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Avoimen dialogin hoitomalli on ohjannut pitkään psykiatri-
sen hoitotyön käytäntöjä ja luonut arvoperustaa Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueella kaikelle toi-
minnalle. Hoitomallissa on perusteet hoidon järjestämiseen 
sekä ihmisten ja verkostojen kohtaamiseen dialogisesti. Dia-
logisuus on perusperiaate kaikessa toiminnassa ja tavoittee-
na myös johtamisessa. Hoitoa ja tukea pyritään rakentamaan 
yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa heidän tarpeidensa mu-
kaan. Hoitomalli on vaikuttanut myös ympäröivään toimin-
taympäristöön luoden käytäntöjä perusterveydenhuollon, so-
siaalityön, kouluterveydenhuollon ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävälle yhteistyölle. (Karttunen 2012.) Pyrkimykse-
nä on, että yhdessä tekeminen yli sektorirajojen olisi luonte-
vaa ja asiakaslähtöistä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri koos-
tuu kuudesta kunnasta (Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, 
Ylitornio ja Simo), ja asukkaita alueella on noin 62 000. Psyki-
atrian tulosalueella työntekijöitä on noin 150.

Keroputaan sairaalan henkilökunnan perustehtävä on vuo-
sikymmenien aikana käynyt läpi valtavan muutos- ja kehittä-
misprosessin. Se kehittyi psykiatrisesta pitkäaikaissairaalas-
ta perhe- ja verkostokeskeisen hoitomallin edelläkävijäksi. 
Sairaalan toiminnan kehitys johti avohoitopainotteisen pal-
velujärjestelmän syntymiseen. Yhtenä oleellisena kehityksen 
lähtökohtana oli Suomessa 1980-luvulla toteutettu valtakun-
nallinen skitsofreniaprojekti (Skitsofreniaprojekti 1988), jon-
ka tavoitteena oli kehittää vaikeasti psykoottisten potilaiden 
hoitoa ja miettiä vaihtoehtoja laitoshoidolle. Skitsofreniapro-
jektin suosituksissa akuuttien psykoottisten kriisien hoidosta 
painotettiin potilaan perheen ottamista mukaan hoitokeskus-
teluihin ja hoidon suunnitteluun heti hoitoprosessin alussa. 
(Seikkula & Alakare 2004, 289–96.) 

Keroputaan sairaalan kehitystyön tärkeimpiä elementte-
jä 1980-luvun alkuvaiheissa on ollut professori Yrjö Alasen ja 
hänen tiiminsä Turussa kehittämän tarpeenmukaisen hoidon 

ydinkohdat, joihin avoimen dialogin periaatteetkin pohjautu-
vat. Professori Jukka Aaltonen kävi kouluttamassa ja työnoh-
jaamassa Keroputaalla 1980-luvun alusta lähtien lähes kah-
denkymmenen vuoden ajan säännöllisesti tuoden tutuksi 
perheterapiaa ja tarpeenmukaista hoitokäytäntöä. 

Avoimen dialogin toimintamalli perustuu periaatteille, jot-
ka ovat muotoutuneet toiminnan pohjaksi 1980- ja 1990-luvul-
la tehdyn työn kehittämisen ja tutkimisen pohjalta (Bergström 
ym. 2018, Haarakangas 1997, Keränen 1992, Seikkula 1991, 
Seikkula ym. 2006). Periaatteita pyritään kehittämään työn 
käytännössä jatkuvasti koulutuksen ja arjen toiminnan tut-
kimisen kautta. Psykiatrian tulosalueen palvelujärjestelmä on 
tällä hetkellä rakennettu seuraavien periaatteiden ympärille:

1. Välitysapu kriisitilanteissa

Keroputaan sairaalan yhteydessä on poliklinikka, joka vas-
taa polikliinisen toiminnan lisäksi ympärivuorokautisesta 
puhelinpäivystyksestä. 1980-luvulla psykiatrian organisaa-
tiossa tehtiin päätös, joka mahdollistaa ihmisten pääsyn eri-
koissairaanhoidon palvelujen piiriin ilman perusterveyden-
huollosta saatua lähetettä. Puhelinsoitto riittää, ja yhteyttä 
voivat ottaa asiakkaan itsensä lisäksi perheenjäsenet ja yh-
teistyökumppanit. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, jolla 
on koulutus verkostokeskeiseen työotteeseen ja tuntemusta 
alueen toimijoista. Ensimmäinen puhelu nähdään potenti-
aalisena terapeuttisena interventiona, joka aloittaa hoitopro-
sessin. Tietojen keräämisen sijaan ja7tai lisäksi puhelimessa 
käydyssä keskustelussa pohditaan huolenaiheita ja sitä, missä 
ja milloin ensimmäisen tapaamisen olisi hyvä olla. Yhdessä 
päätetään myös se, ketä ensimmäiseen tapaamiseen on syytä 
kutsua ja kenen toimesta. Mikäli soittaja on läheinen tai yh-
teistyökumppani, esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, pide-
tään tärkeänä hänen osallistumistaan ensimmäiseen tapaa-
miseen.
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Kriisi voi olla mahdollisuus, jossa ihmisen ja verkoston 
omat resurssit aktivoituvat voimaannuttavalla ja tilannetta 
eteenpäin vievällä tavalla. Kriisi voi olla mikä tahansa huolen-
aihe, ja tärkeää on, että soittaja tulee kuulluksi ja avuntarpee-
seen aletaan vastata tarpeenmukaisen ajan sisällä.

