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 Esite hoitoon lähettäville tahoille 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli luoda esite ammattilaisille, jotka lähettävät 
nuoria, tunne-elämältään epävakaita asiakkaita dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT). Työn 
toimeksiantaja oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) nuorisopsykiatrian tulosalueella 
toimiva dialektisen käyttäytymisterapian tiimi. Tiimin kokemuksen mukaan terapiaan ohjautuu 
asiakkaita, joille tämä terapiamuoto ei sovellu. Esitteen tavoite oli antaa ammattilaisille tietoa, joka 
auttaa päätöksenteossa asiakkaan lähettämisestä DKT:aan ja edistää siten nuorisopsykiatristen 
asiakkaiden hoitoon ohjautumista. 

Esite sisältää yleistietoa DKT:sta. DKT-tiimi korostaa, että terapiamuoto ei ole itsemurhan esto-
ohjelma, vaan sillä pyritään parantamaan epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä omaavan 
asiakkaan elämänlaatua. Terapiamuoto on pitkäkestoinen ja sitoutumista vaativa. Ydinosa 
esitteestä kertoo, minkälaisille nuorille terapia soveltuu ja minkälaisille ei. Terapiaan voidaan ottaa 
mukaan nuoria, joilla on epävakaan persoonallisuuden piirteitä tai riski niiden kehittymiseen ja/tai 
merkittäviä tunnesäätelyn ongelmia, pitkään jatkunutta tai toistuvaa itseä vahingoittavaa 
käyttäytymistä, ikää vähintään 15 vuotta, normaali kognitiivinen kapasiteetti, vakiintunut 
asuinpaikka ja arjessa mukana oleva aikuinen, joka on valmis sitoutumaan terapiaan nuoren 
kanssa. Vasta-aiheita terapian aloittamiselle ovat psykoosi, akuutti päihderiippuvuus, 
epätasapainossa oleva kaksisuuntainen mielialahäiriö ja epävakaa tilanne asuinpaikan suhteen. 
Lisäksi esitteessä tuodaan esiin DKT:n osatekijöitä, joita ovat taitovalmennusryhmä, 
yksilöterapia, puhelinkonsultaatio terapeutin ja asiakkaan välillä, DKT-tiimiläisten 
ryhmätyönohjaus sekä perhetapaamiset. 

Esitteen ulkoasussa noudatettiin VSSHP:n graafista ohjeistusta sekä ohjaavan esitteen 
laatukriteerejä. Tuloksena syntyi A5-kokoinen, kahdeksansivuinen, useita kuvia sisältävä esite 
dialektisesta käyttäytymisterapiasta hoitoon lähettäville tahoille. Mallikappaleen taitto tilattiin 
ulkopuoliselta digitaalisen alan yrittäjältä tekijöiden omalla kustannuksella. Tuotettu esite jää 
DKT-tiimin käyttöön ja hyödynnettäväksi jatkossa. Sen toimivuutta käytännössä voidaan arvioida 
vasta sen jälkeen, kun esite on otettu käyttöön. 
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REGULATION PROBLEMS TO DIALECTICAL 
BEHAVIOR THERAPY 

 An informational leaflet for professionals 

The purpose of this functional thesis was to produce an informational leaflet for the professionals 
working with adolescents who display severe emotion regulation problems or symptoms of 
borderline personality disorder (BPD). The principal of the thesis was the Dialectical Behavior 
Therapy team (DBT-team) which acts under administration of the Adolescent Psychiatry Division 
of Hospital District of Southwest Finland.  

The aim of the leaflet is to provide information for the professionals to help them decide if a client 
should be referred to dialectical behavior therapy (DBT). The aim of the thesis and the leaflet is 
that adolescent psychiatric clients are better directed to the right type of care.  

The leaflet contains general information about DBT. This therapy form is not a suicide prevention 
program, but meant to improve the client’s quality of life. DBT is a long-term therapy and the client 
needs to commit to the care. The core of this leaflet is the information about the suitability of DBT 
for different adolescents. DBT is appropriate for adolescents who are at least 15 years old, have 
symptoms of BPD and/or severe emotion regulation problems, long-term or repeated self-harm, 
who have normal cognitive capacity, a permanent habitual residence and an adult in every-day 
life who is also ready to commit to care. Contraindications for DBT are psychosis, an acute 
problem with substance-abuse, an unbalanced bipolar disorder, or no permanent residence. In 
addition to this, the components of DBT are shortly explained in the leaflet. These components 
are: DBT skills training, individual therapy, telephone- coaching to ensure the generalization of 
the DBT skills, family therapy, and DBT-consultation team of supporting (also DBT- qualified) 
therapists. 

The general layout directives of the hospital district were complied in the leaflet’s design. In 
addition the quality criteria of an informational leaflet were taken in consideration. The layout of 
the showpiece was conducted by an outside professional of digital branch and paid by the 
authors. The resulting product was an 8-page leaflet in A5-size about DBT. The leaflet is designed 
for health care professionals in charge of referring clients to treatment. The product will be 
available for the team to be used in the future. Its practicality can only be assessed after the leaflet 
has been used in the fieldwork. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia esite dialektisesta käyttäytymisterapiasta 

(DKT) nuorisopsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille, erityisesti terapiaan lähettäville tahoille. Tavoitteena on edistää nuoriso-

psykiatristen asiakkaiden hoitoon ohjautumista ja yhteistyötä eri nuorisopsykiatrian yksi-

köiden ja DKT-tiimin välillä. 

Esite on tarpeellinen, sillä nykyisellään DKT:aan saa usein lähetteen asiakas, jolle ky-

seinen terapiamuoto ei sovellu (J. Jalava, henkilökohtainen tiedonanto 30.11.2018). On 

asiakkaan etu päästä tarvitsemaansa hoitoon mahdollisimman pian. Ongelmat hoi-

toonohjauksessa viivästyttävät oikeanlaiseen hoitoon pääsyä ja kuormittavat organisaa-

tiota. 

Tarve esitteelle tuli toimeksiantajalta, joka on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuo-

risopsykiatrian tulosalueeseen kuuluva DKT-tiimi. Ohje laaditaan ammattilaisille ja siihen 

kootaan lyhyesti tarpeellinen tieto DKT:sta ja siitä, minkälaisille asiakkaille se sopii. Esit-

teeseen tulee tietoa myös poissulkukriteereistä, sillä joissakin tapauksissa tämä terapia-

muoto on vasta-aiheinen. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja työelämälähtöinen ja tuotok-

sena laadittavan esitteen halutaan olevan lyhyt ja ytimekäs.  

Asiakkaat, jotka kärsivät epävakaasta tunne-elämästä, eivät useinkaan saa apua perin-

teisistä terapiamenetelmistä. Tunteiden säätelyn vaikeuden vuoksi he ovat impulsiivisia 

ja itsetuhoisia. Dialektinen käyttäytymisterapia on kehitetty heidän auttamisekseen. 

Kontrolloiduissa tutkimuksissa se on osoitettu yhdeksi harvoista hoitomuodoista, joista 

on apua tälle usein moniongelmaiselle asiakasryhmälle. (Kåver & Nilsonne 2004, 16,17.) 

Käypä hoito -suosituksessa (2015) todetaan DKT:n olevan suositeltava hoitomuoto epä-

vakaan persoonallisuushäiriön varhaisvaiheen hoidossa, jos oireisto on vaikea ja sairaa-

lajaksot tai itseä vahingoittava käytös toistuvia. 

Opinnäytetyön teoriaosa kootaan aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja tapaamisista 

DKT-tiimin kanssa. Lisäksi käytettävissä ovat aiemmat DKT-tiimin käyttämät esitteet, 

joista on noussut työryhmässä kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Tuotoksen muoto on 

sähköinen, tulostettava esite sekä taitettu versio. DKT-tiimi huolehtii itse esitteiden jake-

lusta lähettäville tahoille. 
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2 EPÄVAKAAN PERSOONALLISUUSHÄIRIÖN PIIRTEET 

NUOREN TUNNESÄÄTELYSSÄ 

Marttusen (2013, 11) mukaan tutkimukset osoittavat, että noin puolet aikuisiän mielen-

terveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljäsosaa mielenterveys-

häiriöistä on alkanut ennen 24 vuoden ikää. Nuoruusiän mielenterveyshäiriöt eivät siis 

ole pelkkä nuorison ongelma, vaan ne vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen. Mielenterveys-

ongelmien todetaan olevan yleisimpiä koululaisten terveysongelmia, niistä kärsii ainakin 

joka viides nuori. Samoin kuin aikuisilla, myös nuorilla on usein eri mielenterveysongel-

mia samanaikaisesti. (Marttunen 2013, 11.) 

Persoonallisuushäiriöt ovat yksi mielenterveyshäiriöiden muoto. Lapsen ja nuoren mie-

lenterveyden tukeminen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy on tutkitusti mahdol-

lista ja myös kannattavaa. Ennaltaehkäisevä työ ehkäisee myös aikuisuuden mielenter-

veysongelmia. (Kumpulainen ym. 2016, 5.) 

