nähdään 

viimeisenä yrityksenä uudelleen luoda ihmissuhde, ja äärimmäinen teko nähdään ainoana 

keinona muuttaa toisen käyttäytymistä (Fonagy, 2000). Tutkimuksen mukaan (Paris, 2019) 

toistuvat itsemurhayritykset epävakaassa persoonallisuushäiriössä vaihtelevat luonteeltaan ja 

tarkoitusperiltään. Ne voivat olla joko todellisia yrityksiä tai ikään kuin avunhuuto ja. 

Itsemurhayritykset usein tapahtuvat stressaavien elämäntapahtumien yhteydessä tai epävakaan 

persoonallisuushäiriön myöhemmissä vaiheissa, seuraten pitkiä ja toimimattomia hoitojaksoja 

(Paris, 2019). 

Impulsiivisuus epävakaassa persoonallisuushäiriössä voi johtua oman emotionaalisen tilan 

tiedostamisen puutteesta tai fyysiseen toimintaan keskittyvistä strategioista, missä toisten 

toimintaa tulkitaan niin ikään ainoastaan joko itse fyysisen toiminnan perusteella tai 

havaittavissa olevien toiminnan seurauksien perusteella (Fonagy, 2000). Impulsiivisuus 

ilmenee epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän käyttäytymisessä häiriöinä niin 

lykätyssä tarpeen tyydytyksessä kuin reaktion estämisessä, missä lykätyllä tarpeen 

tyydytyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lykätään pienempää palkintoa suuremman 

saamiseksi, ja reaktion estämisellä kykyä estää jo aktivoitunut käyttäytymisreaktio (Gunderson 

ym., 2018). 

Emotionaalinen epävakaus ja herkkyys epävakaassa persoonallisuushäiriössä näkyy yksilön 

todellisuuden tulkinnassa, missä yliyksinkertaistetut tulkinnat ja selitykset tapahtumista ottavat 

vallan, sekä voivat johtaa paranoidisiin käsityksiin toisten haluista ja pyrkimyksistä (Fonagy, 

2000). Emotionaalinen epävakaus ilmenee tiheään nousevina negatiivisina tunteina ja 

emotionaalinen yliherkkyys ilmenee ikään kuin tahallisena pyrkimyksenä tulkita ulkois ia 

ärsykkeitä negatiivisessa valossa, mikä johtaa nopeisiin tunnetilan muutoksiin (Gunderson 

ym., 2018). Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ajattelu on usein hyvin 

konkreettista, jolloin yksilön kyky ymmärtää sisäisen kokemuksen ja ulkoisen todellisuuden 

välillä oleva ero on rajoittunutta (Caligor ym., 2011).  

Epävakaan persoonallisuushäiriön piirteisiin kuuluu tyhjyyden tunne, joka on usein jatkuvaa 

ja johtuu minäkäsityksen mustavalkoisuudesta sekä pinnallisesta näkemyksestä toisista 

ihmisistä ja pinnallisesta kokemuksesta ihmissuhteista (Fonagy, 2000). Kernbergin (1989) 

mukaan normaali, integroitunut käsitys itsestä ja muista on pohjana jatkuvuuden tunteelle ajan 

kulussa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Se luo tunteen yhteenkuuluvuudesta ihmissuhteissa ja 



niiden verkostossa, tehden elämästä merkityksellistä. Epävakaasta persoonallisuushäiriös tä 

kärsivällä nämä elementit voivat puuttua, mikä aiheuttaa tunteen tyhjyydestä ja elämän 

merkityksettömyydestä, ja tuo mukanaan kroonista levottomuutta, tylsyyttä sekä heikentyneen 

kapasiteetin yksinäisyyden käsittelemiseen (Kernberg, 1989). 

Artikkelin (Fonagy, 2000) mukaan halkominen, tai osittainen mielikuva toisesta tai itsestä on 

epävakaan persoonallisuushäiriön yleinen piirre. Mielikuva itsestä tai toisesta jaetaan osiin, 

kuten ideaaliseen ja ahdistavaan mielikuvaan, jotka ovat virheellisiä sekä yliyksinkertaistettuja, 

ja näitä mielikuvia on mahdotonta käyttää samanaikaisesti (Fonagy, 2000). Kernbergin (1989) 

mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön diagnosointi voi olla haasteellista, sillä siihen 

liittyvät oireet voivat olla hyvin samankaltaisia, kuin neuroottisissa häiriöissä ja muissa 

persoonallisuushäiriöissä. On oleellisen tärkeää, että epävakaa persoonallisuushä ir iö 

diagnosoidaan oikein, jotta sitä voidaan hoitaa oikealla tavalla (Kernberg, 1989). 

Kernbergin (1989) mukaan epävakaaseen persoonallisuushäiriöön voi liittyä myös 

monimuotoisia, yhtäaikaisesti esiintyviä parafilioita sekä useita erilaisia neuroosihäiriöitä ja 

niiden oireita, kuten useita fobioita, pakko-oireita, konversiohäiriön oireita, dissosiatiivis ia 

reaktiota, hypokondriaa sekä paranoidisuutta. Edellä mainitut ovat lähinnä kuvailevia oireita 

eivätkä yksittäisinä ole riittäviä oireita epävakaan persoonallisuushäiriön diagnosoimiseks i 

(Kernberg, 1989). 

 

3.2 Narsistinen persoonallisuushäiriö 

 

Narsistinen persoonallisuushäiriö voidaan jakaa paksunahkaiseen narsistiin ja ohutnahkaiseen 

narsistiin. Pyrin tässä alaluvussa tarkastelemaan narsismia kokonaisuutena, mutta osittain tuon 

esiin myös ohut- ja paksunahkaisen narsismin erilaisia vivahteita. Ohut- ja paksunahkaisuus 

voivat esiintyä myös yhdessä, ja narsistisessa persoonallisuushäiriössä voidaan havaita piirteitä 

molemmista alakategorioista (Yakeley, 2018). Hyrckin (2006) mukaan narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivät voidaan jakaa ohut- ja paksunahkaisiin, joiden 

merkittävimmät erot ovat suojakeinoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että paksunahkainen narsisti ei 

ole erityisen kiinnostunut tunteisiin liittyvistä asioista itsensä tai muiden kohdalla, ja vahvojen, 

itsetuntoa tukevien suojakeinojensa takia häneen ei juuri vaikuta muualta tuleva negatiivinen 

palaute. Kun taas ohutnahkainen narsisti on herkkä ja haavoittuvainen riittämättömien 

suojakeinojensa takia. Hänen itsetuntonsa on vaurioitunut jo varhaisessa vaiheessa, joten hän 



näkee itsensä muita huonompana, on altis häpeän kokemuksille ja ajattelee tulevansa muiden 

torjumaksi (Hyrck, 2006). 

Marttusen ym. (2017) mukaan narsistisen persoonallisuushäiriön taudinkuvaan kuuluu yksilön 

suuruusmielikuvainen eli grandioottinen kuva itsestään ja omasta tärkeydestään. Yksilö 

yliarvioi omat kykynsä ja vähättelee toisten ominaisuuksia, sekä odottaa tulevansa kohdelluks i 

ainutlaatuisena ja ylivertaisena (Marttunen ym., 2017). Kernbergin (1989) mukaan narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä keskittää epänormaalin paljon huomiota ja viittauksia itseensä 

kanssakäymisissään muiden kanssa. Hän tarvitsee paljon rakkautta ja ihannointia muilta sekä 

ilmentää erityistä ristiriitaa oman suurreellisen minäkuvansa ja kohtuuttoman muiden 

osoittaman ylistyksen tarpeen välillä (Kernberg, 1989). Tutkimuksen (Yakeley, 2018) mukaan 

paksunahkaiseen narsistisen persoonallisuushäiriön luokkaan kuuluu ylimielisyys, 

mahtailevuus, dominointi, itsevarmuus, esilläolo ja aggressiivisuus. Ohutnahkaiseen 

puolestaan kuuluu yliherkkyys, epävarmuus, puolustuksellisuus sekä ahdistuneisuus 

voimakkaaseen häpeän ja riittämättömyyden tunteisiin liittyen (Yakeley, 2018). 