2. perhe- ja verkostokeskeisyys

Ihminen on osa perhettä ja sosiaalista verkostoa. Elämme suh-
teissa, ja merkitykset itsestämme ja ympäröivästä maailmas-
ta syntyvät näiden suhteiden kautta. Dialogisessa hoitomal- 
lissa pidetään tärkeänä perheenjäsenten ja/tai merkityksel-
listen verkoston jäsenten mukanaoloa hoitokokouksissa. 
Perheen voimavarojen hyödyntäminen ja ottaminen osak-
si hoitoa on toipumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös 
perheen elämässä olemassa olevien mahdollisten ammatillis-
ten verkostojen kanssa (lastensuojelu, koulu) tehtävä yhteis-
työ on tärkeää. Mielen ja ihmisyyden krii-
sit nähdään heijasteina ihmisten välisistä 
suhteista ja niiden vaikutuksista ihmisen 
henkilökohtaiseen merkityksen antoon 
ennemmin kuin biologisina häiriöinä, 
joihin löytyy ratkaisu lääketieteellisistä 
toimenpiteistä. Sen sijaan, että ihmisen 
tilannetta määriteltäisiin psykiatriassa 
olevan asiantuntijuuden kautta, pyritään 
ymmärrystä synnyttämään yhdessä ih-
misen ja hänen verkostonsa kanssa. Ih-
miset ovat aina osa jotain yhteisöä. Jos-
kus voi olla vaikea kutsua perheenjäseniä 
keskusteluun mukaan, tällöin pohditaan 
mahdollisuutta pyytää mukaan ystävä tai 
vaikkapa opettaja, jolla voi olla tärkeä rooli ihmisen elämässä.

Jotta julkisen sektorin palvelujärjestelmä voi vastata palve-
lun käyttäjien tarpeisiin joustavalla ja tarpeenmukaisella ta-
valla, toimijuuden on oltava yhteistoiminnallista ja dialogista.

3. Joustavuus ja liikkuvuus 

Asiakkaan ja perheiden tarpeisiin pyritään vastaamaan jous-
tavasti ja tarpeenmukaisesti. Joustavuutta tarvitaan erityises-
ti työntekijöiden ajattelussa sekä käytännön työn järjestämi-
sessä, kuten päivien suunnittelussa ja liikkumisessa. Tilanteet 
voivat muuttua nopeasti ja niihin tulee reagoida tarpeenmu-
kaisesti. Myös tapaamisia tulee muuttaa joustavasti; esimer-
kiksi uudessa kriisitilanteessa tapaamisia voi olla useammin 
viikossa, vaikka niitä olisi jo harvennettu. Myös hoitomuoto-
ja sovitetaan yhdessä pohtien, sovitaan esimerkiksi yksilötera-
piasta perhekäyntien lisäksi tai voidaan päätyä lyhytaikaiseen 
sairaalahoitoon. Koko ajan hoitoa suunnitellaan ja muutetaan 
tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan ja/tai potilaan ja hänen 

lähiverkostonsa kanssa, ja samalla työntekijöiden tulee tuo-
da esille kokemuksensa samankaltaisista tilanteista Näin voi-
daan osaltaan synnyttää luottamusta hoitoprosessiin.

Psykiatrian työntekijät liikkuvat paljon alueella tuoden asi-
antuntemuksensa lähelle perusterveydenhuoltoa ja asiakkai-
ta. Tapaamisia järjestetään siellä, missä parhaiten saadaan 
huolen keskellä olevat ihmiset yhteen. Tapaamisia on kouluil-
la, nuorisotiloissa ja kahviloissa. Kotikäyntien merkitystä ei 
voi korostaa liikaa. Vaikeissa ongelmissa tapaaminen kotona 
on erittäin tärkeä. Kotona yhteistyösuhde ja keskustelu on ai-
na erilaista kuin esimerkiksi poliklinikalla. Työntekijät ovat 
asiakkaan kotona aina vieraana saaden uutta ymmärrystä 
asiakkaan ja perheen elämästä ja tilanteesta. Kokemuksen 
mukaan keskustelu saa uusia tasoja ja ulottuvuuksia, kun ih-
miset voivat pohtia tilannettaan kotonaan yhdessä hoitavan 
työryhmän kanssa.