Persoonallisuushäiriöt ylipäänsä ovat yleensä lapsuudessa tai nuoruudessa alkavia ke-

hitystiloja. On tyypillistä, että asiakas itse ei tunnista poikkeavuutta käytöksessään tai 

ajattelussaan. Persoonallisuushäiriöt jatkuvat aikuisuuteen, ja tuottavat asiakkaalle pal-

jon kärsimystä. Jotta asiakkaalle asetetaan epävakaan persoonallisuushäiriön diag-

noosi, tulee ensin täyttyä yleiset persoonallisuushäiriön kriteerit. Sen lisäksi epävakaalla 

häiriöllä on omat kriteerinsä, joiden tulee täyttyä. Alle 18-vuotiaille potilaille ei useinkaan 

aseteta tätä diagnoosia. Se johtuu siitä, että nuoren ihmisen persoonallisuus ei ole vielä 

vakiintunut, ja nuoruusiän tunnemyrskyihin vaikuttavat monet eri tekijät. (Strandholm & 

Marttunen 2016, 369, 370-371.) Persoonallisuushäiriössä ei siis ole kyse nuoren henki-

lön normaalista tunteiden heilahtelusta, vaan poikkeama on pitkäaikainen ja pysyvä toi-

mintamalli.  

2.1 Epävakaan persoonallisuushäiriön ilmeneminen 

Epävakaa personallisuushäiriö on vakava psykiatrinen sairaus, joka alentaa ihmisen toi-

mintakykyä merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Sairauden oireita ovat tunteiden ja käyttäyty-

misen säätelyn vaikeus, vaikeudet vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa 

sekä voimakas ahdistuneisuus joka voi purkautua toistuvana itsensä vahingoittamisena, 
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kuten viiltelynä, puremisena, päihteidenkäyttönä ja toistuvina itsemurhayrityksinä. 

Näissä yrityksissä ei aina ole vakavaa kuolemanaietta. Asiakkaalla on useimmiten myös 

voimakkaita häpeän ja arvottomuuden tunteita. (Korkeila, 2016.) Itsensä vahingoitta-

mista tavataan kahdella kolmesta epävakaan diagnoosin saaneella nuorella (Strandholm 

&Marttunen 2016, 371). Tunnesäätelyn vaikeuksien monimuotoisuutta kuvataan Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) dialektisen käyttäytymisterapian tiimiltä saa-

dussa kuviossa 1.  

 

Kuvio 1. Tunnesäätelyn vaikeudet. (Sovellettu VSSHP Dialektisen käyttäytymisterapian 
tiimi 2018.) 

Asiakkaat ovat usein nuoria henkilöitä, useammin nais- kuin miespuolisia, ja heillä voi 

olla muitakin psykiatrisia sairauksia. Heillä voi olla taustalla traumaattisia lapsuudenai-

kaisia kokemuksia. Asiakkaat käyttävät paljon terveydenhuollon palveluita johtuen sai-

rauteen liittyvästä moniongelmaisuudesta. (Korkeila 2016.) 

Epävakaa persoonallisuushäiriö jaetaan edelleen impulsiiviseen ja rajatilapersoonalli-

suushäiriöön. Sen ensisijainen hoitomuoto on psykoterapia. Käytettyjä terapiamuotoja 
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ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, dialektinen käyttäytymisterapia, mentalisaatiote-

rapia ja transferenssifokusoitunut terapia. Hoitosuhteessa asiakkaalla on sairauden 

luonteen vuoksi usein vaikeuksia yhteistyökyvyssä ja kyvyssä sitoutua hoitoon. Hoito-

suhde voi olla henkisesti kuormittava kokeneellekin ammattilaiselle. (Korkeila, 2016.)  

Ongelmien moninaisen ilmenemisen vuoksi tämän sairauden lääkehoito on haasteel-

lista. Asiakkaan elämä on usein niin kaoottista, että lääkkeiden ottaminen ei ole sään-

nöllistä, kun mikään muukaan ei ole. Asiakas saattaa käyttää päihteitä, mikä edelleen 

hankaloittaa lääkehoidon toteutumista. Asiakkaalla on useimmiten monia erilaisia psyyk-

kisiä oireita, ja niiden voimakkuus vaihtelee. Se johtaa siihen, että se, mitä hän oireistaan 

kertoo, voi myös vaihdella. Siksi hänelle voi olla määrättynä useita eri lääkkeitä, tai lää-

kitystä voidaan muuttaa usein. (Kåver & Nilsonne 2004, 91.) 

Sairauden ennusteesta löytyi lähteestä riippuen erilaista tietoa. J. Korkeilan artikkelissa 

Terveysportin lääkärin tietokannoissa todetaan ennusteen olevan hyvä. Sen mukaan 

vain muutama prosentti potilaista täyttää 10 vuoden kuluttua sairauden diagnostiset kri-

teerit. (Korkeila, 2016.) Toimintakyky kuitenkin palautuu hitaammin kuin muissa persoo-

nallisuushäiriöissä, ja vasta kun oireet ovat helpottaneet (Kantojärvi & Korkeila 2015). 

Toisaalta taas Strandholm ja Marttunen (2016, 371) toteavat varsinkin rajatilatyypin häi-

riön ennusteen olevan useiden tutkimusten mukaan huono. Koska DKT:aa on ollut Suo-

messa saatavilla vasta kymmenisen vuotta, on mielenkiintoista odottaa tuloksia sen vai-

kuttavuudesta pidemmällä aikavälillä.  
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3  DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA 

DKT on yhdysvaltalaisen psykologin Marsha Linehanin kehittämä terapiamuoto, joka 

aluksi keskittyi itsetuhoisten, epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien naisten hoi-

toon. Tutkimukset osoittivat, ettei perinteisillä terapiamuodoilla saavutettu toivottuja tu-

loksia epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien hoidossa, joten muutos oli tarpeen. 

Linehan alkoi käyttää dialektisia menetelmiä terapiatyössään 1980-luvun alussa. (Line-

han 1993, 3, 4, 29.) Erityisesti, jos oireisto on vaikea, sairaalahoidot toistuvia tai itseä 

vahingoittava käytös vallitsevaa, DKT on suositeltava terapiamuoto (Epävakaa persoo-

nallisuus: Käypä hoito -suositus 2015). DKT:sta on luotu useita eri sovellutuksia ja sitä 

on käytetty esimerkiksi narkomaanien, syömishäiriöisten, masentuneiden, perheiden ja 

nuorten auttamiseen. Sen on todettu vähentävän tehokkaasti itsetuhoisuutta ja paranta-

van elämänhallintaa. (Suomen dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry. 2015.) 

VSSHP:n dialektisen käyttäytymisterapian käytössä olevan julkaisemattoman esitteen 

(DKT 2015) mukaan terapiaan voidaan ottaa mukaan nuoria, joilla on epävakaan per-

soonallisuuden piirteitä tai riski niiden kehittymiseen ja/tai merkittäviä tunnesäätelyn on-

gelmia, pitkään jatkunutta tai toistuvaa itseä vahingoittavaa käyttäytymistä, ikää vähin-

tään 15 vuotta, normaali kognitiivinen kapasiteetti, vakiintunut asuinpaikka ja arjessa mu-

kana oleva aikuinen, joka on valmis sitoutumaan terapiaan nuoren kanssa. Vasta-aiheita 

terapian aloittamiselle ovat psykoosi, akuutti päihderiippuvuus, epätasapainossa oleva 

kaksisuuntainen mielialahäiriö ja epävakaa tilanne asuinpaikan suhteen. 

Terapian tavoitteena on asiakkaan itsensä tekemä muutos, joka auttaa häntä löytämään 

toimivia keinoja hallita tunteitaan ja käyttäytymistään sekä luopumaan itselleen haitalli-

sista toimintatavoista (Suomen dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry. 2015). 

Vaikka missä tahansa hyvässä terapiamuodossa pyritään hyväksymään asiakas sellai-

sena kuin hän on, DKT:ssa olennaista on opettaa lisäksi asiakasta itse hyväksymään 

itsensä ja senhetkinen tilanteensa (Linehan 1993, 20). Dialektinen asetelma terapiassa 

tarkoittaa hyväksynnän ja muutoksen jatkuvaa yhtäaikaista tasapainottelua (Rathus & 

Miller 2015, 8). DKT on muista terapiamuodoista poiketen jaettu eri vaiheisiin. Jokaisella 

vaiheella on omat tavoitteensa ja tavoitteiden saavuttamiseen käytetään osittain eri me-

netelmiä. Kaikkien vaiheiden läpikäynti ei ole välttämätöntä jokaisen asiakkaan kanssa, 

vaan terapiaa sovelletaan asiakkaan tarpeiden ja resurssien mukaan. (Kåver & Nilsonne 

2004, 93, 95.) Nuorille ja heidän perheilleen suunnattuun DKT:aan tulisi sitoutua noin 
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vuoden ajaksi, sillä terapiaan liittyvä taitoharjoittelu olisi suositeltavaa käydä läpi kahdesti 

(Rathus & Miller 2015).  