Marttusen ym. (2017) mukaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän kyky 

myötätuntoon on heikentynyt ja hän on herkästi kateellinen muiden menestyksestä tai 

asemasta. Narsistisen henkilön ajatuksissa pyörivät mielikuvat vahvistavat ja tukevat hänen 

käsitystään omasta paremmuudestaan (Marttunen ym., 2017). Narsistisesta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä on omalta tunne-elämältään pinnallinen ja hän kokee vähäistä 

myötätuntoa toisten tunteita kohtaan (Kernberg, 1989). Hän saa nautintoa elämässä lähinnä 

vain muilta saamistaan kunnianosoituksista tai omista gradioottisista fantasioistaan sekä usein 

ihannoi ihmisiä, joilta olettaa saavansa jotain ja vastavuoroisesti väheksyy tai kohtelee 

halveksuvasti ihmisiä, joilta hän ei oleta saavansa mitään (Kernberg, 1989). Narsistiseen 

persoonallisuushäiriöön ja erityisesti ohutnahkaiseen narsismiin liittyy pelko kritisoiduksi tai 

torjutuksi tulemisesta sekä niin ikään piilotettu kostonhaluisuus ja vahingonilo (Blasco-Belled 

ym., 2022). Niin ohut- kuin paksunahkaisessa narsismissa yksilö pyrkii täyttämään omia 

tarpeitaan piittaamatta muista tai muihin kohdistamistaan haitoista (Yakeley, 2018). 

Kernbergin (1989) mukaan narsistisen persoonallisuushäiriön omaavan yksilön ihmissuhteet 

ovat usein selkeästi hyväksikäyttäviä ja joskus jopa niin sanotusti loismaisia. Narsistisesta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä katsoo, että hänellä on oikeus kontrolloida ja hallita muita eikä 

koe siitä syyllisyydentunteita (Kernberg, 1989). Hyrckin (2006) mukaan narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivän ajatusmaailma on melko mustavalkoinen ja hän jakaa hyvän 



ja pahan selkeästi pitäen ne toisistaan erillään. Ihmissuhteissaan narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä sijoittaa projektion avulla itselleen vaikeita tunteita ja 

ominaisuuksia itsensä ulkopuolelle. Hänen on myös vaikeaa erottaa rajoja itsensä ja muiden 

välillä, mikä johtaa läheisten kohteluun ikään kuin narsistisesta persoonallisuudesta kärsivän 

yksilön itsensä jatkeina (Hyrck, 2006). Narsistisesta persoonallisuudesta kärsivä ei koe omien 

persoonallisuuden piirteidensä olevan haitallisia tai aiheuttavan ongelmia, vaan hän projisoi 

ongelmansa ulkopuolelleen, syyllistäen muita ongelmistaan ja asettaa itsensä uhrin asemaan 

(Yakeley, 2018).  

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ajatellaan usein olevan hyvin riippuva inen 

muista, mutta todellisuudessa he usein ovat käytännössä kykenemättömiä olemaan riippuva is ia 

kenestäkään heidän muihin kohdistuvan syvän epäluottamuksen ja epäarvostuksen takia 

(Kernberg, 1989). Erityisesti ohutnahkaiseen narsismiin kategorisoituva narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä on yliherkkä torjumiselle, sosiaalisesti eristäytynyt, tunne-

elämältään negatiivinen, herkästi vihainen ja vihamielinen sekä kokee epäluottamusta muita 

kohtaan (Blasco-Belled ym., 2022). Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä voi tuntea 

tyhjyyden tunnetta, huonovointiisuutta, epätoivoa, häpeää, nöyryytystä ja arvottomuutta, 

erityisesti kriisitilanteissa, kuten parisuhteen päättyessä tai menettäessä työpaikkansa 

(Yakeley, 2018). 

Kernbergin (1989) mukaan joissain tapauksissa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä  

tuntee tietoisesti voimakasta epävarmuutta ja alemmuuden tunnetta. Tunteet voivat toisinaan 

vaihdella suuruuden tunteiden ja kaikkivoipaisuusfantasioiden kanssa, kun taas toisinaan 

fantasiat kaikkivoipaisuudesta ja narsistisesta suuruudesta voivat olla tiedostamattomia ja ne 

tulevat esiin vasta syvemmän analysoinnin tuloksena (Kernberg, 1989). Tutkimuksen 

(Yakeley, 2018) mukaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ulospäin näkyvät 

asenteet ja käyttäytyminen voivat poiketa yksilön sisäisestä subjektiivisesta kokemuksesta 

merkittävästi. Grandioottisuus voi peitellä voimakkaita häpeän ja riittämättömyyden tunteita , 

kun taas ujous ja pidättyväisyys voivat peitellä salaista tärkeyden tai ylemmyyden tunnetta 

(Yakeley, 2018). 

Marttusen ym. (2017) mukaan narsistisen persoonallisuuden kanssa esiintyy usein 

rinnakkaishäiriöitä, kuten masennusta, päihteiden väärinkäyttöä sekä päällekkäisenä ilmiönä 

psykopatia. Narsistisen persoonallisuuden kanssa voi esiintyä samanaikaisesti epävakaa-, 

huomiohakuinen-, epäsosiaalinen-, skitsotyyppinen- tai epäluuloinen persoonallisuus, sillä 



narsismiin liittyvää itsetunnon säätelyn ongelmallisuutta esiintyy käytännössä kaikissa 

persoonallisuushäiriöissä (Marttunen ym., 2017). Tutkimuksen (Yakeley, 2018) mukaan 

erityisesti masennus ja päihteiden väärinkäyttö ovat narsistisen persoonallisuushäiriön yleis iä 

rinnakkaishäiriöitä. Lisäksi narsistisen persoonallisuushäiriön oireet, erityises t i 

grandioottisuus ja suureellinen itsetunto, ovat myös kaksisuuntaisen mielialahäir iö n 

maanisessa vaiheessa ilmeneviä oireita (Yakeley, 2018). 

 

  



 

4 Persoonallisuushäiriöiden syntymekanismit 

 

Kuusisen & Wahlströmin (2018a) mukaan objektisuhdeteoria on psykoanalyytt isen 

suuntauksen yksi kehitysteoria, jossa kehittyvän lapsen toiveiden, halujen, tunteiden ja 

affektien kohteena on objekti, missä objektilla tarkoitetaan lapsen psyyken rakentamaa 

entiteettiä. Voidaan puhua myös objektimielikuvasta tai objektirepresentaatiosta, eli objekti ei 

ole konkreettinen henkilö vaan lasta hoitavien henkilöiden ikään kuin edustus lapsen mielessä . 

Objektisuhdeteoriassa objektirepresentaatioiden kautta lapsi pystyy säätelemään sisäistä 

kokemuksellista tilaansa, josta syntyy egon, eli minän psyykkinen prosessi, missä minän 

psyykkinen prosessi käsittää kaksi tehtävää. Ensimmäisenä on integratiivinen tehtävä eli 

sisäisen tasapainon säätely, ja toisena adaptiivinen tehtävä eli ympäristön ja itsen välisen 

suhteen säätely. Keskeistä objektisuhdeteoriassa on objekti- ja itsemielikuvien kehittyminen ja 

eriytyminen sekä tämän prosessin suhde psyyken organisoitumiseen, eli psyykkiseen 

itsesäätelyyn ja psyykkiseen kokemukseen (Kuusinen & Wahlström, 2018a). 

