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Taustatietoa mielenterveyshäiriöistä 

Mielenterveyshäiriöistä kärsii joka viides aikuinen ja niiden elinaikainen kokonaisesiintyvyys on lähes 50 %. 

Suuri osa mielenterveyshäiriöistä alkaa jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat paljon 

pitkäaikais- ja yhteissairastavuutta, ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle päätymiseen ja keskeinen 

sairauslomien peruste.  Mielenterveyshäiriöiden kokonaistaakka yhteis-kunnalle on sairausryhmistä suurin. 

Esimerkiksi mielialahäiriöiden välittömät ja välilliset kustannukset on arvioitu yli 1000 miljoonaksi euroksi 

vuosittain samoin kuin psykoosihäiriöiden. Vastaavasti mielenterveyden edistämisen tiedetään lisäävän 

tuottavuutta ja hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnin (positiivisen mielenterveyden) on osoitettu myös 

parantavan muun muassa koulumenestystä, fyysistä terveyttä ja vähentävän itsemurhan riskiä. 

Mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn sijoitetun euron on arvioitu säästävän 4-6 euroa 

mielenterveyden hoitokuluissa.                                                                                                                                                                      

Mielenterveyshoidon saatavuus ei ole läheskään riittävää häiriöiden yleisyyteen nähden. 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivistä vain viidesosa on riittävässä ja laadultaan hyvässä psykiatrisessa hoidossa 

ja yli puolet on vailla mitään hoitoa. Lisäksi mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on suuria alueellisia 

eroja. Esimerkkinä mielenterveyshoidon riittämättömyydestä on julkisen sektorin järjestämien 

psykoterapiapalvelujen huomattava alimitoitus tarpeeseen nähden. Psykoterapiatarjonta on suureksi 

osaksi yksityissektorin varassa. Näiden palvelujen tuottamiseen perus -ja erikoistasolla ja palvelujen 

parempaan saatavuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sote-järjestelyissä.  Mielenterveyshäiriöihin 

liittyy edelleen stigmaa, joka nostaa hoitoon hakeutumisen kynnystä ja aiheuttanee mielenterveyshoidon 

resurssoinnin epätasa-arvoisuutta verrattuna somaattiseen hoitoon.                                                                                                                             

Yhteiskunnallisilla tekijöillä on suuri merkitys ihmisen mielenterveyteen ja mielenterveyshäiriön riskiin. 

Matala sosioekonominen asema, koulutuksen puute, työttömyys ja köyhyys aiheuttavat riskin 

mielenterveydelle. Vaikeat mielenterveyshäiriöt lyhentävät huomattavasti elinaikaa. Esimerkiksi 

skitsofreniaa sairastavat elävät noin 20 vuotta lyhyemmän elämän verrattuna väestön keskimääräiseen 

elinaikaan. Tämä johtuu erityisesti sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien suuremmasta esiintyvyydestä 

kyseessä olevassa potilasryhmässä.  

Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä on tarkasteltava yhdessä. Päihdehäiriöt kuuluvat tautiluokituksessa 

mielenterveyshäiriöiden ryhmään. Suurella osalla päihdehäiriöistä kärsivistä on lisäksi toinen 

mielenterveyshäiriö, joka voi altistaa päihteiden käytölle tai olla seurausta päihteiden käytöstä.  

Päihdehäiriöiden hoidossa on käytettävissä myös lääkkeellisiä, psykoterapeuttisia ja psykososiaalisia 

hoitomenetelmiä. Päihdepalvelut ovat osaltaan myös sosiaalihuollon asioita. Mielenterveys- ja päih-

dehoidon palvelut on aikaisemmin järjestetty erillisinä palveluina ja eri toimipaikoissa - 

mielenterveyspalvelut terveydenhuollon organisaatioissa ja päihdepalvelut suurelta osin sosiaalihuollon 

organisaatioissa. Lisäksi on huomattava että päihdehuollon perus- ja jopa erikoistuneet palvelut ovat 

suurimmaksi osaksi yksityisten tai säätiöpohjaisten ostopalvelujen tai järjestöjen tuottamia toisin kuin 

mielenterveyspalvelut.   