DKT:ssa oletetaan, että asiakkaat tekevät parhaansa ja haluavat edistyä. Heidän on opit-

tava ja käytettävä uutta käyttäytymistä aktiivisesti ja osallistuttava ongelmiensa ratkaise-

miseen, vaikka eivät olisikaan aiheuttaneet niitä kaikkia itse. Ajatuksena on, että asiakas 

ei voi epäonnistua DKT:ssa. Sitä vastoin terapeutti voi epäonnistua terapian tulosten 

osalta ja terapia jäädä tuloksettomaksi tavoitteiden saavuttamisessa hyvin toteutettuna-

kin. (Suomen dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry. 2015.) Tärkeintä terapian to-

teutuksessa on selkeys, täsmällisyys ja myötätunto. Terapeutilla on oltava teknistä taita-

vuutta ja hänen on tunnettava DKT:n teoreettiset perusteet, jotta hän voi tarjota asiak-

kaalleen yksilöllistä ja joustavaa hoitoa. (Kåver & Nilsonne 2004, 67.) Terapiasuhteessa 

terapeutti ja asiakas ovat tasavertaisessa asemassa (Suomen dialektisen käyttäytymis-

terapian yhdistys ry. 2015). 

Työskennellessään epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastavien asiakkaiden 

kanssa Marsha Linehan havaitsi hyvin varhaisessa vaiheessa erilaisia dialektisia jännit-

teitä. Hän kohtasi usein vaikeita tilanteita ja ristiriitaisia kysymyksen asetteluita. Miten 

viestiä asiakkaalle, että hän kelpaa omana itsenään ja samaan aikaan ponnistellaan 

muutoksen eteen. Lopulta Linehan löysi dialektisen lähestymistavan, joka helpotti työs-

kentelyä ja toi uusia ideoita interventioihin. (Kåver & Nilsonne 2004, 81.) 

Dialektinen tarkastelutapa on yksi DKT:n keskeisimmistä työkaluista.  Keskustelussa he-

rätetään asiakas saamaan uusia oivalluksia, kun häntä autetaan näkemään asioiden 

molemmat puolet. Tämä on niin sanottua tasapainottelua. (Kåver & Nilsonne 2004, 80, 

81.) Dialektiikassa pyrkimys on auttaa etsimään suhteellisuutta. Asiat eivät ole niin mus-

tavalkoisia esim. tarvitsen muita – en tarvitse ketään, tavoite on liian vaikea tai helppo. 

Dialektiikka auttaa tuomaan uusia ajatuksia ns. suljettuun mieleen, joka toimii mustalla 

tai valkoisella alueella. Opetellaan löytämään harmaan sävyjä ja harjoitellaan keskitien 

löytämistä. Vanhoja ajattelumalleja korvataan uusilla, haastamalla itsensä muutokseen. 

(Pederson 2012, 14,15,20.) Dialektinen tarkastelutapa ilmenee myös siinä, että asiakas 

ja hänen tilanteensa hyväksytään ja samanaikaisesti tiedostetaan asioiden nykytilan 

muuttamisen tarve sekä tuetaan asiakasta muutoksessa (Suomen dialektisen käyttäyty-

misterapian yhdistys ry. 2015).  
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3.1 Biososiaalinen teoria DKT:ssa  

Biososiaalisen teorian mukaan yksilön ajatellaan olevan biologisena olentona tunne-

herkkä ja temperamentiltaan omanlaisensa.  Toisaalta yksilö on jatkuvasti sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Se johtaa siihen, että jos yksilö on emotio-

naalisesti haavoittuva ja elää sosiaalisesti itselleen epäsopivassa ympäristössä, hän ei 

saa tarvitsemaansa tukea tunteidensa ja herkkyytensä käsittelyyn. (Kåver & Nilsonne 

2004, 53.) Näin hän ei myöskään opi tarvitsemiaan taitoja tunteidensa säätelyyn, vaan 

tilalle voi tulla epätarkoituksenmukaisia keinoja (Rathus & Miller 2015, 6). 

Käsitteellä ”invalidoiva” eli mitätöivä ympäristö tarkoitetaan biososiaalisessa teoriassa 

yksilön kannalta epäsopivaa ympäristöä (Kåver & Nilsonne 2004, 60, 61). Invalidoiva 

ympäristö on usein hyväntahtoinen kasvatustarkoituksessaan. Kuitenkin yksilön tunne-

reaktioihin vastataan vähättelevällä tai kyseenalaistavalla tavalla, ikään kuin hänen tun-

nekokemuksensa ei olisi oikeutettu tai totta. Tunnekokemusta ei siis validoida, eli vah-

visteta oikeaksi. (Rathus & Miller 2015, 6, 7.) Jos ihminen ei luota omiin tunteisiinsa ja 

havaintoihinsa, hänen minäkuvastaan tulee hajanainen ja muista riippuvainen (Kåver & 

NIlsonne 2004, 60, 61). 

Kåverin ja Nilsonnen (2004, 54) mukaan Linehan määrittelee emotionaalisesti haavoit-

tuvan yksilön olevan herkistynyt emotionaalisille vaikutteille, hänen tunnereaktionsa ovat 

voimakkaita ja niistä normaalitilaan palautuminen on hidasta. Suurin osa tunneherkistä 

ihmisistä ei kuitenkaan kärsi pysyvästä tunteiden säätelyn vaikeudesta, vaan se on tulos 

kokonaisvaltaisesti tai laaja-alaisesti invalidoivassa ympäristössä kasvamisesta (Rathus 

& Miller 2015, 6, 7).  

Tunteiden ollessa vaikeasti hallittavia ja suhteettoman voimakkaita kuhunkin tilantee-

seen nähden, vuorovaikutus ympäristön kanssa vaikeutuu yksilön saadessa jatkuvaa 

negatiivista palautetta. Muiden ihmisten kannalta vuorovaikutus taas voi olla hyvin ras-

kasta ja arvaamatonta, mikä saa ympäristön karttamaan epävakaasti käyttäytyvää hen-

kilöä. Tämä entisestään vahvistaa negatiivista kuvaa, jonka yksilö on itsestään saanut 

jatkuvan arvostelun vuoksi. (Kåver & Nilsonne 2004, 55, 56.) 

Epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä esiintyy useammin naisilla kuin miehillä. Täl-

löin ei voida ohittaa ympäröivää yhteiskuntaa yksilön biososiaalista kehittymistä tarkas-
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teltaessa. Useat epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset ovat lapsuudes-

saan olleet väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Seksuaalinen hyväksi-

käyttö on yksilön äärimmäistä mitätöimistä. (Kåver & Nilsonne 2004, 61, 62.)  

Biososiaalisen teorian läpikäyminen asiakkaan kanssa on ensimmäisiä DKT-terapiassa 

tapahtuvia asioita. Sen avulla pystytään tunnistamaan terapian tärkeimmät tavoitteet: 

tunteidensäätelyn oppiminen ja omiin tunteisiin ja ajatuksiin luottaminen. Asiakkaan on 

myös helpompi ymmärtää, mitä terapian edetessä tehdään, kun teoriaan palataan use-

asti terapian aikana. Hänen on helpompi ymmärtää, miksi on kasvanut sellaiseksi kuin 

on ja käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt. Tämän yhteydessä ilmenee dialektisen käyt-

täytymisterapian yksi kulmakivi: Toisaalta asiakas tulee hyväksyä sellaisena kuin hän 

on, sillä hänen käyttäytymisensä voi olla järkeenkäypää reagointia häntä ympäröiviin asi-

oihin. Toisaalta taas hänen tulee ymmärtää, että niin ei voi jatkua, ja muutoksen on läh-

dettävä hänestä itsestään. Hän voi itse vaikuttaa häntä ympäröiviin asioihin ja omiin sel-

viytymistaitoihinsa elämän eri tilanteissa. (Kåver & Nilsonne 2004, 63.) 

3.2 Terapian vaiheet ja tavoitteiden asettaminen 

DKT koostuu eri vaiheista, joiden aikana opittuja taitoja käytetään ja kehitetään läpi koko 

terapian. Terapia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja yksilöllisesti. (Rathus 

& Miller 2015, 9,10.) 

Dialektinen käyttäytymisterapia alkaa pre-treatment- eli perehdyttämisvaiheesta, jonka 

jälkeen siirrytään varsinaiseen terapiatyöhön. Perehdyttämisvaiheessa ajatuksena on tu-

tustuttaa ja sitouttaa asiakas ja hänen omaisensa terapiaan. (Rathus & Miller 2015, 9.) 

Asiakas saa mahdollisimman paljon tietoa epävakaasta persoonallisuudesta, biososiaa-

lisesta teoriasta, terapian etenemisestä, sen tavoitteista ja sisällöstä, jotta pystyy ym-

märtämään, mihin on sitoutumassa. Asiakkaan aiemmat terapiat käydään läpi sekä mie-

titään terapian ja asiakkaan elämän päätavoitteita. Terapeutti ja asiakas tekevät yhdessä 

hoitosopimuksen, johon molemmat sitoutuvat. Hyvä pohjustus saattaa myöhemmin es-

tää terapian keskeyttämisen ja auttaa asiakasta jaksamaan silloin, kun motivaatio horjuu. 

(Kåver & Nilsonne 2004, 95-96.) 