Fadjukoffin (2015) mukaan identiteetti on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa 

kehittyvä kokoava persoonallisuuden taso, jonka kehittymisessä keskeisiä tekijöitä ovat 

yksilön biologiset ja psykologiset ominaisuudet sekä yksilöä ympäröivä sosiokulttuur inen 

ympäristö. Identiteetin rakentuessa yksilö pyrkii löytämään omimman minänsä itsenäisenä 

intrapsyykkisenä rakenteena eikä enää, kuten lapsuudessa, vain heijastelemaan muiden 

ihmisten ominaisuuksia ja arvoja. Minä-identiteetti on tunne jatkuvuudesta minän kohdalla 

menneen, nykyisen ja tulevan välillä. Se on myös tunne sisäisten tarpeiden, kykyjen ja itsestä 

tehtyjen havaintojen keskinäisestä sopusoinnusta, jolloin yksilö tiedostaa oman 

ainutlaatuisuutensa sekä muiden kanssa samankaltaisuutensa, kuten myös omat voimavaransa 

ja heikkoutensa, niin itsenäisesti, kuin suhteessa muihin (Fadjukoff, 2015). Vakaan identitee t in 

ja minäkuvan muodostuminen nuoruudessa on suuri ja tärkeä tehtävä, jonka viivästyminen tai 

häiriintyminen voi johtaa persoonallisuuden häiriön kehittymiseen (Gunderson ym., 2018). 

Kuusisen & Wahlströmin (2018a) mukaan kiintymyssuhde teoria on John Bowlbyn kehittämä 

teoria, jolla pyritään käsitteellistämään ihmiselle tyypillistä tapaa luoda vahvoja tunnesite itä 

muihin ihmisiin. Lisäksi teoria pyrkii selittämään eron ja menetyksen aiheuttamia vaikeita 

tunteita sekä persoonallisuuden häiriöitä. Lapsi kiinnittyy häntä hoitavaan henkilöön ja pyrkii 

kokemaan turvallisuuden tunnetta. Kiintymyssysteemi on ihmisen biologisesti olemassa oleva 



motivaationaalinen systeemi, joka toimii syntymästä lähtien läpi elämän. Myös aikuisella on 

siis tarve hakeutua kiintymyskohteensa läheisyyteen, kun hän kokee hätää tai avuttomuutta. 

Toistuvat kokemukset kiintymyskohteen kanssa vaikuttavat lapsen näkemykseen itsestä än. 

Näihin kokemuksiin kuuluu kokemus siitä, onko lapsi arvokas ja rakastettava, ovatko muut 

luotettavia ja käytettävissä sekä onko toiselta saatavissa lohtua ja turvaa. Edellä mainitut 

kokemukset rakentavat sisäisen työskentelymallin eli kognitiivisaffektiivisen skeeman, joka 

määrittää yksilön itsen, ihmissuhteiden ja tunteiden kokemista, tunteiden ilmaisua sekä 

informaation havaitsemista ja prosessointia. Kiintymyssuhteista voidaan erottaa kolme erilais ta 

mallia, joita ovat turvallinen, ristiriitainen ja vastahankainen sekä välttelevä kiintymyssuhde.  

Lisäksi voidaan erottaa ratkaisematon, epäorganisoitunut, jäsentymätön kiintymyssuhdemall i, 

joka ilmenee erityisesti kaltoinkohdelluilla lapsilla. Kiintymyssuhdemallit muokkautuvat 

lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa ja ne säilyvät käytännössä läpi koko 

elämän (Kuusinen & Wahlström, 2018a). 

Pyrin seuraavissa alaluvuissa vastaamaan ensimmäisiin tutkimuskysymyksiini, eli ”miten 

epävakaa persoonallisuushäiriö kehittyy?” Ja ”miten narsistinen persoonallisuushä ir iö 

kehittyy?” 

 

4.1 Epävakaan persoonallisuushäiriön syntymekanismit 

  

Epävakaan persoonallisuushäiriön perinnöllisyyttä on tutkittu verrattain vähän, mutta sen on 

todettu olevan melko suuri (Gunderson ym., 2018). Erään tutkimuksen mukaan epävakaan 

persoonallisuushäiriön periytyvyys olisi noin 35 % (Yakeley, 2018). Epävakaan 

persoonallisuushäiriön voidaan katsoa kehittyvän geneettisten tekijöiden ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa, missä geneettiset temperamenttipiirteet voivat herkistää ja altistaa 

epävakaan persoonallisuushäiriön syntymiseen (Gunderson ym., 2018).   

Epävakaan persoonallisuushäiriön syntymekanismeissa korostuu erityisesti häiriintynyt 

varhainen lapsen ja vanhemman suhde, joka on johtanut erillistymis-yksilöitymiskehityksen 

häiriöön (Marttunen ym., 2017). Eritysesti lapsuuden trauman on todettu olevan keskeisimp iä 

riskitekijöitä epävakaan persoonallisuushäiriön syntymisessä, mutta trauma ei ole kuitenkaan 

välttämätön ennakkoehto epävakaalle persoonallisuushäiriölle (Gunderson ym., 2018).  



Tutkimuksen (Zanarini ym., 2017) mukaan 91 % epävakaasta persoonallisuushäiriös tä 

kärsivistä oli kokenut alle 18-vuotiaana kaltoinkohtelua ja 92 % oli kokenut alle 18-vuotiaana 

laiminlyöntiä, missä kaltoinkohtelulla voidaan tarkoittaa niin henkistä kuin fyysis tä 

pahoinpitelyä sekä seksuaalista hyväksikäyttöä. Laiminlyönnillä voidaan tarkoittaa 

emotionaalista vetäytymistä, epäjohdonmukaista kohtelua, tunteiden ja ajatusten kieltämis tä, 

vanhemman rooliin asettamista sekä riittävän turvan puuttumista (Zanarini ym., 1997). 

Epävakaan persoonallisuushäiriön, mutta ei ainoastaan sen, merkittävimpiä riskitekijöitä on 

lapsuudenaikainen kaltoinkohtelu (Gunderson ym., 2018). Usein epävakaasta 

persoonallisuudesta kärsivän elämänhistoriaan liittyy lapsuudenaikainen tunnetason 

laiminlyönti, puutteellinen tuki, varhaiset menetyskokemukset, seksuaalinen hyväksikäyttö 

sekä vanhempien vakavat mielenterveyshäiriöt (Marttunen ym., 2017). Lisäksi epävakaata 

persoonallisuushäiriölle altistava tekijä on lapsen erottaminen äidistään alle viisivuotiaana 

(Gunderson ym., 2018).  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät raportoivat 

todennäköisemmin erinäisistä lapsuuden vastoinkäymisistä, kuin yksilöt, jotka eivät kärsi 

epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Niillä, jotka kärsivät jostain toisesta 

persoonallisuushäiriöstä tai muusta psyykkisestä häiriöstä, merkittävimpänä vastoinkäymisenä 

ilmeni seksuaalinen hyväksikäyttö kohtalaisella yhteydellä epävakaaseen 

persoonallisuushäiriöön (Porter ym., 2020). 

Epävakaan persoonallisuushäiriön yhteys lapsuudessa koettuun seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

on nostanut myös esiin kysymyksen siitä, voidaanko epävakaata persoonallisuushäir iö tä 

tarkastellessa puhua traumaperäisestä häiriöstä, sillä niiden kriteerit ovat osittain yhtenevä is iä 

(Porter ym., 2020). 

