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AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT MUUTOKSESSA

Esipuhe

Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaisissa mielenterveyspalveluissa on tapahtunut 
suuria hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. Vastuu mielenterveystyöstä on siirretty 
keskushallinnolta kunnille ja laitoshoitopainotteisesta mallista on tapahtunut siirty-
mistä kohti monipuolisten avohoitopalvelujen mallia. Samaan aikaan palvelutuottajien 
kirjo on laajentunut: palveluja järjestävät sairaanhoitopiirit, kunnat sekä yksityiset 
ja kolmannen sektorin toimijat. Tämän kehityksen myötä palvelujärjestelmä on mo-
nien suotuisten kehityssuuntien ohella myös vääjäämättä näkymältään pirstaloitunut. 
Suomen Akatemian, Stakesin ja Suomen Kuntaliiton yhteishankkeena toteutettu 
MERTTU-tiedonkeruu on lajissaan ensimmäinen yritys kerätä systemaattisesti tietoa 
hajautetuista suomalaisista mielenterveyspalveluista. 

Tämä raportti on MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus ja kuvaus työikäiselle 
väestölle suunnattujen mielenterveyspalvelujen tilasta Suomessa vuoden 2004 lopussa. 
Raportti soveltuu luettavaksi kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, erityisesti sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille, jotka kehittävät mielenterveyspalveluja sekä kunnallis-
hallinnon edustajille, jotka omalta osaltaan ovat vaikuttamassa siihen, millaiseksi 
palvelujärjestelmä kunnassa muotoutuu. 

Raportissa käydään lyhyesti läpi mielenterveyspalvelujärjestelmässä viime vuo-
sikymmenten aikana tapahtuneet olennaisimmat muutokset. Raportissa kuvataan 
mielenterveyspalvelujärjestelmää sekä esitellään kunnissa tehtyjä mielenterveystyötä 
koskevia hallinnollisia muutoksia. Lisäksi raportissa käydään lyhyesti läpi olennaisimpia 
mielenterveyspalvelujen käyttöön liittyviä tunnuslukuja sekä esitetään julkisten mielen-
terveyspalvelujen kehittämistarpeita tulevaisuudessa.

Raportin tuottama kuvaus tarjoaa tarkastelupohjan alueellisten palvelujärjestel-
mien vaikuttavuusarvioinneille. On tärkeää tutkimus- ja kehittämistyön kautta vah-
vistaa mielenterveystyön asemaa ja sitä palvelujärjestelmää, joka osaltaan tukee väestön 
jaksamista ja psykososiaalista selviytymistä aikana, jolloin mielenterveyshäiriöt ovat 
yhä useammin sairausloman tai eläköitymisen syy. 

Stakes ja Suomen Kuntaliitto kiittävät Suomen Akatemiaa ja informantteja kunnis-
sa, MERTTU-hankkeen ohjausryhmää sekä kaikkia hankkeen yhteistyökumppaneita. 
Kiitokset myös hankkeessa mukana olleille Marko Ekqvistille, Reijo Sundille, Virpi 
Honkaselle, Eila Sailakselle, Tuula Hynniselle, Mirja Asikaiselle sekä käsikirjoituksen 
kommentoinnista Britta Sohlmanille, Timo Tuorille, Liisa-Maria Voipio-Pulkille sekä 
Ritva Larjomaalle.     

Vappu Taipale    Kaija Majoinen
Pääjohtaja    Kehitysjohtaja
Stakes     Suomen Kuntaliitto
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AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT MUUTOKSESSA

Tiivistelmä

Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck (2006): Aikuisten mielenterveys-
palvelut muutoksessa. MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus. Acta nro 187. Stakes 
& Suomen Kuntaliitto. 

Mielenterveyspalvelut ovat olleet viime vuosikymmenten aikana niin hallinnollisten 
kuin rakenteellistenkin muutosten kourissa. Mielenterveystyön järjestämisvastuu on 
siirretty keskushallinnolta kunnille, psykiatrian laitospainotteisesta mallista on siirrytty 
kohti monipuolisten, integroitujen avohoitopalvelujen mallia ja palvelutuottajien kirjo 
on laajentunut kattamaan sairaanhoitopiirejä ja muita kuntayhtymiä, kuntia sekä 
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. 