Ensimmäisessä vaiheessa asetetaan tärkeysjärjestykseen neljä päätavoitetta. Tärkein 

näistä on saada asiakas lopettamaan itsetuhoinen käytös. Ennen sitä asiakkaan muita 
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ongelmia ei voida vielä käsitellä. Tässä kohtaa tartutaan myös itseä vahingoittavaan käy-

tökseen, tekoihin ja impulsseihin sekä itsemurha-ajatuksiin. (Kåver & Nilsonne 2004, 96-

98.) Toisena päätavoitteena on vähentää sekä asiakkaan että terapeutin terapiaa hait-

taavaa käyttäytymistä ja samalla lisätä terapiaa tehostavaa käyttäytymistä. Asiakkaan 

terapiaa haittaavaa käytöstä on muun muassa istuntojen välttäminen, puhumattomuus 

ja kotitehtävien tekemättä jättäminen. Myös terapeutti saattaa toimia terapiaa haittaa-

vasti siten, ettei terapiassa toteudu tasapaino validoinnin ja muutokseen pyrkimisen vä-

lillä tai ettei terapeutti kunnioita asiakasta. (Linehan 1993, 129, 132, 138, 139.) Jatkossa 

terapian etenemättömyys voidaan tulkita terapiaa haittaavaksi; vain edistysaskeleet an-

tavat aiheen terapian jatkamiselle (Kåver & Nilsonne 2004, 98). Seuraavaksi vähenne-

tään konkreettisesti elämänlaatua heikentäviä tekijöitä, esimerkiksi vaikeaa rahatilan-

netta tai rikollista käyttäytymistä (Linehan 1993, 142). Jos asiakas kärsii vaikkapa syö-

mishäiriöstä tai fobioista, näitä hoidetaan DKT:n rinnalla tavanomaisin terapiakeinoin. 

Neljänneksi lisätään asiakkaan kyvykästä käyttäytymistä opettelemalla tietoisuustaitoja 

(mindfulness), vuorovaikutustaitoja, tunnesäätelyä ja pahan olon sietämistä eli kriiseissä 

kestämistä. (Kåver & Nilsonne 2004, 94,98.) 

Toisen vaiheen tavoite on traumaperäisen stressin vähentäminen. Toiseen vaiheeseen 

voidaan edetä, kun terapeutti katsoo sen olevan turvallista eikä asiakas enää vahingoita 

itseään ja hän pystyy osallistumaan terapiatyöskentelyyn. (Kåver & Nilsonne 2004, 98, 

99.) Tässä vaiheessa asiakkaan on kyettävä pukemaan trauma sanoiksi, uskomaan se 

todeksi ja hyväksymään se (Linehan 1993, 156, 157). Asiakas altistetaan traumalle siten, 

että häntä pyydetään kertomaan siitä omin sanoin. Tällöin hänen on käytettävä ensim-

mäisessä vaiheessa oppimiaan taitoja estääkseen tunteiden valtaan joutumisen. (Kåver 

& Nilsonne 2004, 99.) 

Kolmannen vaiheen tavoite on eteenpäin työskentely. Terapian kolmannessa vaiheessa 

pyritään lisäämään asiakkaan itsekunnioitusta sekä saavuttamaan yksilöllisiä tavoitteita. 

Jotta työskentely voidaan räätälöidä henkilökohtaisesti, käytetään lähtökohtana asiak-

kaan omia tavoitteita ja toiveita. (Kåver & Nilsonne 2004, 94, 100.) 

Neljännen vaiheen tavoite on elämisen arvoinen elämä. Kun terapian muut vaiheet on 

käyty läpi, asiakas voi keskittyä luomaan itselleen elämisen arvoista elämää, johon hän 

tuntee olevansa sitoutunut ja kuuluvansa johonkin. Hän sitoutuu ihmissuhteisiin, kokee 

itsensä eläväksi ja elää ollen tietoisesti läsnä. Kolmannen vaiheen tavoin tässäkin vai-

heessa työskentely on yksilöllistä asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden 

pohjalta. (Kåver & Nilsonne 2004, 94,100.) 
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3.3 Terapian osatekijät 

Dialektinen käyttäytymisterapia on hyvin intensiivistä ja koostuu viidestä eri osatekijästä 

joita ovat taitovalmennus, yksilöterapia, puhelintuki ja ympäristöön vaikuttaminen. Li-

säksi terapeutin tulee kuulua omaan DKT-tiimiin, jotta voi toimia terapeuttina. (Suomen 

dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry. 2015.) Asiakkaan tulee osallistua kaikkiin 

edellä mainittuihin terapian toteutusmuotoihin. Moniongelmainen asiakas saa parhaan 

mahdollisen avun, kun pystytään vastaamaan hänen monitahoisiin ongelmiinsa mahdol-

lisimman tehokkaasti. (Kåver & Nilsonne 2004, 85.) 

Taitovalmennus on hoidon yksi osatekijä ja pohjautuu psykologis-pedagogiseen käsikir-

jaan, jossa on ohjeita ja tehtäviä harjoiteltaviin taitoihin. Taitovalmennusryhmä kokoon-

tuu kerran viikossa ja on kestoltaan 1-2.5 h. Taitovalmennus pohjautuu asiakkaan kotona 

tekemiin kotitehtäviin. Hoito kestää usein vuoden, jonka aikana taitovalmennettavat osa-

alueet ehditään käydä kaksi kertaa läpi. Taitovalmennusta voidaan toteuttaa joko yksit-

täin tai ryhmässä. Ryhmässä toteutettu valmennus on kuitenkin suositeltavampi vaihto-

ehto. Ryhmässä asiakas saa samaistumispinta-alaa ja näkee ettei ole yksin ongel-

miensa kanssa. Ryhmässä voidaan oppia toisilta ja harjoitella turvallisesti ihmissuhde-

taitoja ja sitä kautta kokea yhteenkuuluvuutta. Taitoryhmän tavoite on auttaa asiakasta 

yleistämään ja harjoittelemaan taitoja omassa arjessa. (Kåver & Nilsonne 2004, 85-87.) 

Taitovalmennuksen osa-alueet nuorilla ovat tietoisuustaidot eli mindfulness, ihmissuh-

detaidot, tunteiden säätelyn taidot, ahdistuksen sietokyky ja kultaisen keskitien kulkemi-

nen (Rathus & Miller 2015, 9). 

Yksilöterapian toteutuksessa pääpaino pohjautuu tavoitehierarkiaan, sekä asiakkaan ku-

luneen viikon päiväkirjamerkintöihin (Holmberg & Kähkönen 2007). Asiakkaalla on mah-

dollisuus tutkiskella syvällisemmin edeltävän viikon aikana tapahtuneita tilanteita, jotka 

ovat johtaneet puutteelliseen tunnesäätelyyn. Samassa yhteydessä mietitään uusia har-

joiteltavia taitoja vastaaviin tilanteisiin. Yksilöterapian toteutus on kerran viikossa ja se 

toimii hyvänä tasapainottajana taitovalmennusryhmälle. (Kåver & Nilsonne 2004, 87, 88.) 

Puhelinkonsultaatio tukee asiakasta tarvittavien taitojen harjoittelussa omassa arjes-

saan.  Puhelinkonsultaation olisi hyvä toteutua terapiaistuntojen välissä. Puheluita ohjaa 

tarkka strateginen suunnitelma. Lisäksi on mietitty varasuunnitelma, jos asiakas ei tavoi-

takaan yksilöterapeuttiaan puhelimitse. Asiakasta kannustetaan soittamaan silloin, kun 
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hän tarvitsee tukea uusien taitojen yleistämiseen sekä akuuteissa kriisitilanteissa. Li-

säksi puhelinkonsultaatio on tarpeen, jos asiakas kokee ristiriitaisia tunteita suhteessa 

terapeuttiin tai kokee tulleensa väärin ymmärretyksi. Puhelinkonsultaatiossa on tärkeintä 

soittaa ajoissa, ennen kuin esim. vahingoittaa itseään. Asiakasta ei tueta ongelmakäy-

töksessä. Mikäli asiakas on jo vahingoittanut itseään, tullaan puhelut rajaamaan seuraa-

van vuorokauden ajaksi. Tällä tavoin terapeutti ei vahvista ongelmallista käytöstä. (Kåver 

& Nilsonne 2004, 88, 89.) 

Ympäristöön vaikuttaminen on tärkeä osa DKT:ssa, jotta asiakkaalla olisi parempi mah-

dollisuus harjoitella uusia taitoja hyväksyvässä ympäristössä. Asiakkaan läheisten mu-

kaanotto DKT:ssa tulisi huomioida. Heille tulisi antaa tietoa DKT:sta ja mahdollisuus ky-

syä mieleen nousseita kysymyksiä. Joissain tapauksissa perhe otetaan mukaan inten-

siivisemminkin, varsinkin tapauksissa, joissa lähiympäristö ei tue asiakasta muutokseen. 

Esimerkkinä tästä voi olla vaikka asiakkaan puolesta tekeminen, jolloin estetään asia-

kasta harjoittelemasta uusia taitoja. Lisäksi on huomioitavaa, saako asiakas lisäänty-

nyttä huolenpitoa ja välittämistä vain silloin, kun hän vahingoittaa itseään. Huomio hae-

taan joko hyvällä tai ei-hyväksyttävällä käytöksellä. (Suomen dialektisen käyttäytymiste-

rapian yhdistys ry. 2015.)   