 

4.2 Narsistisen persoonallisuushäiriön syntymekanismit 

 

Marttusen ym. (2017) mukaan narsistisen persoonallisuushäiriön syntymekanismeihin 

vaikuttavat samanlaiset kehitykselliset psykologiset tekijät, jotka vaikuttavat muiden 

persoonallisuushäiriöiden syntyyn. Lisäksi todennäköisiä vaikuttavia tekijöitä ovat myös 

laajemmat sosiaaliset ja kulttuuriset, ihmisen itsekeskeisyyttä edistävät tekijät (Marttunen ym., 

2017). Tutkimuksessa (Yakeley, 2018) todetaan, että narsistisen persoonallisuushäir iön 



perinnöllisyyttä on tutkittu melko vähän. Erään tutkimuksen mukaan sen periytyvyys olisi noin 

24 % ja toisen tutkimuksen mukaan narsistinen persoonallisuushäiriö voisi olla ainakin osittain 

geneettinen, liittyen X-kromosomin kautta periytymiseen (Yakeley, 2018).  

Hyrckin (2006) mukaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän kehitys on häiriintynyt 

varhaisessa vaiheessa. Sen on voinut aiheuttaa lapsen geneettiset tekijät, äidin tapa olla 

vuorovaikutuksessa hänen kanssaan tai molemmat yhdessä. Äidin sivuuttaessa toistuvas t i 

lapsen tarpeet, lapsi menettää luottamuksensa äitiään kohtaan. Toisaalta äidin ollessa 

epävarma, hän välttelee lapsen kiukuntunteita vastaamalla tämän jokaiseen inahdukseen, 

jolloin lapsi uskoo elämässä myöhemminkin muiden ihmisten olevan olemassa vain häntä 

itseään varten (Hyrck, 2006). Häiriintynyt kiintymyssuhde on todettu olevan yhteydessä 

narsistisen persoonallisuushäiriön kehittymiseen (Yakeley, 2018). 

Hyrckin (2006) mukaan narsistisen persoonallisuushäiriön kehittymiseen vaikuttava 

merkittävä tekijä on varhaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuneet pettymyksen kokemukset. 

Lapsi ei ole tuntenut äitiään persoonansa kasvua tukevana ja sen seurauksena on vetäytynyt 

suojautuakseen omaan maailmaansa (Hyrck, 2006). Tutkimuksen (Yakeley, 2018) mukaan 

merkittävimmäksi tekijäksi narsistisen persoonallisuushäiriön kehittymiselle aikuisiässä on 

todettu häiriintynyt vanhemmuus. Niin ohut- kuin paksunahkaisen narsismin kohdalla 

vanhempien liiallinen hemmottelu on todettu altistavaksi tekijäksi, ja vanhempien 

emotionaalinen kylmyys on todennäköisemmin ohutnahkaiseen narsismiin altistava tekijä 

(Yakeley, 2018).  

Hyrckin (2006) mukaan niin tyhjäksi jäänyt kuin liika tyydytetty lapsi jää kiinni varhaiseen 

äitisuhteeseen, jossa äiti on ikään kuin elämän keskipiste ja lapsi odottaa saavansa kaiken 

hyvän muilta ihmisiltä. Hän ole irrottautunut äidistään tai sisäistänyt hyvän objektia, jolloin 

hän ei kykene odottamaan ja sietämään kipua niin hyvin, kuin hyvän objektin sisäistämisen 

myötä olisi kykenevä (Hyrck, 2006). Kuusisen ja Wahlströmin (2018) mukaan lapsen 

alkeellisessa psyykessä mielihyvä- ja mielipahakokemukset eivät ole vielä kunnolla 

eriytyneitä, jolloin kaksi vastakkaista tilaa ovat läsnä yhtä aikaa. Minän kokemuksessa, itsessä 

on tällöin olemassa myös uhka, johon liittyy vaara hajoamisesta ja tuhotuksi tulemises ta. 

Vastakohtana tälle uhalle on hyvän objektin hoivan tuoma tunne turvallisuudesta ja 

mielihyvästä. Nämä objektin osarepresentaatiota luovat perustan itsetunnon kehittymise lle.  

Lapsen ollessa riippuvainen häntä hoitavista ihmisistä, hänen käsityksensä omista kyvyistään 

ja rajoistaan ei ole todellisuutta vastaava, vaan lapsen näkökulmasta hänen toiveensa vain 



toteutuvat, mikä tuo voimakkaita kaikkivoipaisuuden mielikuvia (Kuusinen & Wahlström, 

2018a) 

Jos lapsi ei ole sisäistänyt hyvää objektia, hänellä on jatkuva tunne siitä, että hän on jotain 

vailla ja hän on sisäisesti tyhjä (Hyrck, 2006). Tutkimuksen (Ronningstam, 2020) mukaan 

narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän identiteettikokemus voi olla pirstaleinen ja 

ailahtelevainen. Hänen kiintymyssuhdetyylinsä voi olla välttelevä tai vähättelevä sekä 

objektisuhde irtonainen, vaihdellen ideaalin ja epäarvostetun välillä. Tällöin edellä mainitut 

elementit vaikuttavat yksilön sisäisten prosessien toimintaan, liittyen kognitiivisiin ja 

emotionaalisiin prosesseihin (Ronningstam, 2020). 

Hyrckin (2006) mukaan persoonallisuuden integroitumiseen tähtäävässä varhaisessa 

kehitysvaiheessa lapsi halkoo hyvän ja pahan erilleen. Hän projisoi pahan mahdollisimman 

kauas hyvästä, niin sisäisessä kuin ulkoisessa maailmassaan, missä hyvä on käytännössä 

täydellisyyttä ja lapsi suhtautuu ulkoiseen hyvään sekä oman itsensä hyvään puoleen 

ihannoiden. Riittävän hyvin hoidettu lapsi tuntee tuttujen, suojelevien käsien kannattelevan 

häntä. Tällöin turvallisen kokemuksen myötä turvallisuuden tunne siirtyy myös lapsen 

sisäiseen maailmaan, jossa lapsi voi alkaa käsitellä ja jäsennellä mielessään erilais ia 

tunnetiloja, jotka alkavat heräillä. Kuitenkin, jos turvallisen, hyvän tilan sisäistäminen 

epäonnistuu, lapsen on vaikeaa löytää luontevaa suhteutumistapaa läheisiinsä. Jos lapsi ei luota 

itseensä, hän jää riippuvaisella tavalla kiinni varhaiseen objektiin eikä pysty erillistämään 

itseään siitä. Toisaalta taas lapsi, joka on jo varhaisesta vaiheesta asti joutunut olemaan paljon 

itsensä varassa vakuuttaa itselleen ja muille olevansa muista riippumaton, käytännössä 

itseriittoinen, ja hänellä vahvistuvat omnipotentit, eli kaikkivoipaisuuden tunteet (Hyrck, 

2006).  

Hyrckin (2006) mukaan varhaisessa vuorovaikutuksessa ihokosketuksen merkitys on 

keskeinen. Iho on ikään kuin rajoja ylläpitävä minuuden suoja, jonka sisällä lapsen 

persoonallisuuden eri puolet yhdistyvät ulkoisen objektin kautta. Ulkoinen objekti liittää osat 

toisiinsa ja persoonallisuus voi alkaa integroitua, ja ihon kautta lapsi havaitsee ulkomaailman 

ja itsensä välisen erillisyyden (Hyrck, 2006). Tutkimuksen (Ronningstam, 2020) mukaan 

sisäistetyt, integroitumattomat objektisuhteet vaikuttavat merkittävästi kokemuksiin ja 

reaktioihin itsen ja muiden kanssa sosiaalisissa ja vuorovaikutuksellisissa konteksteissa . 