MERTTU-hankkeessa tutkitaan työikäisen väestön mielenterveyspalvelujen 
vaikuttavuutta. Tässä palvelukatsauksessa keskitytään kuvaamaan mielenterveys-
palvelujärjestelmän tilaa ja alueellista rakennetta vuonna 2004 sekä tarkastelemaan 
eroavaisuuksia sairaanhoitopiiritasolla. Kunnan mielenterveyspalvelut kuvataan stan-
dardoidun luokittelujärjestelmän (European Service Mapping Schedule) mukaan. 
Mielenterveyspalvelujen käyttöä tarkastellaan myös sairaanhoitopiiritasolla psykiatristen 
laitoshoitopotilaiden, hoitopäivien, hoitojaksojen ja tahdosta riippumattoman hoidon 
lähetteiden sekä mielenterveysavohoitokäyntien määrien osalta.

Kuntien välillä on havaittavissa selkeitä eroja niin mielenterveyspalvelujen jär-
jestämisen tavoissa kuin palvelujen monimuotoisuudessakin. Luonnollisesti kuntien 
väestörakenteessa on monessa suhteessa merkittäviä, palvelurakenteeseenkin vaikuttavia 
eroja. Palvelurakenne on monipuolisin suurissa kaupungeissa ja palveluja järjestävän 
alueen riittävä väestöpohja onkin edellytyksenä monipuolisten palvelujen tarjoamiselle. 
Kunnat käyttävät runsaasti erilaisia ympärivuorokautisen palvelun yksiköitä. Yleensä 
nämä ympärivuorokautiset yksiköt ovat kuitenkin perinteisiä sairaalaosastoja, mikä 
ei välttämättä ole paras hoitomuoto asiakkaan kannalta eikä myöskään taloudellisin 
ratkaisu. Vaihtoehtoja perinteiselle sairaalahoidolle ei yleensä ole tarjolla, kun tarvitaan 
akuuttia ympärivuorokautista palvelua. Myös ei-akuutin ympärivuorokautisen palvelun 
kohdalla tilanne on epätyydyttävä. Vain noin puolet kunnista käyttää sairaalaosastojen 
lisäksi muita hoidollisesti painottuneita ei-akuutteja ympärivuorokautisia palveluja 
kuten kuntoutus- tai hoitokoteja. Järjestettyä päivätoimintaa on tarjolla melko vähän 
huolimatta siitä, että se muodostaa tärkeän osan mielenterveyskuntoutujan palvelupa-
lettia. Avopalvelut ovat useimmiten perinteisiä pysyviä ajanvarauspalveluja huolimatta 
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siitä, että niiden rinnalle tarvittaisiin myös monipuolisia ja kehittyneitä, liikkuvia ja 
päivystyksellisiä avopalveluja. Akuutteja päiväpalveluja käyttää vain 15 prosenttia 
kunnista.   

Raportissa tarkastellaan kunnissa vuoden 1991 jälkeen tehtyjä mielenterveys-
työtä koskevia hallinnollisia muutoksia, joita kunnissa on tehty melko maltillisesti. 
Muutosinnokkuudessa on jonkin verran alueellista ja myöskin kuntakokoon liittyvää 
vaihtelua. Yleisin palvelujen järjestämisessä tapahtunut hallinnollinen muutos on 
ollut psykiatrian avopalvelujen siirtäminen erikoissairaanhoidosta joko kokonaan 
tai osittain terveyskeskusten toiminnaksi. Tämän muutoksen raportoi tehneensä yli 
puolet vastanneista kunnista. Tämä muutos on tuottanut sovittuja yhteistyömuotoja 
eri palveluyksiköiden välillä, mutta se ei kuitenkaan ole luonut monimuotoisuutta 
palvelutarjontaan. Toinen merkittävä ja juuri viime vuosille ajoittuva muutos on ollut 
mielenterveystyön strategian tai -ohjelman käyttöönotto. Hieman yllättäen voidaan 
todeta, että vain joka neljäs kunta raportoi ottaneensa käyttöön kyseisen strategian 
tai -ohjelman.   