Tiimityönohjaus on yksi osa hoitokokonaisuutta, jotta voidaan puhua DKT:sta. Terapeutti 

sitoutuu osallistumaan säännöllisesti ohjaustiiminsä tapaamisiin. (Kåver & Nilsonne 

2004, 90.) Näin varmistetaan, että terapeutti toimii dialektisen mallin mukaisesti. Tiimi 

auttaa ja tukee terapeuttia kehittämään omia terapeutin taitojaan. Tiimiä voitaisiin myös 

kuvata terapeutin tukijärjestelmäksi. (Holmberg & Kähkönen 2007.) 

3.4 Tutkimustuloksia DKT:n vaikuttavuudesta nuorilla 

DKT:n vaikuttavuutta nuorilla on tutkittu verrattain vähän, mutta saatavilla oleva ulkomai-

nen tutkimustieto osoittaa sen olevan tehokas hoitomuoto nuorille, joilla on epävakaan 

persoonallisuushäiriön piirteitä. Se vähentää psykiatristen sairaalajaksojen määrää, it-

semurhayritysten vakavuutta ja esiintyvyyttä, itseä vahingoittavaa muttei itsemurhaan 

tähtäävää käytöstä sekä itsemurha-ajatuksia. Lisäksi se parantaa hoitoon sitoutumista. 

(Rathus & Miller 2015, 19.)  

Suomen lääkärilehden julkaisemassa kirjallisuuskatsauksessa vertailtiin nuorten itsetu-

hoisuuden ja epävakaiden piirteiden psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuutta. 
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Katsauksessa kävi ilmi, että erityisesti itsetuhoiset ja epävakaita piirteitä omaavat nuoret 

hyötyvät dialektisestä käyttäytymisterapiasta. Kontrolloituja vertailututkimuksia DKT:sta 

avohoidossa ei ole tehty ennen vuotta 2002, seuraava tutkimus tehtiin vasta 2014. Tut-

kimusten mukaan DKT oli muita terapiamuotoja vaikuttavampi väkivaltaisen käyttäyty-

misen vähentämiseen. DKT:n vahvuus piilee luultavasti ainakin osittain erilaisten osate-

kijöiden yhdistämisessä, sillä yksittäistä komponenttia toteuttamalla ei saavutettu eroa 

tavanomaisiin hoitomuotoihin. (Strandholm ym. 2016, 717.) 

Norjassa vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa oli mukana nuoria, joilla oli ilmennyt itseä 

vahingoittavaa käytöstä viimeisen puolen vuoden aikana. He olivat aiemmin saaneet hoi-

toa lasten ja nuorten psykiatrisessa avohoidossa. Nuoret jaettiin kahteen ryhmään; toi-

nen ryhmä osallistui dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja toinen mihin tahansa muuhun 

psykoterapiamuotoon. Tutkimus osoitti DKT:n olevan tavallista terapiaa huomattavasti 

tehokkaampaa itseä vahingoittavan käytöksen, itsemurha-ajatusten, masennuksen ja 

kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden vähentämisessä. Tutkimus itsessään kesti 19 

viikkoa ja nuoria seurattiin vuoden ajan. Vielä vuoden seuranta-ajan kohdallakin DKT:aa 

saaneilla nuorilla näkyi terapian suotuisa vaikutus. (Mehlum ym. 2012.)  

Pienen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan jo lyhyelläkin sovelletulla DKT-jaksolla tapah-

tuu huomattavaa parannusta asiakkaan tunteidensäätelyssä, taitojen käytössä, toimin-

takyvyssä ja kanssakäymisessä. Positiivisia vaikutuksia ilmeni opiskelijoiden mielenter-

veydessä yleensä sekä heidän akateemisissa suorituksissaan. DKT-toiminnan pyörittä-

miseen tarvittiin pieni henkilömäärä, mikä osoittautui myös kustannustehokkaaksi. (Rizvi 

& Steffel 2014.)  

Saksassa tehtyyn tutkimukseen (Fleischhaker ym. 2011) osallistui 12 nuorta. Heistä kah-

deksan oli ennen tutkimuksen alkua yrittänyt itsemurhaa ainakin kerran. Tutkimuksessa 

potilaat kävivät läpi 16-24 viikon mittaisen terapiajakson. Tutkimusryhmässä ei ollut itse-

murhia eikä itsemurhayrityksiä terapiajakson eikä sen jälkeisen vuoden aikana.  Lisäksi 

johtopäätöksenä kerrottiin DKT:n tulleen tutkimusryhmän sekä heidän perheidensä kes-

kuudessa helposti hyväksytyksi ja vaikuttaneen parantavasti monilla sairauteen liittyvillä 

osa-alueilla, kuten itsensä vahingoittaminen, tunteiden säätelyn häiriöt ja masentunei-

suus. 
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4 TUNNE-ELÄMÄLTÄÄN EPÄVAKAAN NUOREN 

OHJAUTUMINEN DIALEKTISEEN 

KÄYTTÄYTYMISTERAPIAAN 

Terveydenhuoltolain (2010/1326, 53§) mukaan lasten ja nuorten hoitoon pääsystä mie-

lenterveyspalveluissa säädetään, että hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen vii-

kon kuluessa lähetteen saapumisesta erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksik-

köön. Mikäli hoidontarpeen arviontiin tarvitaan erikoislääkärin arviointi, on se ja tarvitta-

vat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Tarpeel-

liseksi arvioitu hoito on alle 23-vuotiaille järjestettävä kiireellisyyden mukaan kolmen kuu-

kauden kuluessa tarpeen toteamisesta. 

Nuorisopsykiatrisen asiakkaan hoitopolku käynnistyy usein perusterveydenhuollossa. 

Koulua käyvän nuoren kohdalla hakeudutaan ensisijaisesti kouluterveydenhuoltoon, 

jonka palveluihin kuuluu mm. kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi sekä 

kuraattorin vastaanotto. Koululääkäri, terveyskeskus- tai yksityislääkäri voi tarvittaessa 

tehdä nuorelle lähetteen nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Mikäli nuoren ongelmat vaati-

vat sairaalahoitoa, tehdään lähete nuorisopsykiatriselle osastolle. (Suomen mielenter-

veysseura ry. 2017, STM 2018.) Kiireellisissä tapauksissa ja virka-ajanulkopuolella ote-

taan yhteyttä suoraan päivystykseen (VSSHP 2017a). 

4.1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatria 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiat-

rian tulosalueeseen kuuluva DKT-tiimi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) 

koostuu 28 jäsenkunnasta. Sen tehtävänä on tuottaa kattavat erikoissairaanhoidon pal-

velut maakuntansa asukkaille. Lisäksi Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) eri-

tyisvastuualueeseen kuuluu huolehtia yliopistosairaalatasoisten palveluiden saatavuu-

desta Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvit-

sevia potilaita tulee VSSHP:n sairaaloihin myös muualta Suomesta. (VSSHP 2016a.)  

Varsinais-Suomen psykiatrian tulosalue uudistui 1.5.2017, jolloin se yhdistyi Turun kau-

pungin psykiatrian kanssa yhdeksi isoksi organisaatioksi (VSSHP 2017b). Sama henki-

löstö ja Turulle kuuluneet toimipaikat jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Muutoksia 
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tuli mm. asiakasmaksuihin, lankapuhelinnumeroihin sekä potilastietojärjestelmään. Tu-

run kaupungilta siirtyi yhteensä 18 yksikköä VSSHP:n alaisuuteen. VSSHP:n psykiatriaa 

kehitetään edelleen ja suunnitelmissa on uusi psykiatrinen sairaala, joka valmistuisi mik-

rotontille vuonna 2021 TYKS:an yhteyteen. (VSSHP 2017c.)  

VSSHP:n psykiatrian tulosalue jaetaan kahdeksaan vastuualueeseen: akuuttipsykiatria, 

lastenpsykiatria, mielialahäiriöt, neuropsykiatria, nuorisopsykiatria, psykoosit, riippu-

vuuspsykiatria ja vanhuspsykiatria. Nuorisopsykiatriset yksiköt Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirin alueella jakautuvat neljään eri erityispalveluyksikköön (kuvio 2). Nuoriso-

psykiatrian erityispalveluyksiköt toimivat TYKS:n yhteydessä. Klinikoita ovat nuorisopsy-

kiatrian poliklinikka, nuorisopsykiatrian osasto, syömishäiriöyksikkö ja tehostetun avo-

hoidon yksikkö. (VSSHP 2018.)  

 

Kuvio 2. Nuorisopsykiatrian erityispalveluyksiköt. (Sovellettu VSSHP 2015, 2018.) 

VSSHP:n psykiatrian alaisuuteen kuuluu myös kahdeksan aluepoliklinikkaa (kuvio 3). 

Poliklinikat sijaitsevat Salossa, Kaarinassa, Liedossa, Raisiossa, Loimaalla, Paraisilla, 
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Turussa ja Uudessakaupungissa. Poliklinikoille tullaan useista lähikunnista lääkärin lä-

hetteellä. Poliklinikoilla hoidetaan mielenterveysongelmista kärsiviä tai kriisitilanteissa 

olevia nuoria. Turun psykiatrian alaisuuteen kuuluu useampia yksiköitä. (VSSHP 2017c.) 

 

 

Kuvio 3. Nuorisopsykiatrian aluepoliklinikat. (Sovellettu VSSHP 2015, 2018.) 