Lisäksi ikätasolle sopimattomat, annetut roolit ja lapsuuden psyykkinen trauma voivat 



vaikuttaa merkittävästi, mutta jäädä piiloon ja sanoittamatta, vaikuttaen silti yksilön 

näkemyksiin itsestä ja muista (Ronningstam, 2020). 

 

  



 

5 Persoonallisuushäiriöiden hoito 

 

Marttusen ym. (2017) mukaan persoonallisuushäiriöiden hoito on yleisesti ottaen haastavaa  

niihin liittyvien jäykkien ja joustamattomien käyttäytymismallien ja vuorovaikutustapo jen 

takia. Yksilö ei itse välttämättä näe niitä ongelmallisina tai ole valmis luopumaan niistä . 

Kuitenkin keskeisimpänä hoitomuotona persoonallisuushäiriöiden hoidossa ovat erilaiset  

psykoterapeuttiset lähestymistavat (Marttunen ym., 2017). Konsensuslausumassa (2006) 

todetaan, että psykoterapia on tavoitteellista ammatillista terveydenhuollon toimintaa, joka 

pyrkii terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen, mielenterveyden ongelman tai häiriön 

poistamiseen tai lieventämiseen. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiin häiriö ihin 

liittyvää kärsimystä, kuten myös tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, sekä kehittää yksilön 

omia valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan (Konsensuslausuma, 2006). Psykoterapian yleisten 

pyrkimysten raameissa eri koulukuntien psykoterapioilla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten 

terapiaa toteutetaan, mitkä ovat terapian tavoitteet ja millaisia terapian muokkaavat prosessit 

ovat (Leiman, 2018). 

Psykoterapian pyrkimyksenä on tukea asiakkaan kykyä säädellä omaa kokemustansa ja 

käyttäytymistänsä sekä hahmottaa kokemuksensa itselähtöisyys, eli toisin sanoen pyritään 

asiakkaan parempaan toimijuuteen (Leiman, 2018). Kuusisen ja Wahlströmin (2018a) mukaan 

psykoterapia toteutuu vuorovaikutuksessa kahden tai useamman henkilön välillä ja 

terapiasuhde on psykoterapiasuutauksesta ja siihen liittyvistä painotuksista riippumatta 

välttämätön elementti terapeuttisessa työskentelyssä. Terapiasuhde on olennainen osa 

muutosprosessia, ja tutkimukset ovat osoittaneet terapiasuhteen olevan merkittävässä roolissa 

psykoterapian tuloksellisuudessa (Kuusinen & Wahlström, 2018b). 

Mentalisaatioon ja tietoisuustaitoihin perustuvat psykoterapiamuodot keskittyvät 

itsehavainnoinnin ongelmiin ja suosittelevat hyväksyvämmän, vähemmän tuomitsevan 

havainnointitavan kehittämiseksi meditatiivisia tekniikoita (Leiman, 2018). Caligorin ym. 

(2011) mukaan reflektiivisen toimimisen kyvyn tasolla tarkoitetaan niin kutsuttua 

mentalisaation kykyä. Se tarkoittaa kykyä reflektoida omia ajatuksia, tunteita ja aikomuksia, 

kuten myös toisten ajatuksia, tunteita ja aikomuksia kiintymyssuhteissa sekä ajatella ja 

ymmärtää aikomuksia liittyen kiintymyssuhteiden sisäisten työstämismallien turvaamiseen 

sekä itsen ja tunteiden säätelyyn (Caligor ym., 2011).  



Pyrin seuraavissa alaluvuissa vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiini, eli ”miten 

epävakaata persoonallisuushäiriötä voidaan hoitaa?” Ja ”miten narsistis ta 

persoonallisuushäiriötä voidaan hoitaa?” 

 

5.1 Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito 

 

Marttusen ym. (2017) mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön hoito on haastavaa niin 

potilaalle kuin häntä hoitaville henkilöille. Potilaat ovat usein impulsiivisia, ajelehtivia ja 

regressiivisiä, ja hoitosuhteissa voidaan helposti ajautua mutkikkais i in 

vuorovaikutusongelmiin etenkin, jos hoitava henkilö ei omaa riittävää koulutusta tai tarvittavaa 

työnohjausta (Marttunen ym., 2017). Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän hoidossa 

on syytä ottaa huomioon yksilön usein rajoittunut kapasiteetti reflektoida ja sitä kautta yksilön 

sisäisen maailman karuus, sillä potilaan mentaalisen kapasiteetin yliarvioiminen voi vaikeuttaa 

hoitosuhdetta ja heikentää hoidon tehokkuutta (Fonagy, 2000). Tutkimuksen (Rudge ym., 

2020) mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön omaavan yksilön sitoutuneisuus hoitoon ja 

hoitosuhteeseen voi olla heikkoa. Sitoutuneisuutta heikentää taipumus impulsiivisuuteen ja 

itsetuhoisuuteen, sekä hylkäämisen pelko ja vaikeudet luoda luottamuksellisia ja yhteistyö hön 

perustuvia ihmissuhteita (Rudge ym., 2020). 

Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät yksilöt hakeutuvat usein hoitoon muiden 

häiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden, traumaperäisten häiriöiden, päihteiden 

väärinkäytön, itsemurhayrityksen, ihmissuhdekriisin, muun impulsiivisen ja itsetuho isen 

käyttäytymisen tai jonkin elämässään ilmenneen kriisin seurauksena (Gunderson ym., 2018). 

Marttusen ym. (2017) mukaan epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän hoito toteutetaan 

yleisesti avohoidon puolella ja keskeisiä menetelmiä ovat psykoterapeuttiset hoitomenetelmät . 

Terapiasuuntaus voi vaihdella yksilökohtaisesti. Toisaalta häiriöön liittyvissä kriisivaihe issa 

myös sairaalahoito voi olla tarpeen etenkin, jos potilas on itsetuhoinen tai hänellä on 

samanaikaisesti psykoottisia tai vakavia mielialaoireita (Marttunen ym. 2017).  

Tutkimuksen (Gunderson ym., 2018) mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa tulee 

ottaa huomioon, että potilaalla ilmenevät vakavat psyykkiset häiriöt, kuten kaksisuunta inen 

mielialahäiriö, vaikea varhain puhjennut post-traumaattinen stressihäiriö, vaikea 

päihdeongelma tai anoreksia hoidetaan ensin, jotta epävakaan persoonallisuushäiriön hoito 

voidaan toteuttaa onnistuneesti. Kuitenkin epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoa tulis i 



priorisoida masennuksen, paniikkihäiriön, aikuisena puhjenneen post-traumaatt isen 

stressihäiriön, katkonaisen päihdeongelman sekä bulimian yli, sillä nämä häiriöt lievenevät 

todennäköisesti epävakaan persoonallisuushäiriön lievetessä (Gunderson ym., 2018). 

Tutkimuksen (Gunderson ym., 2018) mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa 

tärkeä elementti on terapeutti, joka tekee hoitosuunnitelman ja hoidon tavoitteet. Terapeutti 

arvioi itsemurhariskin, tarkkailee edistymistä, tekee potilaan ja terapeutin rooleista sekä 

rajoista selkeitä ja osallistaa potilaan terapiatyöskentelyyn. Terapeutti painottaa potilaalle 

oman toiminnan tärkeyttä itsestä huolehtimisessa ja muutoksen aikaansaannissa. Hän on 

aktiivisesti läsnä, tehden potilaalle selväksi, että hän tulee kuulluksi (Gunderson ym., 2018). 

Psykoterapian myötä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän kyky tunteensääte lyyn 

paranee, impulsiivinen käyttäytyminen ja itsetuhoisuus vähenee, sekä kyky vihanhallintaan 

kasvaa (Rudge ym., 2020).  

