
  

 
 
 

EMDR-terapia persoonallisuushäiriöissä 
 

Kouluttaja: Dolores Mosquera 
 

 

 
 
  

Dolores Mosquera on espanjalainen psykologi, psykoterapeutti ja EMDR-
kouluttaja, joka on erikoistunut kompleksiseen traumatisaation, 
persoonallisuushäiriöiden ja dissosiaation hoitoon. Dolores toimii Coruñassa 
Espanjassa sijaitsevan Trauma- ja persoonallisuushäiriöiden tutkimusinstituutin 
(INTRA-TP) johtajana. Hän tekee yhteistyötä kahden eri sukupuolittuneen 
väkivallan hoito-ohjelman kanssa, joista toinen keskittyy väkivallan uhreihin ja 
toinen miehiin, jotka käyttäytyvät väkivaltaisesti kumppaniaan kohtaan. Hän 
kuuluu Espanjan kansalliseen terrorismin uhrien auttamisverkostoon.  - Doloresilla 
on myös laaja kansainvälinen opetuskokemus. Hän on julkaissut 16 kirjaa ja 
lukuisia artikkeleita persoonallisuushäiriöistä, kompleksisesta traumatisaatiosta ja 
dissosiaatiosta, ja hän on tällä alalla tunnustettu asiantuntija. Suomalaisille EMDR-
terapeuteille hän piti v. 2014 erittäin hyvän palautteen saaneen kaksipäiväisen 
koulutuksen ja hän oli myös kouluttajana maaliskuussa 2020 Tukholmassa 
pidetyssä EMDR-työpajassa. Tämän kaksipäiväiväisen koulutuksen teemana on 
työskentely persoonallisuushäiriöiden kanssa EMDR-terapiassa 
 
 
 
 
 



  

Koulutuspaikka HCT Pinta, Kolumbus auditorio, osoite Tammasaarenkatu 3. 
 
Koulutuspäivien aikataulu 
 
To 24.11.2022  
8.30-9.00 Ilmoittautuminen 
9.00-10.30  Luento 
10.30-11.00 Kahvitauko 
11.00-12.30 Luento 
12.30-13.30 Lounas 
13.30-15.00 Luento 
15.00-15.30 Kahvitauko 
1530-17.00 Luento 
 

 
Pe 25.11.2022  
9.00-10.30  Luento 
10.30-11.00 Kahvitauko 
11.00-12.30 Luento 
12.30-13.30 Lounas 
13.30-15.00 Luento 
15.00-15.30 Kahvitauko 
1530-17.00 Luento 
 
 
Koulutuksen on tarkoitettu kaikille EMDR-terapeuteille (vähintään I-taso 
suoritettuna) Tulkkina toimii Kimmo Absetz. – Koulutukseen ei ole 
etäosallistumismahdollisuutta. Koulutuksen hinta yhdistyksen jäsenille on 300 EUR 
(2 päivää) tai 200 EUR (1 päivä). Ei-jäsenille hinnat ovat 400 EUR (2 päivää) ja 300 
EUR (1 päivä). - Hintaan sisältyy kahvi/tee tarjoilu aamupv/iltapv.  - 
Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin emdrsuomi@gmail.com, sähköpostiin 
otsake Mosquera, osallistumispäivät To ja/tai Pe, tieto EMDR 1-tason 
suorittamisajankohdasta, yhteystiedot ja laskutusosoite sekä tiedot mahdollisista 
ruokarajoitteista. Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.10.2022, jonka jälkeen tulleista 
peruutuksista laskutetaan 50%, lukuun ottamatta sairaudellisia syitä.  
 