4. psykologinen jatkuvuus

On tärkeää, että samat työntekijät ovat 
ihmisen ja perheen hoidossa koko hoito-
prosessin ajan. Tarpeenmukaisesti hoi-
toon voidaan kutsua uusia toimijoita; tä-
mä tapahtuu yhdessä tilannetta pohtien. 
Ymmärrys vaikeissa tilanteissa synny-
tetään yhdessä ja toimijuus rakennetaan 
tämän ymmärryksen pohjalta. Yhdessä 
synnytettyä (kannattelevaa) ymmärrys-
tä on vaikea siirtää uudelle hoitotiimille. 
Hoitavan työryhmän kokonaisuudessaan 
vaihtuessa olemassa oleva hoitoprosessi 
katkeaa, ja mahdollisesta ymmärryksestä 

syntynyt toimijuus ja toipuminen voi pysähtyä. Tästä periaat-
teesta asiakkaat antavat paljon palautetta: kuinka tärkeää voi 
olla se, että hoitoprosessissa ovat samat ihmiset riippumatta 
siitä, onko ihminen kotona vai esimerkiksi sairaalahoidossa.

5. Vastuullisuus

Työryhmä ottaa vastuun asiakkaan hoitoprosessista. Ensim-
mäiseen tapaamiseen osallistuvat psykiatrian työntekijät 
muodostavat työryhmän, joka sitoutuu olemaan asiakkaan ja 
perheen hoidossa prosessin loppuun asti. Työryhmä koordi-
noi yhdessä päätettyjen hoitotoimien toteutumisen, esimer-
kiksi verkostokokouksen järjestämisen työvoimatoimiston 
kanssa, ja toimii yhteistyössä ympäröivien toimijoiden kans-
sa. Vastuullisuutta on myös toimijuuden läpinäkyvyys, jolloin 
esimerkiksi lääkehoidosta keskusteltaessa työryhmä huoleh-
tii siitä, että asiakkaan kanssa käydään tarpeeksi keskustelua 
lääkehoidon toivotuista vaikutuksista ja mahdollisista sivu-
vaikutuksista. 
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6. epävarmuuden sietäminen

Kriisitilanteessa voi olla paljon pelkoa läsnä. Ihmisillä on ym-
märrettävästi toive ongelmien nopeasta ratkeamisesta ja siten 
toive siitä, että työntekijät asiantuntijoina osaavat antaa pikai-
siakin vastauksia vaikeissa tilanteissa. Joskus myös työnteki-
jöillä voi olla tunne siitä, että heidän tulee tarjota ratkaisuja, 
vaikka he eivät vielä tunne ihmisiä tai heidän elämäntilannet-
taan. 

Epävarmuuden sietämisen peruslähtökoh-
tana on yhteisen dialogin synnyttäminen si-
ten, että ihmisten omat voimavarat tulevat 
näkyviksi ja käyttöön. Tämä vaatii työryhmä-
työskentelyä ja hoitokeskustelujen tiivistä to-
teuttamista. Työskentelyssä on tärkeää asettua 
kuuntelevaan positioon, olla aidosti kiinnos-
tunut siitä, mitä ihmisen ja hänen verkostonsa 
elämässä on tapahtunut ja millaisia merkityk-
siä nämä tapahtumat ovat saaneet. Toivon yllä-
pitäminen ja vaaliminen auttavat epävarmassa 
tilanteessa. Asiakkaan ja perheen usko toipu-
misesta voi olla koetuksella, ja silloin työnteki-
jöiden rooli on tärkeä.

On tärkeää, että kokemattomalla työnteki-
jällä on kokenut työpari, jolloin epävarmuuden sietäminen 
on helpompaa. Työntekijöiden keskinäinen luottamus toisiin-
sa auttaa sietämään epävarmuutta ja välttämään äkkinäisiä 
harkitsemattomia päätöksiä. Asioista tulee pystyä keskuste-
lemaan ennen päätösten tekemistä, esimerkiksi lääkehoidon 
aloittamisesta tai mahdollisesta sairaalahoidosta. Psykiatrias-
sa toimittaessa mielenterveyslaki antaa mahdollisuuden puut-
tua ihmisen itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen 
tavoilla, jotka asettavat työntekijän miettimään eettisiä ja mo-
raalisia lähtökohtia toiminnoilleen. Nämä erityisolosuhteet 
korostavat tiimityön ja luottamuksen merkitystä.