Viime vuosien aikana mielenterveys- ja päihdepalvelut on kuitenkin enenevästi integroitu samoihin 

yksiköihin erityisesti avohoidossa. Myös kansallisesti on ohjattu kehitystä kohti integroitua 

palvelujärjestelmää (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-15). Seuraavassa esityksessä 

mielenterveyshäiriöihin katsotaan sisältyvän myös päihdehäiriöt. Ks. myös erillinen Päihdepalvelujen sote-

ennakkoarvio.  

 

Sote/maakuntahallintouudistuksen vaikutukset mielenterveyspalveluihin 

Sote-uudistus on mahdollisuus järjestää mielenterveyspalvelut nykyistä paremmin väestön tarpeen 

mukaisiksi, laadukkaammin sekä alueellisesti ja muihin potilasryhmiin verraten yhdenvertaisemmin.  

Maakuntien sote-alueet vastaavat alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon mukaan lukien 

mielenterveyspalvelujen tasa-arvoisesta ja tarpeen mukaisesta saatavuudesta. On tärkeää, että sote-alueen 

ylimpään hallintoon tulee lasten-, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtamisen ja 

kehittämisen osaajia. Tätä edellyttää mielenterveyshäiriöiden suuri esiintyvyys ja taakka yhteiskunnalle (ks. 

edellä taustatietoja). Myös valtakunnallisiin koordinoiviin elimiin, STM:n ohjausyksikköön ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon neuvottelukuntaan olisi tärkeä saada riittävästi mielenterveys- ja päihdealan 

asiantuntemusta. Myös THL:n roolia valtionohjauksen tukena olisi vahvistettava, esimerkiksi palvelujen 

laadun tietopohjan kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi on tärkeä 

huomioida kokemusasiantuntijuuden merkitys-palvelujen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Valtion ohjauksen vahvistaminen (sosiaali- ja terveysministeriön strateginen ohjausyksikkö, valtioneuvoston 

resurssiohjaus sote-alueille) parantaa mahdollisuutta ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tasa-

arvoista järjestämistä kansallisesti ja alueellisesti huomioiden väestön ja eri potilasryhmien tarpeet. Lisäksi 

kaikki sote-rahoitus tulee kohdennettua sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tämä on parannus 

verrattuna nykytilanteeseen, jossa sote-valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä. Ratkaisevaa 

mielenterveyspalvelujen resurssoinnin kannalta on, miten maakunnat/sote-alueet huolehtivat sote-rahan 

allokoinnista alueen sisällä oikeudenmukaisesti ja tarpeenmukaisesti  eri palveluihin huomioiden myös 

vallitsevat epäkohdat mielenterveyspalveluissa (ks. edellä taustatiedot).                                                                     

Palvelulupaus on väline, joka määrittelee palvelujen tarjontaa, kehittää palvelujen sisältöä, laatua ja 

vaikuttavuutta.  Palvelulupaus varmistaa osaltaan palvelujen riittävää saatavuutta eri potilasryhmillä. 

Valtakunnallisen ja erityisesti alueellisen palvelulupauksen tulee sisältää riittävän tarkat määrittelyt, jotta 

sillä olisi ohjausvaikutusta palvelujen järjestämiseen. Liian yleisellä tasolla oleva palvelulupaus heikentää 

ohjausvaikutusta. Mielenterveyspalvelujen kannalta on erityisen tärkeä määritellä tarpeenmukaiset 

palvelut, koska tällä hetkellä mielenterveyspalveluja ei ole läheskään tarvetta vastaavasti saatavilla.                                  

Kansalliset laaturekisterit ovat väline palvelujen laadun kehittämisessä ja valvonnassa. THL olisi sopiva 

vastuutaho kokoamaan tietoa hoitotuloksista ja asiakastyytyväisyydestä, joita voidaan hyödyntää 

palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä.    