Tutkimuksen (Gunderson ym., 2018) mukaan epävakaan persoonallisuushäiriön hoito tulis i 

aloittaa kertomalla selkeästi diagnoosista ja odotettavissa olevasta kehityssuunnas ta, 

geneettisistä tekijöistä ja häiriön hoitamisesta. Avoimella lähestymistavalla voidaan lievit tää 

epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ahdinkoa, ja luoda liittouma potilaan ja häntä 

hoitavan henkilön välille, mikä on osaltaan tärkeä toimivan terapiasuhteen muodostamisessa 

(Gunderson ym., 2018). Epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa keskeisiä käytettyjä 

terapiamuotoja ovat muun muassa kognitiivinen käyttäytymisterapia, kognitiivisten ja 

käyttäytymiskeskeisten integroivien lähestymistapojen pohjalta kehittyneet dialektinen 

käyttäytymisterapia ja skeemafokusoitu terapia, psykodynaamisesti suuntautunut 

mentalisaatioon pohjautuva terapia sekä niin ikään psykoanalyyttisesti suuntautunut 

transferenssikeskeinen terapia (Caligor ym., 2011; Rudge ym., 2020).  

Tehokkaita terapiamuotoja epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa on todettu olevan 

dialektinen käyttäytymisterapia, mentalisaation pohjautuva terapia sekä transferenss i in 

keskittyvä psykoterapia, joiden kaikkien on todettu vähentävän itsemurha-alttiut ta, 

itsetuhoisuutta, masennusta, ahdistuneisuutta ja ensiapuun hakeutumisen määrää epävakaasta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivillä (Gunderson ym., 2018). Transferenssiin eli tunteensiirtoon 

keskittyvä psykoterapia on psykoanalyysia lähellä oleva, analyyttista teoriaa hyödyntävä 

hoitomuoto, jonka on katsottu olevan tehokkaampi hoitomuoto epävakaan 

persoonallisuushäiriön hoidossa, kuin tukeva psykodynaaminen hoito ja dialektinen 

käyttäytymisterapia (Caligor ym., 2011). Kognitiivisen käyttäytymisterapian on havaittu myös 



olevan tehokas terapiamuoto, sillä se keskittyy luomaan uusia ydinuskomuksia (Rudge ym., 

2020). Tutkimuksen (Porter ym., 2020) mukaan eri hoitomuotojen tehokkuuden 

tutkimustulokset ovat kuitenkin vaihtelevia. Dialektisen käyttäytymisterapian ja 

psykodynaamisen terapian on myös havaittu vaikuttavan epävakaan persoonallisuushäir iön 

hoidossa kohtalaisesti, missä selittävänä tekijänä dialektisen käyttäytymisterap ian 

tehokkuudessa on sen painotus lapsuuden varhaisiin kokemuksiin (Porter ym., 2020). 

Tutkimuksen (Rudge ym., 2020) mukaan terapiasuhde on keskeisessä roolissa, kun tutkitaan 

potilaan tapoja suhtautua toisiin ja sitä kautta pyritään edistämään adaptiivisempia sosiaalis ia 

kanssakäymisiä tulevaisuudessa. Lisäksi terapiasuhteen toimivuuden on havaittu auttavan 

hoitoon sitoutumisessa sekä positiivisten tulosten saavuttamisessa (Rudge ym., 2020). 

Yhteistyön laadun terapiasuhteessa on havaittu olevan erityisen tärkeässä roolissa terapian 

positiivisten tulosten kannalta etenkin silloin, kun asiakkaalla on ongelmia ihmissuhte iden 

kentällä (Kuusinen & Wahlström, 2018b). Epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa 

tehokkaimmiksi todetut psykoterapiamuodot pohjautuvat vahvasti potilaan ja terapeutin 

väliseen suhteeseen (Gunderson ym., 2018). 

Tutkimuksessa (Karlsson, 2003) todetaan, että erään tutkimuksen mukaan epävakaasta 

persoonallisuushäiriöstä voi parantua myös äkillisesti. Tutkimuksessa 14,4 %:lla epävakaan 

persoonallisuushäiriön vakavuusaste väheni merkittävästi kuuden kuukauden seurannan 

aikana. Selittävinä tekijöinä raportoitiin vaikean elämäntilanteen helpottuminen sekä 

onnistunut hoito. Lisäksi tutkimuksessa todettiin yli 10 % parantuneen äkillisesti. Sekä häiriön 

lieventymisen että parantumisen kohdalla muutos oli kahden vuoden seurannan aikana pysyvä 

(Karlsson, 2003).  

 

5.2 Narsistisen persoonallisuushäiriön hoito 

 

Narsistisen persoonallisuushäiriön hoitoon ei yleensä tarvita sairaalahoitoa ja häiriön hoitona 

käytetään yleisesti yksilöllistä psykoterapiaa, johon narsistisesta persoonallisuudesta kärsivä 

yleensä motivoituu vasta pettymyskokemusten kautta (Marttunen ym., 2017). Kernbergin 

(1989) mukaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän motiivit hoitoon hakeutumise lle 

voivat olla hoidon alussa epäselviä ja ne voivat liittyä niin ikään täydellisyyden tavoitteluun. 

Yksilö voi joko pyrkiä olemaan muita parempi vapautumalla narsistisen persoonallisuushäir iön 

aiheuttamista negatiivisista oireista, tai yksilö voi pyrkiä pääsemään eroon rikkonaisesta tunne-



elämästään (Kernberg, 1989). Hoitoon hakeutumisen syyt voivat olla moninaiset, mutta 

yhteneväisenä teemana narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän hoitoon hakeutumise lle 

on yksilön kokemus elämästä ja erityisesti ihmissuhteista, joka ei ole yhteneväinen hänen 

omien standardiensa ja odotusten kanssa (Yakeley, 2018).  

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä usein hylkää saamansa diagnoosin, sillä se 

haastaa yksilön tunteen omasta paremmuudesta ja erityisyydestä sekä voi voimistaa häpeän, 

alhaisen itsearvostuksen ja nöyryytyksen tunteita (Yakeley, 2018). Narsistisesta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä jättäytyy herkästi hoidosta pois ja hänen kanssaan on 

haastavaa luoda terapiasuhde (Ronningstam, 2020). Narsistisesta persoonallisuushäiriös tä 

kärsivän hoidossa on tärkeää saada muodostettua hyvä ja luottamuksellinen terapiasuhde, 

mutta hänen kanssaan on usein vaikeaa saada yhteys terapiasuhteessa, ja terapiasuhteen 

luomisen onnistuessa siihen liittyy usein paljon vaihtelua sekä rakoilua, sillä narsistises ta 

persoonallisuushäiriöstä kärsivä tuntee herkästi tulleensa kritisoiduksi ja väärinkohdelluksi, tai 

lähtökohtaisesti halveksuu häntä hoitavaa terapeuttia tämän ammattitaidon tuoman vallan 

vuoksi (Yakeley, 2018).  

Tutkimuksessa (Yakeley, 2018) todetaan, että toisaalta narsistisesta persoonallisuushäiriös tä 

kärsivä voi olla niin sanotusti terapeutin lempipotilas, missä yksilö pyrkii miellyttämään 

terapeuttiaan kaikin tavoin. Hän on taitava oppimaan ja oivaltamaan, mitä häneltä vaaditaan ja 

odotetaan terapiassa sekä raportoi toimivansa toivotulla tavalla, ilman, että mitään todellis ta 

muutosta kuitenkaan tapahtuu (Yakeley, 2018). Tutkimuksen (Ronningstam, 2020) mukaan 

narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän sisäiset prosessit voivat jäädä helposti 

pimentoon. Heidän ulkoinen käyttäytymisensä ei usein vastaa sisäistä kokemusta. Havaittavat 

vuorovaikutukselliset toimintatavat terapiasuhteessa sisältävät muun muassa itsensä 

korostamisen, kritiikin arvon alentamisen, vähättelyn, välttelyn, aggression sekä muita 

erinäisiä manipulatiivisia toimintatapoja, joilla narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä 

pyrkii säilyttämään kontrollin vuorovaikutussuhteessa, etäisyyden terapeuttiinsa ja oman 

itsetuntonsa ennallaan (Ronningstam, 2020). 