4.2 Hoitoon pääsy 

VSSHP:n Psykiatriassa hoitoon pääsyä seurataan THL:n ohjeiden mukaisesti. Sairaan-

hoitopiirin suositus on, että avohoidon ensikäynti järjestetään kolmen viikon kuluessa 

lähetteen saapumisesta. Seuraavassa taulukossa on kuvattuna sairaanhoitopiirin lähet-

teiden käsittelyn aikataulu vuonna 2016. (VSSHP 2016b, 6.)  
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Taulukko 1. Lähetteiden käsittelyyn käytetty aika psykiatrian tulosalueella vuonna 2016.   

(VSSHP 2016b, 6.)    

 

 

Vuonna 2016 VSSHP:n Nuorisopsykiatrialle saapui 531 lähetettä. Lähes 54 % lähet-

teistä käsiteltiin alle kolmessa vuorokaudessa. Vain n. 2,3 % lähetteistä käsiteltiin yli 21 

vrk kuluttua saapumisesta. Keskimäärin lähetteet käsiteltiin kolmantena päivänä saapu-

misesta. (VSSHP 2016b, 6.) 

VSSHP:n DKT-tiimi koostuu useasta eri psykiatrian alan ammattilaisesta. Heistä jokai-

nen työskentelee hajautetusti eri yksiköissä, jotka kuuluvat VSSHP:n psykiatrian tulos-

alueen ja nuorisopsykiatrian alaisuuteen. DKT-tiimi aloitti toimintansa pilottiprojektina 

vuonna 2009 tarjoten ensimmäisenä Suomessa nuorille tarkoitettua hoito-ohjelmaa. 

Tiimi kokoontuu säännöllisesti Turussa Kupittaan sairaala-alueella rakennuksessa 4. Tii-

millä ei ole omaa lääkäriä, joten nuoren hoitava lääkäri pysyy samana. Hoitava lääkäri 

tekee DKT:aan soveltuvasta nuoresta potilastietojärjestelmään väliarvion, joka toimii lä-

hetteenä ja ottaa sähköpostitse yhteyttä DKT-tiimiin osoitteeseen ”PsykNuor-

tenDKT@tyks.fi”. Nuoret otetaan alkuhaastatteluihin ja hoito-ohjelmaan lähetteiden saa-

pumisjärjestyksessä. Tiimi käy läpi lähetteet kerran viikossa. Jos hoito-ohjelmassa ei ole 

tilaa, nuori jää jonoon odottamaan vapautuvaa paikkaa. Paikan vapauduttua hän saa 

DKT-tiimiltä kutsun arviointikäynnille. (Sähköposti J. Jalava 27.10.2017.) 
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5 OHJAAVAN ESITTEEN TAVOITE 

Yleensä esitteellä on ainakin kaksi tavoitetta; sen tulee vastata sekä kohderyhmän että 

esitteen antajan tarpeisiin. Se ei saisi lisätä hämmennystä, vaan tarkoitus on vähentää 

sitä. Kun tehdään sosiaali- ja terveysalalle ohjeistusta, tekijältä vaaditaan tarkkuutta. Tie-

toa ei voi vain mekaanisesti siirtää eteenpäin, vaan on huolehdittava siitä, että sisältö on 

ajantasaista ja luotettavaa. (Karjalainen & Roivas 2013, 118,119, 122.)  

Esitettä suunniteltaessa on analysoitava kohderyhmää; kuka on tekstin lukija, minkälai-

sia tarpeita hänellä on ja mitkä asiat häntä kiinnostavat. Lukija toivoo yleensä tekstiltä 

tiiviyttä, täsmällisyyttä ja helppolukuisuutta. Selkeys on parempi vaihtoehto kuin moni-

mutkainen kieliasu. Tekstin tyyliä mietittäessä otetaan huomioon, missä roolissa tekijä 

on lukijan näkökulmasta. (Karjalainen & Roivas 2013, 118-119.) 

Muotoa on mietittävä ennen ohjeen tekemistä, kuten missä muodossa teksti on eli onko 

se esimerkiksi sähköinen ja sisältyykö siihen kuvia. Sisältö on suunniteltava etukäteen, 

jotta se on luotettavaa ja virheetöntä sekä on pohdittava kokonaisuutta ja olennaisia asi-

oita. Rakenne muotoutuu esitteessä kuvattavaa asiaa vaiheistamalla. Asiaan mennään 

nopeasti eikä kerrota lukijan kannalta epäoleellisia asioita. Jotta esitteestä ei jäisi pois 

lukijalle tarpeellisia asioita, ulkopuolisen lukijan olisi hyvä testata ja arvioida ohje ennen 

lopullista julkaisemista. (Karjalainen & Roivas 2013, 118-121.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on oma graafinen ohjeistonsa, joka linjaa sen vi-

suaalista viestintää. Ohjeistossa on muun muassa määritelty VSSHP:n logojen ja tun-

nusten värit ja niiden käyttö ja typografia. Graafisista ohjeista vastaa viestintäyksikkö. 

(VSSHP 2014a.) Viestintäyksikön lisäksi viestintä kuuluu kaikille sairaanhoitopiirin am-

mattilaisille; organisaation sisäinen avoin vuorovaikutus kehittää osaltaan palvelukulttuu-

ria. VSSHP:n sisäisen viestinnän tärkein kanava on Intranet Santra. (VSSHP 2017d.)  

Tässä opinnäytetyössä laaditaan esite dialektisesta käyttäytymisterapiasta VSSHP:n 

nuorisopsykiatrian henkilöstölle. Esiteen laadinnassa noudatetaan VSSHP:n graafista 

ohjeistusta ja visuaalista ilmettä.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia esite, joka on suunnattu nuorisopsykiatristen asi-

akkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, erityisesti asiakkaita DKT:aan lähettä-

ville tahoille. Tällä hetkellä DKT:aan ohjautuu asiakkaita, joille tämä terapiamuoto ei so-

vellu. Esite antaa ammattilaisille tietoa, jonka tarkoituksena on auttaa päätöksenteossa 

asiakkaan lähettämisestä DKT -tiimin arvioitavaksi. 

Esitteen tavoitteena on edistää nuorisopsykiatristen asiakkaiden hoitoon ohjautumista ja 

yhteistyötä eri nuorisopsykiatrian yksiköiden ja DKT-tiimin välillä. 

 

Opinnäytetyötä ohjaavia kysymyksiä olivat: 

1. Mistä asiakkaat lähetetään DKT-tiimin arvioitavaksi? 

2. Millaista tietoa DKT-tiimi kokee tarpeelliseksi antaa lähettäville tahoille? 

3. Kenelle DKT sopii vs. ei sovi? 

4. Millainen on toimiva esite? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tuloksena on jokin tuotos. Työ 

jakautuu eri vaiheisiin alkaen suunnittelusta ja jatkuu toteutukseen, prosessin päättämi-

seen ja arviointiin. Jotta työn saa järkeviin ja toteuttamiskelpoisiin osiin, vaiheisiin jaka-

minen on tärkeää. Prosessin eri vaiheissa on erilaisia toimijoita, jotka työskentelevät yh-

dessä keskustellen, arvioiden, suunnaten toimintaa uudelleen, palautetta antaen ja vas-

taanottaen ja vertaistukea antaen. (Salonen 2013, 5,6,15,21.) 

Jotta toiminnallisesta opinnäytetyöstä saisi parhaan mahdollisen hyödyn, on suositelta-

vaa, että aihe työhön saadaan toimeksiantajalta. Tällöin vastuuntunto ja projektinhallin-

tataidot lisääntyvät, sillä on tarpeen aikatauluttaa työtä, täyttää tietyt toimintaehdot ja ta-

voitteet sekä tehdä yhteistyötä. Kun opinnäytetyöaihe saadaan työelämästä, voi näyttää 

laajemmin omaa osaamistaan ja pystyy ratkomaan sekä työelämälähtöisiä että käytän-

nönläheisiä ongelmia, mikä tukee ammatillista kasvua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16, 

17.)  

Toiminnallista opinnäytetyötä tehtäessä tarvitaan toimintasuunnitelma, jotta tekijälle jä-

sentyisi, mitä ollaan tekemässä, miten ja miksi (Vilkka & Airaksinen 2003, 26). Tämän 

työn ensisijainen tavoite oli luoda tuotos, esite. Ensin pohdittiin työn tilaajan tarpeita ja 

kohderyhmää sekä mietittiin työn mahdollisia lähteitä. DKT-tiimin mukaan tällä hetkellä 

DKT:aan ohjautuu henkilöitä, jotka eivät siitä hyödy, joten sekä heidän että todellisessa 

DKT:n tarpeessa olevien asiakkaiden asianmukaisen hoidon aloitus viivästyy. Kohde-

ryhmänä tässä työssä olivat ammattilaiset eli asiakkaita dialektiseen käyttäytymisterapi-

aan lähettävät henkilöt. Myös muille ammattilaisille, kuten yksiköissä työskenteleville sai-

raanhoitajille, esite voi antaa arvokasta tietoa ja herättää ajatuksia.  