Peruspalvelujen vahvistaminen on tärkeää mielenterveyspotilaille, koska valtaosa palvelukysynnästä 

kohdistuu perustasolle jo mielenterveyshäiriöiden suuren esiintyvyyden vuoksi. Perustasolla voidaan 

ensilinjassa tunnistaa mielenterveyshäiriöt ja hoitaa osa häiriöistä. Lisäksi peruspalveluissa kohdataan 

runsaasti psykosomaattisesti oireilevia potilaita ja myös somaattisesti sairaiden potilaiden psyykkistä 

oireilua. Peruspalvelujen tulee olla helposti saavutettavia, matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat lähellä 

potilaita. Esimerkiksi ns. depressiohoitajamalli on laajennettava koko maahan kattamaan masennuksen 

lähipalvelun tarvetta. Peruspalvelujen vahvistaminen edellyttää myös osaamisen vahvistamista koulutuksen 



ja työnohjauksen avulla. Lisäksi on tärkeä säilyttää peruspalvelujen ja erityispalvelujen välillä toimiva yhteys 

palvelutarpeen muuttuessa tasolta toiselle.  Päihdetyön ja mielenterveystyön määrittely ja laatusuositukset 

tulisi laatia myös perustasoa ajatellen: ennaltaehkäisevät (stressinhallinta), kriisipalvelut, psykososiaalinen 

tuki, psykoedukaatio, vertaisryhmät, ja kun nämä eivät riitä, on seuraavaksi terapiapalvelut ja erikoistuneet 

palvelut eli painopistettä on siirrettävä vaikuttaviin matalan kynnyksen toimiin. Psykiatrisen erikoissairaan-

hoidon tehtävä on tukea ja konsultoida peruspalveluja, hoitaa osa potilaista avohoidossa ja tuottaa 

psykiatrinen sairaalahoito. Julkisesti järjestettyjen psykoterapiapalvelujen saatavuutta on huomat-tavasti 

lisättävä.  Mielenterveyspalvelujen nopea saatavuus parantaa toipumisen ennustetta ja vähentää 

sairauksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroidut palvelut ovat tärkeitä hoidon kokonaisvaltaisuuden ja jatkuvuuden 

kannalta. Monet mielenterveyspotilaat tarvitsevat terveydenhuollon palvelun lisäksi sosiaalihuollon 

palvelua. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköiden potilaat tarvitsevat usein sosiaalityön 

tukea, samoin päihdehäiriöiset potilaat ja ongelmaperheiden lapset. On tärkeä kehittää sosiaali- ja 

terveydenhuollon peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon hoitoketjuja niin, että potilaat saavat 

tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Hoitoketjujen toimivuuden parantuminen lisää 

myös järjestelmän kustannustehokkuutta. Lisäksi on kehitettävä mielenterveyspalvelujen avo- ja 

sairaalahoidon integraatiota niin, että sairaalahoitojaksolla on käytettävissä tieto potilaan avohoidosta ja 

päinvastoin. Sähköinen sairauskertomus luo tälle yhteistyölle hyvät edellytykset.  

Integraatio psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon välillä on kansallinen strateginen tavoite 

(Mieli- ja päihdesuunnitelma 2009-15), joka on edistynyt, mutta edelleen kesken. STM:n ja sote-alueiden 

ohjauksella kehitystä on edelleen mahdollista tukea. Psykiatrian ja somatiikan integraation hyötynä on 

mielenterveysongelmiin kohdistuvan stigman vähentyminen ja mielenterveyspotilaiden somaattisten 

ongelmien parempi huomiointi ja hoito. Integraatio parantaa myös vaikeista somaattisista sairauksista 

(esim. krooninen kiputila) kärsivien potilaiden mielenterveyden tilan tunnistamista ja toipumista. Tärkeä on 

myös lasten ja aikuisten palvelujen integraatio. Kun vanhemmalla on vaikea mielenterveyshäiriö, tulisi 

huomioida myös lasten tuen tarve. Myös lasten mielenterveysongelmien yhteydessä voidaan usein 

tunnistaa vanhempien mielenterveyden hoidon tarvetta, ja jotta lapsen hoito onnistuisi, tarvitsee myös 

vanhempi hoitoa. Myös aikuisikäisten mielenterveyskuntoutujien läheiset voivat tarvita psykososiaalista 

tukea. Tällä hetkellä tuki on pitkälti kolmannen sektorin (mm. FinFam) antamaa. Vertaistuki tulisi saada 

osaksi hoitojärjestelmää. 

Psykiatrian erityisosaaminen on varmistettava. Psykiatrinen tutkimus ja hoito käsittää tarpeenmukaiseksi 

arvioidut hoidot ja tiettyihin potilasryhmiin kohdennetut lääketieteellisesti spesifit interventiot. Helposti 

saatavilla olevia matalan kynnyksen peruspalveluja täydentävät psykiatriset erityispalvelut, joiden tuotanto 

edellyttäää riittävän suuria väestöpohjia. Vain näin niille voidaan turvata riittävä asiantuntijaresurssi. 