  



 

6 Yhteenveto 

 

Persoonallisuushäiriöt ovat psyykkisinä ilmiöinä haastavia, niin diagnosoinnin, hoidon kuin 

niihin liittyvän tutkimustyön osalta. Erityisen haastavia persoonallisuushäiriöistä ja niiden 

hoitamisesta tekee muun muassa se, että persoonallisuushäiriöstä kärsivällä ei välttämättä ole 

sairaudentuntoa eikä hän näe toimintaansa niin ikään ongelmallisena (Kantojärvi, 2008). 

Persoonallisuushäiriön diagnosoinnissa täytyy yksilöä tutkivan osapuolen olla asiaan hyvin 

kouluttautunut ja perehtynyt ammattilainen, jotta diagnosointi on mahdollisimman luotettavaa. 

Persoonallisuushäiriön diagnosointi on aikaa vievä prosessi, vaikka joissain tapauksissa 

persoonallisuushäiriödiagnoosi voi vaikuttaa selkeältä nopeastikin, täytyy siihen silti käyttää 

aikaa virheellisten diagnoosien välttämiseksi (Seppälä ym., 1998; Kantojärvi, 2008). Kuten 

kaikissa psyykkisten häiriöiden kartoittamisessa, erityisesti persoonallisuushäiriötä tutkittaessa 

ja määrittäessä on tärkeää, että potilaan ja häntä hoitavan henkilön välillä on toimiva ja 

luottamuksellinen, yhteistyöorientoitunut vuorovaikutussuhde. Persoonallisuushäiriö on 

yksilön elämää kokonaisvaltaisesti määrittävä häiriö, eli se vaikuttaa pysyvästi tämän kaikkeen 

ajatteluun, käyttäytymiseen, asenteisiin, vuorovaikutukseen ja tulkintoihin (Lönnqvist, 2017). 

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisesti ottaen haastavia ja niistä haastavimmiksi häiriöiksi on 

nähty narsistinen persoonallisuushäiriö sekä erityisesti epävakaa persoonallisuushäiriö (Paris, 

2019). Epävakaa persoonallisuushäiriö on moniulotteinen persoonallisuushäiriö, joka vaikuttaa 

yksilön elämään negatiivisesti monella eri tavalla. Yleisiä piirteitä epävakaassa 

persoonallisuushäiriössä ovat muun muassa impulsiivisuus, epävakaa tunne-elämä, 

itsetuhoinen käyttäytyminen, toistuvat itsemurhayritykset, epävakaa itsetunto, voimakkaat 

mielialanvaihtelut, negatiiviset tulkinnat, mustavalkoinen ajattelu, ahdistuneisuus, voimakas 

hylkäämisenpelko, halkominen sekä tyhjyyden tunne (Marttunen ym., 2017; Kernberg, 1989; 

Fonagy, 2000).  

Narsistinen persoonallisuushäiriö käsittää kaksi ikään kuin alakategoriaa, ohutnahkaisen ja 

paksunahkaisen narsismin, missä toinen voi olla selkeästi dominoiva tai ne voivat esiintyä 

samanaikaisesti (Yakeley, 2018). Narsistiseen persoonallisuushäiriöön kuuluu 

suuruusmielikuvainen käsitys itsestä ja omasta tärkeydestä, heikko empatiakyky, tunne-elämän 

rajoittuneisuus, tarve muilta saatuun ylistykseen, hyväksikäyttö, mustavalkoinen ajattelu, 

toisten väheksyntä ja halveksunta sekä ristiriitaisuus (Marttunen ym., 2017; Kernberg, 1989). 



Narsistisessa persoonallisuushäiriössä yksilö voi joko ilmentää voimakasta grandioottisuutta, 

jolla hän peittelee tietoisesti tai tiedostamattaan heikkoa itsetuntoa sekä riittämättömyyden ja 

häpeän tunteita, tai yksilö voi ilmentää voimakkaasti heikkoa itsetuntoa ja ujoutta, joka niin 

ikään peittää yksilön mahdollisesti tiedostamattomia suuruusmielikuvia (Kernberg, 1989; 

Yakeley, 2018). 

Epävakaan persoonallisuushäiriön kehittymisessä sille altistavina tekijöinä korostuu lapsuuden 

traumakokemukset, liittyen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen häiriintymiseen 

tai lapsuudessa koettuun kaltoinkohteluun (Gunderson ym., 2018; Zanarini ym., 1997; 

Marttunen ym., 2017). Lapsuuden aikainen kaltoinkohtelu voi tarkoittaa fyysis tä 

pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä sekä tunnetason laiminlyöntiä, missä 

merkittävimmäksi altistavaksi tekijäksi on todettu seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta se ei 

kuitenkaan ole välttämättömyys epävakaan persoonallisuushäiriön puhkeamiselle ja se on 

myös monelle muulle psyykkiselle häiriölle altistava tekijä, kuten muutkin lapsuuden 

traumakokemukset (Gunderson ym., 2018; Porter ym., 2020; Marttunen ym., 2017; Zanarini 

ym., 1997). Epävakaan persoonallisuushäiriön on todettu olevan myös melko perinnöllinen, 

joskin sen perinnöllisyyttä on tutkittu verrattain vähän (Gunderson ym., 2018). 

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa käytetään lähtökohtaisesti psykoterapiaa sen eri 

muodoissa (Caligor ym., 2011; Porter ym., 2020). Eri terapiamuotojen vaikuttavuudesta on 

vaihtelevia tutkimustuloksia (Caligor ym., 2011; Rudge ym., 2020; Porter ym., 2020). 

Parhaimman vasteen epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa antavat eri tutkimusten 

mukaan dialektinen käyttäytymisterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, transferenss i in 

keskittyvä psykoterapia, mentalisaatioon pohjautuva terapia sekä psykodynaaminen terapia 

(Caligor ym., 2011; Rudge ym., 2020; Porter ym., 2020). Epävakaasta persoonallisuushäiriös tä 

kärsivä hakeutuu hoitoon yleensä jonkin rinnakkaishäiriön takia ja epävakaalle 

persoonallisuushäiriölle onkin tyypillistä erilaiset rinnakkaishäiriöt (Marttunen ym., 2017). 

Hoidossa on tärkeää ottaa huomioon se, että mitkä häiriöt tulee hoitaa ensisijaisesti, ennen kuin 

epävakaan persoonallisuushäiriön hoito voidaan aloittaa ja mitkä häiriöt puolestaan helpottavat 

samalla, kun epävakaan persoonallisuushäiriön hoito etenee (Marttunen ym., 2017; Gunderson 

ym., 2018). 