Opinnäytetyöhön kuuluu olennaisena osana kirjallinen raportti, josta selviää mitä on 

tehty, miten ja miksi sekä millaisiin tuloksiin on päästy. Työprosessi ja siitä saadut johto-

päätökset sekä oma oppiminen avataan lukijalle. Raportti ja tuotos ovat kieleltään ja koh-

deryhmältään erilaiset, mihin tulee kiinnittää huomiota työn alusta alkaen. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 65.) Raporttia kirjoitettiin koko ajan prosessin edetessä.  
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7.2 Tiedon haku 

Tähän työhön käytettiin mahdollisimman paljon alkuperäisiä, riippumattomia ja tuoreita 

lähteitä. Tietoa haettiin luotettavista tietokannoista, kuten Cinahlista, Medicistä, PubMe-

distä ja Cochrane Librarysta. Hakusanoina tutkimuksia etsiessä käytettiin muun muassa 

termejä dialectical behaviour therapy, DBT, adolescents, borderline, effect ja clinical out-

comes. Pääasiassa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä työelämän ajankohtaisen tilanteen 

hahmottamiseksi suullisesti saatua tietoa DKT-tiimiltä sekä DKT-tiimin omaa kirjallista 

materiaalia. 

Suomennettua kirjallisuutta DKT:sta on olemassa varsin vähän. Englanninkielisen kirjal-

lisuuden etsiminen vei aikaa. Teoksia saatiin tilattua Turun ammattikorkeakoulun kirjas-

toon koulun informaatikon avulla. Kaikissa DKT:aa käsittelevissä teoksissa ja tutkimuk-

sissa viitataan ja käytetään perustana DKT:n luojan, Marsha Linehanin, alkuperäisteosta 

Cognitive Behavioral Treatment for Borderline Personality Disorder (1993), joten lähde 

on edelleen ajankohtainen.  

Työhön haluttiin liittää tutkimustietoa DKT:n vaikuttavuudesta, jotta voitaisiin osoittaa sen 

olevan toimiva terapiamuoto tunnesäätelyn häiriöistä kärsivillä nuorilla. Suomenkielisten 

tutkimusten puuttuessa valittiin englanninkielisiä tutkimuksia. Tutkimukset oli tehty länsi-

maissa, joten tulokset olisivat sovellettavissa myös Suomen oloissa. Ajattelemme niiden 

olevan länsimaissa samankaltaisia. Kaikki tutkimukset oli tehty viimeisen kymmenen 

vuoden sisällä. 

Lisäksi tutustuttiin useisiin internetsivustoihin, joista tärkeimpiä olivat Suomen Dialekti-

sen käyttäytymisterapiayhdistyksen sekä ulkomaisen Linehan Instituten sivut. Nämä si-

vustot auttoivat hahmottamaan kirjallisuudesta löydetyn teorian jalkautumista käytän-

töön: miten DKT:aa Suomessa toteutetaan ja toisaalta, miten se on esitelty ulkomaisilla 

sivustoilla.  

7.3 Esitteen laatiminen 

Tämä opinnäytetyö oli osa Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajatutkintoa ja työllä 

osoitettiin syventymistä valittuun aiheeseen. Työtä tehtiin yhteisymmärryksessä 

VSSHP:n dialektisen käyttäytymisterapian tiimin kanssa ja työelämälähtöisesti. Työn ai-
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kana DKT-tiimin kanssa pidettiin jatkuvaa yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Opin-

näytetyöryhmä kokoontui DKT-tiimin kanssa lokakuussa 2017 ja tiimin yhteyshenkilö ta-

vattiin tämän jälkeen vielä kahdesti, marraskuussa 2017 ja helmikuussa 2018. Tarkoi-

tuksena oli kartoittaa, minkälaisia asioita esitteessä tulisi olla, minkälaisia ongelmia hoi-

toon lähettämisessä oli ja minkälaisia esitteitä tiimillä oli ennestään. Tiimi antoi esitteestä 

palautetta ja toiveita sisällön suhteen, minkä mukaan tehtiin tarvittavat muutokset. DKT-

tiimi toivoi esitteessä painotettavan erityisesti sitä, kenelle DKT sopii ja kenelle ei ja miten 

asiakas lähetetään DKT:aan. Lisäksi toivottiin mainittavan terapian pitkäkestoisuudesta 

ja että DKT ei ole itsemurhan esto-ohjelma. Esitteen rakenteen ja visuaalisuuden suh-

teen tiimillä ei ollut erityisiä toiveita, mutta sen laatimisessa noudatettiin VSSHP:n yleisiä 

graafisia ohjeita. 

Esitettä tehtäessä panostettiin selkeään rakenteeseen ja siihen, että olennainen tieto 

löytyy mahdollisimman nopeasti ja tiiviissä muodossa. Ensin hahmoteltiin esitteen sisältö 

ja sen jälkeen järjesteltiin se loogiseksi kokonaisuudeksi. Esitteen kooksi päätettiin yksi-

mielisesti A5, sillä sen koettiin olevan helpompi lukea ja käsitellä kuin suuremmat koot. 

Esitteen otsikoksi valittiin Nuoren lähettäminen dialektiseen käyttäytymisterapiaan sen 

informatiivisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Kansilehteen päätettiin laittaa VSSHP:n 

logo, joka noudattaa sairaanhoitopiirin graafista ohjeistusta, ja kuva, joka kuvaa DKT:n 

henkeä. Aluksi kuvattiin yleisesti, mitä DKT on ja sen jälkeen esiteltiin, kenelle terapia 

sopii ja kenelle ei. Samalla aukeamalla kerrottiin, miten ammattilainen lähettää asiak-

kaansa DKT:aan. Viimeisellä aukeamalla mainittiin, mistä osista DKT koostuu ja mitä ne 

sisältävät. Takasivulle laitettiin sekä internet- että kirjallisuuslähteitä DKT:aan liittyen ja 

DKT-tiimin yhteystiedot. Esitteen tekijät ja Turun ammattikorkeakoulun logo on sijoitettu 

takasivun alareunaan. Esitteessä päätettiin käyttää selkeää yleiskieltä, jotta itse asia 

pääsisi hyvin esiin. Tyyli pidettiin neutraalina ja asiallisena.  

Esitteen ulkoasu ja värimaailma tarkentuivat työn edetessä. Värit haluttiin pitää raikkaina 

ja teeman sävyksi valikoitui sininen. Esitteen taittoon haluttiin käyttää apuna digitaalisen 

alan ammattilaista, jotta tuotos valmistuisi mahdollisimman kitkattomasti ja asianmukai-

sesti. Taitto-ohjelmana oli Indesign CC 2017. Taittoon ja muutaman mallikappaleen tu-

lostamiseen liittyvät kustannukset päätettiin maksaa itse. Esite annettiin ennen painatta-

mista koeluettavaksi muutamalle kohderyhmään kuuluvalle henkilölle sekä esitteen ti-

laajalle, jotta olisi vielä mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia.  
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DKT-tiimi laittaa tulevaisuudessa esitteen saataville verkkoympäristöön, josta ammatti-

lainen voi tulostaa sen halutessaan. Tiimille annettiin taiton tekijän, Jan Bergmanin, yh-

teystiedot, mikäli esitteeseen täytyy vastaisuudessa tehdä muutoksia tai niitä halutaan 

tilata lisää. 

Esitteen kuvat löydettiin Pixabayn ja Shutterstockin internetsivuilta käyttämällä erilaisia 

englanninkielisiä hakusanoja, kuten team, therapy ja depression. Pixabayn kuvat olivat 

vapaasti käytettävissä ilman maksua, mutta Shutterstockin kuvien käytöstä oli makset-

tava lisenssi- ja kuvamaksu, jonka tämän opinnäytetyön tekijät maksoivat itse. Kuvat va-

littiin huolella, jotta ne sopisivat esitteen teemaan. (Liite 1.) 
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8 POHDINTA 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyötä tehtäessä on noudatettava hyvää tutkimuksellista käytäntöä eli toimit-

tava rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Tiedonhaku-, tutkimus-, raportointi- ja arviointi-

menetelmien tulee olla tieteellisesti ja eettisesti kestäviä ja työtä julkaistessa on oltava 

avoin ja vastuullinen. Muiden tutkijoiden töihin viitataan asianmukaisesti ja annetaan si-

ten heidän työlleen sille kuuluva arvo ja merkitys. Asiaankuuluvien tutkimuslupien pitää 

olla kunnossa työtä tehtäessä. Jo ennen työn aloittamista kaikkien siihen osallistuvien 

tahojen velvollisuudet, vastuut ja käyttöoikeudet on sovittava; työn edetessä näihin voi-

daan tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Jokainen työhön osallistuva jäsen vastaa itse 

siitä, että noudattaa yhdessä tehtyjä sopimuksia. (TENK 2012,5-6.) Toimeksiantosopi-

mus tähän opinnäytetyöhön tehtiin nuorisopsykiatrian osaston DKT-tiimin jäsenen 

kanssa. Sopimuksessa määriteltiin esimerkiksi työn käyttöoikeus sekä salassapitoehdot.  

Lähdekritiikki on tärkeää opinnäytetyötä tehtäessä, jotta voidaan varmistaa lähteen luo-

tettavuus. Kirjoittajan tunnettuus ja arvostettuus näkyvät esimerkiksi nimen esiintyessä 

sekä julkaisujen tekijänä, että arvostettujen kirjoittajien lähdeviitteissä. Tällöin voi ajatella 

kirjoittajalla olevan todennäköisesti arovaltaa alalla. On suositeltavaa käyttää tuoreita 

lähteitä, sillä tutkimustieto muuttuu nopeasti. Toisaalta taas alkuperäinen lähde on luo-

tettavampi, sillä uudemmissa tieto on saattanut kulkea monen moninkertaisen lainaus- 

ja tulkintaketjun läpi. Yleensä arvostettujen kustantajien tekstit ovat asiatarkistettuja, 

mutta laadun varmistamiseksi voi etsiä teksteistä kirjoitettuja lausuntoja ja arvosteluja. 