Suunnitteilla olevat yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueet (vrt. nykyiset erva-alueet) ovat riittävän 

suuria tähän tarkoitukseen. Vaikuttaviin hoitoihin keskittyminen on tärkeää, mutta on hyväksyttävä, että 

suurehko osa mielenterveyshäiriöiden hoidosta on epäspesifiä ja vain osa mielenterveyspotilaista ohjautuu 

psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Vastaavasti peruspalvelujen osaamista ja palveluja on vahvistettava 

siten, että ne pystyvät sekä toimimaan lievimpien häiriöiden ensisijaisena hoitopaikkana että vastaamaan 

jatkohoidosta erikoissairaanhoidon interventioiden jälkeen. 

 



Monituottajamallin ja valinnanvapauden vaikutukset 

mielenterveyspalveluihin       

Palvelujen järjestäjät ja tuottajat erotetaan toisistaan. Peruspalvelujen ja soveltuvin osin erikoispalvelujen 

tuotannosta vastaavat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin tuottajat, ja asiakkaat/potilaat valitsevat 

palvelun tuottajan sote-alueen hyväksymistä palvelun tuottajista. Osa erikoishoidoista ja 

viranomaistoiminta jää kuitenkin julkisen sektorin tuotantovastuulle. Kilpailuneutraliteetin vuoksi valinnan 

vapauden piiriin kuuluvat julkiset palvelut on yhtiöitettävä. Muutos on merkittävä nykyiseen järjestelmään 

verrattuna. Tällä hetkellä sote-palveluja tuottaa pääosin julkinen järjestäjä (kunta-kuntayhtymä), joka voi 

ostopalveluilla (alihankintana) täydentää julkisia palveluja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Uudessa 

järjestelmässä asiakas/potilas valitsee palvelun tuottajan ja lisäksi valinnanvapaus laajenee julkisen 

palvelutuotannon ulkopuolelle. Sote-alueiden/maakuntien vastuulla on rahoittaa palvelut, varmistaa ja 

valvoa niiden riittävyys ja laatu, koordinoida mielenterveyspalvelujen kehittämistä alueella ja sopia 

maakuntaa laajemmilla, esimerkiksi yliopistollisten sairaaloiden yhteistyöalueiden puitteissa järjestettävistä 

erityispalveluista.. 

Mielenterveyspalvelutuotannon pirstaloituminen monituottajamallissa sisältää riskejä. Tämän vuoksi on 

tärkeä huolehtia saumattomista palveluketjuista, joille tulee määrittää vastuutaho. Hoidon jatku-vuus ja 

riittävä aika luottamuksellisen hoitokontaktin luomiseen on monille potilaille tärkeä, mielenterveysasioissa 

usein tärkeämpää kuin esim. lonkkamurtuma potilaalla.                                                                               Osa 

mielenterveyspotilaista tarvitsee erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, palvelukokonaisuuksia, 

joiden määrittäminen ja ”yhdeltä luukulta” saaminen olisi tärkeä ja varmistaisi palvelujen saannin. 

Palvelujen saaminen yhdeltä luukulta voi myös käytännössä estää valinnanvapauden, esim. jossain 

kunnassa voi olla vain yksi sellainen laajempi terveysasema, josta saa sekä terveydenhuollon että 

sosiaalihuollon palvelut. Tällöin näitä molempia palveluja tarvitsevalla ei käytännössä ole valinnanvapautta, 

koska vaihtoehtoisia hoitopaikkoja ei ole alueella tarjolla. Myös palveluntuottajien näkökulmasta on 

hankalaa, jos vaaditaan, että kaikkia palveluja on oltava tarjolla, sillä tällöin käytännössä vain isot yritykset 

voivat vaatimuksen toteuttaa, eivätkä pienet yritykset pääse markkinoille. Valinnan vaihtoehdot vähenevät 

myös tätä kautta.  

Valinnanvapauden asianmukaista käyttöä varten asiakas tarvitsee riittävästi tietoa palvelujen laadusta. 

Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus punnita vaihtoehtoja eri lähteistä saatavan tiedon pohjalta. Asiakas 

tarvitsee monipuolista, vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa palvelujen sisällöstä, hinnoista ja 

odotusajoista. Lisäksi saatavilla tulee olla tietoa asiakastyytyväisyydestä ja hoitotuloksista (sekä 

komplikaatioista ja infektioista). Tutustuminen näihin tietoihin etukäteen voi tasoittaa asiakkaan ja 

ammattilaisen välistä tiedon epäsuhtaa ja siten vahvistaa asiakkaan asemaa. Asiakkaan tulisi saada tehdä 

lopullinen valinta itselleen tärkeiden tekijöiden ja arvojen perusteella. 

Osalle mielenterveyspotilaista kyky valita palvelun tuottaja on haasteellista, koska heillä ei sairautensa 

aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi ole siihen riittävää kapasiteettia. Tämän vuoksi on tärkeä 

huolehtia siitä, että erityistä tukea tarvitsevat potilaat/potilasryhmät ja heidän omaisensa saavat 

ammattilaisilta tukea valintojen tekemiseen. Mahdollisuutta niin sanotun edunvalvontavaltuutuksen 

käyttöön olisi tuettava heikoilla potilasryhmillä. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että ammattilaisilla on halua ja 

kykyä ohjata näitä potilaita. Henkilökunta tarvitsee koulutusta, toimintamalleja ja ohjausta 

valinnanvapausasioissa. On tärkeä järjestää hyvä ohjaus - ja seurantajärjestelmä tukemaan 

valinnanvapauden kohdentumista siten, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Maakunnissa tulee olla 



määritellyt monipuoliset palvelut kattava palveluverkko ja ellei näin ole, kansalaisen on saatava hankkia 

tarvitsemansa palvelu myös toisen maakunnan alueelta. Näin myös useamman paikkakunnan tai 

maakunnan alueella asuvat ja työskentelevät henkilöt voivat hyödyntää palveluita. Palvelusetelillä voidaan 

tukea valinnanvapautta.  

 

Edistävä ja ehkäisevä työ 

Mielenterveyden edistäminen jää uudistuksessa ensisijaisesti kuntien vastuulle. Lisäksi maakunnat 

vastaavat koko alueella mielenterveyden edistämisestä (tavoitteet, toimenpiteet, seuranta), 

koordinaatiosta, toimivat yhteistyössä kuntien kanssa ja tukevat kuntia asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämiseksi.   

Mielenterveyttä edistävälle toiminnalle on tärkeä varmistaa riittävät resurssit. Mielenterveyden 

edistäminen on kustannustehokasta ja vaikuttavaa toimintaa. Mielenterveyshäiriöiden ehkäisy on 

inhimillisesti ja yhteiskunnan talouden näkökulmasta erityisen hyödyllistä toimintaa, jonka avulla voidaan 

säästää merkittävästi sairauksien välittömiä hoitokuluja ja välillisiä kustannuksia sekä myös läheisille 

aiheutuvaa taakkaa, joka voi myös lisätä heidän riskiä sairastua psyykkisesti. Kunnallisessa päätöksen teossa 

on tärkeä huomioida laajasti hyvän mielenterveyden näkökulma ja tehdä poikkisektoraalista yhteistyötä eri 

vastuualueiden kesken (oppilaitokset, työllistämispalvelut, maahanmuuttajien kotouttamistoiminta, 

liikunta- ja nuorisotyö, kulttuuri,  kaavoitus, asuminen ja liikenne). Lasten ja nuorten mielenterveyden 

kannalta olisi tärkeä varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koululaitoksen 

kanssa. THL vahvistaa hyvinvointikertomuksen vähimmäistiedot ja kokoaa kertomukset kunnilta ja 

maakunnilta. Voisi olla hyödyllistä käydä kuntien nykyiset hyvinvointikertomukset läpi, koota yhteenveto ja 

arvioida, mitkä asiat kuuluisivat tuleville sote-alueille (THL tiedon kokoajana ja arvioijana?). 

Kansalais- ja potilasjärjestöjen rooli julkisen palvelutuotannon täydentäjänä on tärkeä erityisesti 

mielenterveyden edistämisen ja ehkäisyn sekä vertaistuen ja kuntoutuksen alueilla. Järjestöt on 

huomioitava osana sote-palvelujärjestelmää. 
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