Narsistisen persoonallisuushäiriön kehittymisessä korostuu häiriintynyt objektisuhteen 

muodostuminen (Hyrck, 2006). Niin sanottua hyvää objektia ei ole sisäistetty, jolloin psyykeen 

organisoituminen on häiriintynyt, kun objektisuhderepresentaatioiden kautta integratiivinen ja 



adaptiivinen tehtävä, eli sisäisen tasapainon säätely sekä ympäristön ja itsen välisen suhteen 

säätely eivät ole toteutuneet (Kuusinen & Wahlström, 2018a; Hyrck, 2006). Häiriintynyt 

kiintymyssuhde on narsistisen persoonallisuushäiriön yksi yleisimpiä altistavia tekijöitä, jonka 

lisäksi lapsuuden trauma, häiriintynyt vanhemmuus sekä varhaisessa vaiheessa häiriintynyt 

psyykkinen kehitys ovat merkittäviä narsistiselle persoonallisuushäir iölle altistavia tekijöitä 

(Yakeley, 2018; Hyrck, 2006; Ronningstam, 2020). Narsistisen persoonallisuushäir iön 

perinnöllisyyttä on tutkittu verrattain vähän, mutta se voi olla perinnöllinen sekä sille voi olla 

altistavia geneettisiä tekijöitä, jotka yksin tai vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 

aiheuttavat narsistisen persoonallisuushäiriön puhkeamisen (Yakeley, 2018; Hyrck, 2006). 

Narsistisen persoonallisuushäiriön hoidossa yleisesti käytetään psykoterapeuttis ia 

lähestymistapoja ja tärkeimpänä elementtinä hoidossa on terapiasuhde (Ronningstam, 2020). 

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ja häntä hoitavan terapeutin välille tulis i 

muodostaa luottamuksellinen ja yhteistyöluontoinen vuorovaikutussuhde (Ronningstam, 2020; 

Yakeley, 2018). Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän hoitoon hakeutumisen motiivit 

voivat vaihdella ja useinkaan häiriöstä kärsivä ei hyväksy diagnoosiaan tai muutoin koe omaa 

toimintaansa ongelmallisena (Marttunen ym., 2017, Kernberg, 1989; Yakeley, 2018). Tästä 

johtuen narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän sitoutuminen hoitoon voi olla haastavaa 

ja hoidon todellinen hyöty voi jäädä saavuttamatta, jos yksilö ei ole vastaanottavainen eikä 

terapiasuhteen muodostaminen onnistu (Marttunen ym., 2017; Kernberg, 1989; Yakeley, 2018; 

Ronningstam, 2020).  

  



 

7 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tarkastelin tutkielmassani epävakaan- ja narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä, 

kehittymistä ja hoitoa kirjallisuuskatsauksen avulla. Aihe on todella laaja häiriöiden monien 

ulottuvuuksien, moninaisen oirekirjon ja haastavuuden takia. Sekä epävakaa- että narsistinen 

persoonallisuushäiriö ovat yleispiirteiltään ja oireenkuviltaan laaja-alaisia, niiden 

ilmenemismuodot vaihtelevia ja hoidon onnistuminen melko epävarmaa. Yhteneväisyyks iä 

häiriöiden väliltä löytyy paljon ja monilta osa-alueilta, mutta myös eroavaisuuksia vähintään 

yhtä paljon. Sekä epävakaan- että narsistisen persoonallisuushäiriön syntymekanismeissa 

altistavina tekijöinä ovat lapsuudessa koetut vastoinkäymiset. Epävakaalle 

persoonallisuushäiriölle tyypillisissä altistavissa tekijöissä korostuu lapsuuden 

traumakokemukset, kun taas narsistiselle persoonallisuus häiriölle altistavissa tekijöissä 

korostuu lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde ja sen häiriintyminen.  

Epävakaan- ja narsistisen persoonallisuushäiriön hoidossa merkittävimpänä tekijänä on 

terapiasuhde. Molempien häiriöiden hoito ja sen onnistuminen on melko epävarmaa . 

Mielestäni olisi mielenkiintoista tutkia enemmän häiriöiden hoitoa, sen vaikuttavuutta ja 

kestävyyttä. Epävakaan- ja narsistisen persoonallisuushäiriön hoito, kuten käytännössä katsoen 

kaikkien persoonallisuushäiriöiden hoito on haasteellista, joten sitä on tutkittu paljon, mutta se 

kaipaa silti lisätutkimuksia. Epävakaan- tai narsistisen persoonallisuushäiriön hoidon kohdalla 

ei olla tutkimuksissa yhtä mieltä muusta, kuin siitä, että terapiasuhde on siinä keskeinen 

määrittävä tekijä. Vaikka yhtä mieltä ollaan myös psykoterapiasta hoitomuotona, ei 

tutkimuksista löydy selkeää ja yhtenevää linjaa siitä, mikä psykoterapiamuoto on häiriö iden 

hoidossa kaikista toimivin.  

Tätä tutkielmaa oli mielenkiintoista, joskin haastavaa tehdä. Sekä epävakaasta- että 

narsistisesta persoonallisuushäiriöstä löytyy paljon tutkimustietoa, mutta ne ovat osittain 

sisällöltään hajanaisia ja jopa ristiriitaisia. Häiriöiden moninaisuus selittää osittain 

ristiriitaisuuksia. Yllätyin siitä, miten paljon materiaalia löytyi, ja jos nyt tekisin tutkielman 

uudelleen, todennäköisesti rajaisin aiheen vain toiseen tässä tutkielmassa käsitellyis tä 

persoonallisuushäiriöistä. Tähän tutkielmaan liittyy myös rajoittavia tekijöitä. Aineisto tässä 

tutkielmassa on siinä mielessä rajallinen, että tutkimukset keskittyvät länsimaihin, joten 

esimerkiksi Aasian ja Afrikan alueet jäävät tutkielman ulkopuolelle. Lisäksi aineiston määrä 



on hieman rajoittunut tutkielman laajuuden vuoksi. Pro gradu -tutkielmassa aineistoa pystyis i 

olemaan huomattavasti enemmän. 

Yleisesti ottaen epävakaa- ja narsistinen persoonallisuushäiriöön liittyvää tutkimusta voisi 

tehdä enemmän, jotta tutkimustulosten pohjalta voisi tehdä luotettavampia johtopäätöksiä.  

Häiriöt ovat haastavia tutkittavia, mikä osaltaan vahvistaa sitä, että tutkimusta olisi hyvä tehdä 

enemmän. Tutkimusaiheita erityisesti voisi olla narsistisen persoonallisuushäiriön hoitoon 

liittyvät tutkimukset, sillä narsistisen persoonallisuushäiriön hoidosta ja hoidon tehokkuudesta 

löytyi melko vähän tutkimustuloksia. Tämän tutkielman pohjalta voisi lähteä rakentamaan pro 

gradu -tutkielmaa, mahdollisina aiheina laajempi häiriöiden tarkastelu tai psykoterapeutt ien 

haastattelu. Psykoterapeuttien haastattelu epävakaan- ja narsistisen persoonallisuushäir iön 

hoitamisesta olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe ja tässä tutkielmassa olisi siihen jo melko 

kattava pohja.  

Tämän tutkielman pohjalta voidaan todeta, että sekä epävakaan- että narsist isen 

persoonallisuushäiriön syntymekanismeissa keskeisimmät tekijät liittyvät lapsuuden 

traumakokemuksiin, kaltoinkohteluun ja häiriintyneeseen kiintymyssuhteeseen (Yakeley, 

2018; Hyrck, 2006; Ronningstam, 2020; Gunderson ym., 2018; Zanarini ym., 1997; Marttunen 

ym., 2017). Molempien persoonallisuushäiriöiden perinnöllisyyttä on tutkittu melko vähän, 

mutta ne voivat olla periytyviä (Yakeley, 2018; Hyrck, 2006; Gunderson ym., 2018). Sekä 

epävakaan- että narsistisen persoonallisuushäiriön hoidossa hyödynnetään lähtökohtaises t i 

psykoterapiaa, jonka tärkein elementti on hyvä terapiasuhde (Ronningstam, 2020; Caligor ym., 

2011; Porter ym., 2020; Marttunen ym., 2017). 
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