7. Dialogisuus

Dialogisuus syntyy ihmisten välillä. Länsi-Pohjan psykiatrisen 
palvelujärjestelmän tärkeimpiä lähtökohtia on työparityösken-
tely. Työryhmä tuo tilanteeseen moniäänisyyttä, joka voi aut-
taa ihmisiä löytämään uusia näkökulmia vaikeisiin tilantei-
siin. Olemalla kiinnostunut ihmisen, verkoston ja kollegoiden 
ajatuksista luodaan yhdessä dialogia, jossa ihmisillä on tilaa 

luoda uutta ymmärrystä omaan tilanteeseensa. 
Dialogiseen orientaatioon kuuluu olennaisena 
osana reflektiivinen työote, joka osaltaan aut-
taa epävarmuuden sietämisessä ja tukee työn-
tekijöiden horisontaalista asiantuntijuutta. 

Sairaanhoitopiirissä tehtiin 1980-luvulla 
päätös perheterapiakoulutuksen tarjoamises-
ta koko henkilökunnalle maksuttomana työ-
paikkakoulutuksena. Koulutuskokonaisuus 
muotoutui vuosien saatossa dialogiseksi pro-
sessiksi, jossa työntekijät tarkastelevat työtään 
myös avoimen dialogin periaatteiden valos-
sa. Tärkeä työparityöskentelyä ylläpitävä teki-
jä on ollut perheterapiakoulutukseen kuulunut 
koulutuspsykoterapia, joka on toteutettu pien-
ryhmissä. Kollegoiden kanssa tapahtuva oman 

taustan terapeuttinen tutkiminen asettaa ihmiset tutkimaan 
myös työtään uudella tavalla. Työn arjessa tiimin sisällä oleva 
luottamus ja toisten tunteminen on ensisijaisen tärkeää kriisi-
työtä tehtäessä. 

Tarpeenmukaisuus on pysynyt organisaation toimintaa 
ohjaavana periaatteena siten, että henkilöstölle on järjestet-
ty myös kognitiivisia opintokokonaisuuksia, traumaterapian 
perusopintoja sekä yksilöpsykoterapian eriasteisia opinto- 
kokonaisuuksia. On pyritty myös huomioimaan ihmisyyden 
monimuotoisuutta tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuk-
sia kuvallisen ja toiminnallisen terapian koulutukseen. Tällä 
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pyritään siihen, että hoidossa voisi aidosti toteutua terapeutti-
nen, toisiaan tukeva moniäänisyys ja laaja ammatillisuus. 

Hoidon periaatteet ovat luoneet toiminnan ja käyttäyty-
misen malleja myös työyhteisöihin. Työryhmänä työskente-
ly asettaa työntekijät jatkuvaan vuorovaikutukseen toistensa 
kanssa, jolloin toisen jaksamiseen ja ammatilliseen orientaa-
tioon syntyy kiinnostus yhteisen työn kautta.

Perhe- ja verkostokeskeinen lähestymistapa voi lisätä ihmi-
sen toimijuuden kokemusta. Terveydenhuollon henkilökun-
nalla tulee olla valmius kohdata ja ymmärtää ihminen osa-
na omaa perhettään ja verkostoaan. Kutsumalla heitä mukaan 
tarpeenmukaisesti elämäntilanteiden moninaiset haasteet 
saavat mahdollisuuden ilmentyä niin ihmissuhteissa kuin ih-
misen sisäisessä kokemusmaailmassa ja siten olla terapeutti-
sesti ja dialogisesti lähestyttävissä. Mikäli tarpeenmukaisuus 
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ja yhteistoiminnallisuus on terveydenhuollon toiminnan läh-
tökohtana, myös lääketieteellisestä ihmiskuvasta ja siihen liit-
tyvistä tukevista hoitotoimenpiteistä voidaan puhua ilman 
leimaavaa ja joskus mystifioivaa kieltä.

Länsi-Pohjassa avoimen dialogin hoitomallin kehittämi-
nen alkoi 1980-luvun poliittisessa, kulttuurisessa sekä hoidol-
lisessa kontekstissa. Eri ihmiset kohtasivat kukin oman his-
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ten avoimuuteen ja keskinäiseen luottamukseen, voi ajatella 
myös, että sitä ei voi pakottaa eikä tuoda ulkoa käsin työyh-
teisön toimintatavaksi. Dialogia voi edistää vain dialogisesti. 
(Alhanen ym. 2015, 4.)
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