Lähteen olisi oltava totuudellinen ja mahdollisimman puolueeton. Tekstiin tutustuessa 

saattaa joutua tarkistamaan, kenelle ja miksi se on tehty; jos herää epäilys tekstin tarkoi-

tusperistä, sitä on käytettävä varauksin. (Hirsjärvi ym. 2007, 109-110.) Tästä syystä tie-

don hakua ja lähteiden taustoja kuvailtiin erillisessä luvussa Tiedon haku.  

Hyvän tutkimuksellisen käytännön loukkaamista ovat vilppi ja piittaamattomuus hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä. Vilpillä tarkoitetaan sepittämistä eli tekaistujen havaintojen 

esittämistä tieteelliselle yhteisölle, havaintojen vääristelyä, plagiointia eli suoraan tai mu-

kaillen lainaamista tai kopiointia sekä anastamista eli toisen tekemän työn esittämistä 

luvatta ja omissa nimissä. Piittaamattomuus hyvästä tutkimuksellisesta käytännöstä tar-

koittaa törkeitä laiminlyöntejä työn eri vaiheissa. Esimerkiksi huolimattomasti raportoidut 
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työskentelymenetelmät ja puutteelliset viittaukset ovat piittaamattomuutta. (TENK 

2012,8.) Viittaukset merkittiin huolellisesti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukai-

sesti, jotta lähteet olisivat jäljitettävissä. Raportti kirjoitettiin huolellisuutta ja rehellisyyttä 

noudattaen.  

8.2 Prosessin arviointia 

Opinnäytetyöryhmän mielestä esitteeseen saatiin tietoa DKT:sta tiiviiseen sekä johdon-

mukaiseen muotoon kohderyhmä huomioiden. Tieto on esitetty ytimekkäästi ja sisältö 

on myös DKT-tiimin hyväksymä. Toimeksiantaja on ilmaissut olevansa esitteeseen tyy-

tyväinen, varsinkin sen ulkoasua kiitettiin. Asiasta on oltu yhteydessä sähköpostitse tii-

min yhteyshenkilön kanssa. Myös opinnäytetyöryhmän mielestä ulkoasu on onnistunut; 

se on raikas ja selkeä. 

Syksyllä 2017 saatu opinnäytetyön aihe oli alun perin toinen, dialektisen käyttäytymiste-

rapian vaikuttavuuteen liittyvä kirjallisuuskatsaus. Työ aloitettiin tutustumalla kirjallisuus-

katsaukseen tutkimusmenetelmänä. Samaan aikaan kerättiin tietoa DKT:sta sekä epä-

vakaasta persoonallisuushäiriöstä ja nuorten mielenterveysongelmista. Ennen opinnäy-

tetyön suunnitelman aloittamista työn menetelmä muuttui kirjallisuuskatsauksesta toi-

minnalliseksi opinnäytetyöksi. DKT:sta tehtyjä esitteitä tutkiessa opinnäytetyöryhmälle 

syntyi ajatus tehdä uusi, nuorille asiakkaille suunnattu esite. Toimeksiantajan toiveesta 

esitteen kohderyhmä muuttui terapiaan lähettäväksi tahoksi, koska siihen oli tarvetta.  

Ryhmän toimivuutta ja joustavuutta osoitti tietoisen työnteon aloittaminen jo ennen ai-

heen tarkentumista sekä selkeä työnjako. Työn suunnitelma ja tuotos tehtiin aikataulun 

puitteissa.  

Opinnäytetyön tuotoksessa, esitteessä, avataan DKT:n perusteita ja soveltuvuutta erilai-

sille asiakkaille hyvin lyhyesti ja tiiviisti. Esite laadittiin pitäen mielessä hyvän terveysalan 

esitteen kriteerit Karjalaisen & Roivaksen (2103, 118-119, 122) mukaan: tuotoksen ha-

luttiin olevan ytimekäs, selkeä, ajantasainen ja luotettava. Kohderyhmä eli terapiaan lä-

hettävät tahot huomioitiin tuomalla esiin tieto siitä, millaisille asiakkaille tämä terapia so-

pii. VSSHP:n ja Turun AMK:n graafiset ohjeet logojen käytöstä otettiin huomioon. Tutki-

musta ohjaavia kysymyksiä, kuten millaista tietoa DKT-tiimi kokee tarpeelliseksi välittää 

lähettäville tahoille, käsiteltiin yhteydenpidossa toimeksiantajan kanssa ja saatiin kom-

mentteja työstä sen eri vaiheissa. Kuitenkin ryhmälle annettiin vapaus toteuttaa esite 

parhaaksi katsomallaan tavalla.  



30 

OPINNÄYTETYÖ | Piia Heiniluoma, Ria Hiekkala ja Susanna Rissanen 

 

Opinnäytetyöryhmän sisällä nousi toistuvasti esiin ajatus dialektisen asetelman tiedos-

tamisen ja hyväksymisen sekä dialektiikkataitojen tuntemisen vaikutus sairaanhoitajan 

ammatillisiin vuorovaikutustaitoihin. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustai-

toja kaikilla toimialoilla sekä potilaiden kanssa että työyhteisöissä. Ryhmässä koettiin, 

että vuorovaikutuksen pohtiminen DKT:n valossa lisää sairaanhoitajan valmiuksia asiak-

kaan kohtaamiseen ja hoitotyön suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa tämän omista 

lähtökohdista.  

8.3 Kehittämisehdotukset 

DKT:n ollessa näyttöön perustuen yksi moniongelmaisen ja terveydenhuollon palveluita 

paljon käyttävän asiakasryhmän hoitamiseen suositeltu terapiamuoto (Epävakaa per-

soonallisuushäiriö: Käypä hoito -suositus 2015), olisi tulevaisuudessa hyvä saada DKT-

tiimille näkyvyyttä organisaation sisällä. Tiimin toimintaa ja DKT:aan ohjaamista voisi eri 

tahojen yhteistyön parantamiseksi tehdä näkyvämmäksi esimerkiksi VSSHP:n intra-

netissä, etenkin nyt, kun organisaatio on muuttunut ja laajentunut. Asiakkaiden ollessa 

nuoria voidaan olettaa heidän usein tarvitsevan myös kuntoutumisen (muun muassa 

Kela) ja lastensuojelun palveluita (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 6§) ja toisaalta nuo-

ren mielenterveysongelmien hoitaminen ehkäisee myös aikuisuuden mielenterveyson-

gelmia (Kumpulainen ym. 2016, 5). Asiakkaan perusongelman, tunteiden säätelyn vai-

keuden, hoitaminen vähentäisi itseä vahingoittavaa käytöstä ja siten inhimillistä kärsi-

mystä sekä palveluiden tarvetta ja edistäisi kuntoutumista opinto- ja työelämäpoluille. 

Koska esite DKT:sta valmistui vasta lähellä opinnäytetyön raportointiaikaa, kohderyh-

mältä ei ehditty vielä saada palautetta esitteen toimivuudesta. Jatkossa tulisi arvioida 

esitteen käyttökelpoisuutta ja nuorten hoitoon ohjautumisen paranemista ja tehdä esit-

teeseen tarvittaessa muutoksia. Esite tulee VSSHP:n käyttöön sekä sähköisesti intra-

netissä että painettuna esitteenä. Opinnäytetyöryhmässä pohdittiin, että siitä voisi lisäksi 

olla hyötyä sekä terveysalan ammattilaisille että kansalaisille Mielenterveystalon inter-

netsivuilla julkaistuna.  

Linehan Instituten Behavioral Tech -sivustolla on lyhyt, asiakkaille suunnattu englannin-

kielinen video DKT:sta. Kun myös Suomessa on paljon mielenterveysongelmaisia nuo-

ria, niin vastaava suomenkielinen video sairaanhoitopiirin tai Mielenterveystalon sivuilla 



31 

OPINNÄYTETYÖ | Piia Heiniluoma, Ria Hiekkala ja Susanna Rissanen 

julkaistuna voisi saavuttaa apua etsiviä nuoria. Sellainen voisi olla sairaanhoitajaopiske-

lijoiden ja media-alan opiskelijoiden yhteinen, moniammatillinen opinnäytetyö. 

Hoitopolun näkyväksi tekeminen voisi olla myös uusi kehittämis- ja tutkimusaihe. 

VSSHP:n (2014b) mukaan hoitopolku tehdään näkyväksi sellaisten sairauksien hoidon 

kohdalla, joilla kansanterveydellinen merkitys on suuri, eri toimijoiden välillä on hankalia 

rajapintoja ja hoitojaksoja ja -kontakteja on runsaasti. Olisi tärkeää selvittää eri toimijoi-

den kanssa, millaisia perusteita tunne-elämältään epävakaan nuoren asiakaslähtöiselle 

hoitopolun määrittämiselle ja kuvaamiselle on ja millainen hoitopolku olisi.  
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