 
 
Ohjelma-abstrakti: EMDR-terapia persoonallisuushäiriöissä  
 
Persoonallisuushäiriöiden kanssa työskentely on kliinikoille usein haastavaa. Tämän 
diagnoosin saaneilla asiakkailla on tyypillisesti riskikäyttäytymistä, 
itsesäätelyvaikeuksia, impulsiivisuutta ja vakavia ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. 
Joillain asiakkailla, erityisesti rajatilapersoonallisuushäiriöstä kärsivillä, on 
tavallista itsetuhoinen käyttäytyminen, itsemurha-ajatukset ja/tai 
itsemurhayritykset. Toisilla, kuten epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä 



  

sairastavilla, on heikko impulssikontrolli ja aggressiivisia reaktioita, jotka voivat 
olla pelottavia sekä heille itselleen että muille, myös kliinikoille. 
 
Kun ottaa huomioon persoonallisuushäiriöiden asettamat haasteet ja toisaalta 
EMDR-prosessoinnin voimakkaat vaikutukset, kliinikon on kyettävä tunnistamaan 
hoitotilanteeseen liittyvät vastatransferenssiongelmat. Niiden ymmärtäminen ja 
hallinta on ratkaisevan tärkeää, jotta vältytään jumiutumisesta EMDR-työskentelyn 
aikana. Persoonallisuushäiriöisten kanssa työskentelevien kliinikoiden tulee olla 
hyvin tarkkaavaisia omien reaktioidensa suhteen, jotta he näkisivät sekä asiakkaan 
että omien defensiivisten reaktioidensa taa.  
 
Tämän työpajan tarkoituksena on auttaa osallistujaa ymmärtämään 
persoonallisuushäiriöitä adaptiivisen informaation prosessoinnin (AIP) -mallin 
näkökulmasta. Siinä käsitellään asiakastapausten käsitteellistämistä ja kohteen 
valintaa eri kliinisissä presentaatioissa.  
 
Opetusvideoiden ja luennon avulla käymme läpi: 
 
• Kuinka mukauttaa EMDR-hoitoa tälle kohderyhmälle 
• Kuinka luoda yhteys asiakkaan oireiden (mukaan lukien yleiset vaikeudet 
terapeuttisessa suhteessa) ja varhaislapsuuden kasvuympäristön välille (jolle on 
ominaista korkea kiintymyssuhdehäiriöiden ja vakavien traumaattisten 
tapahtumien määrä). 
• Kuinka tunnistaa EMDR-työskentelyn aikana esiin tulleet defensiiviset reaktiot ja 
miten käsitellä niitä 
• Kuinka pysyä työskentelyssä sietoikkunan sisällä. 
 
 
Ohjelma: 
 
1. Adaptiivisen informaationprosessointimallin merkitys persoonallisuushäiriöissä 

a. Mikä on adaptiivista ja mikä ei tapausformulaation laadinnassa 
2. Vaihe 1 persoonallisuushäiriöissä 

a. Erityispiirteet 
b. Mahdollisia ongelmia 

3. Vaihe 2 persoonallisuushäiriöissä: yleiskatsaus 
4. Kohteen valinta ja hoitosuunnitelma 
5. Vaiheet 3-7 persoonallisuushäiriöissä 

a. Negatiiviseen ja positiiviseen kognitioon liittyvät erityispiirteet 
b. Defensiivisten kognitioiden tunnistaminen 
c. Kuinka välttää kaoottisia ja hyödyttömiä uudelleenkäsittelyistuntoja. 

d. Erityiset ongelmat juurruttamisen aikana 
e. Tapausesimerkkejä 
 
 
Tavoite: Osallistujat pystyvät koulutuksen jälkeen 



  

 
1. Kuvailemaan erilaisia dysfunktionaalisesti varastoidun informaation muotoja ja 
tunnistamaan erilaisia kohteita EMDR-työskentelyyn tässä asiakasryhmässä 
2. Kuvailemaan vähintään viisi defensiivistä säätelystrategiaa 
3. Kuvailemaan vähintään neljä erilaista ongelmaa, joita voi nousta esiin EMDR-
terapian vaiheiden 3–7 aikana 
4. Kuvailemaan dysfunktionaalisen positiivisen affektin roolia 
persoonallisuushäiriöissä 
5. Kuvailemaan vähintään kolme soveltavaa EMDR-proseduuria 
persoonallisuushäiriöiden ja kompleksin trauman hoidossa 