Pitkään jatkuneista avohoidon kehittämispyrkimyksistä huolimatta tilanne on 
monissa kunnissa mielenterveyspalvelujen monimuotoisuuden suhteen edelleen epä-
tyydyttävä. Laitoshoitopainotteisuutta esiintyy edelleen, eivätkä avopalvelut ole kehit-
tyneet toivottuun suuntaan. Suomessa on edelleen alueita, joissa tulisi voimaperäisesti 
pyrkiä vähentämään laitosten käyttöä ja siirtää resursseja psykiatriseen avohoitoon. 
Sairaaloiden ulkopuolella olevia ympärivuorokautisen palvelun yksiköitä tarvitaan 
lisää, samoin järjestettyä päivätoimintaa sekä liikkuvia ja päivystäviä avohoitopalveluja. 
Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos on vielä kesken ja niin mielenterveystyön kuin 
mielenterveyspalvelujenkin kehittäminen tulee pysymään kuntien suurena haasteena 
myös tulevaisuudessa. 

Avainsanat: mielenterveyspalvelut, mielenterveyspalvelujärjestelmä, laitoshoito, 
avohoito, järjestetty päivätoiminta, mielenterveystyön strategia, erikoissairaanhoito, 
perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, psykiatrian poliklinikka, 
kunta, sairaanhoitopiiri.
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Resumé

Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck (2006): Den vuxenpsykiatriska 
vården i omvandling. Serviceöversikt i anslutning till MERTTU-projektet. Acta nr 
187. Stakes & Finlands Kommunförbund. 

Under de senaste årtiondena har mentalvårdstjänsterna genomgått såväl administra-
tiva som strukturella förändringar. Ansvaret för mentalvårdsarbetet har överförts från 
centralförvaltningen till kommunerna och inom psykiatrin har man övergått från den 
institutionsbaserade modellen till en modell med mångsidiga, integrerade öppenvårds-
tjänster. Dessutom har mångfalden av serviceproducenter utvidgats till att omfatta 
sjukvårdsdistrikt och andra samkommuner, kommuner samt aktörer inom den privata 
och den tredje sektorn. 

I Merttu-projektet undersöks effektiviteten hos mentalvårdstjänster för befolk-
ningen i arbetsför ålder. I denna serviceöversikt fokuseras på att beskriva situationen 
inom systemet för mentalvårdstjänster och systemets struktur i slutet av år 2004. 
Man granskar också skillnader på sjukvårdsdistriktsnivå. Kommunens användning av 
mentalvårdstjänster beskrivs enligt ett standardiserat klassifi ceringssystem (European 
Service Mapping Schedule). Utnyttjandet av mentalvårdstjänster analyseras också på 
sjukvårdsdistriktsnivå när det gäller psykiatriska patienter inom institutionsvården, 
vårddygn, vårdperioder, remisser till vård oberoende av viljan samt antal öppenvårdsbe-
sök inom mentalvården.

Det fi nns påtagliga skillnader mellan kommunerna både i fråga om sätten att 
organisera mentalvårdstjänster och tjänsternas mångsidighet. Skillnaderna i kommu-
nernas befolkningsstruktur påverkar servicestrukturen. Servicestrukturen är mång-
sidigast i stora städer. Ett tillräckligt befolkningsunderlag i området där tjänsterna 
tillhandahålls en förutsättning för att kunna erbjuda mångsidiga tjänster. Kommunerna 
har utnyttjat ett stort antal olika enheter med service dygnet runt. Vanligtvis är dessa 
dygnet-runt-enheter traditionella sjukhusavdelningar, vilket inte nödvändigtvis är 
den bästa vårdformen ur patientens perspektiv och inte heller den mest ekonomiska 
lösningen. Alternativ till traditionell sjukhusvård används vanligen inte, när det är 
fråga om akuttjänst dygnet runt. Även när det gäller icke-akuta tjänster dygnet runt är 
situationen otillfredsställande. Endast cirka hälften av kommunerna har vid sidan av 
sjukhusavdelningar också använt andra vårdinriktade icke akuta tjänster dygnet runt, 
som rehabiliterings- eller vårdhem. Användningen av organiserad dagverksamhet är 
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liten, trots att den utgör en viktig del av serviceutbudet för rehabiliteringsklienten. 
Inom öppenvården används vanligtvis traditionella stationära tidsbeställningstjänster, 
även om man vid sidan av dem också skulle behöva mångsidiga och utvecklade, rörliga 
och jourhavande öppenvårdstjänster. Endast 15 procent av kommunerna utnyttjar 
akuta dagtjänster.   

I rapporten granskas administrativa förändringar i mentalvårdsarbetet i kom-
munerna efter 1991. Denna typ av förändringar har genomförts viss utsträckning. 
Intresset för ändringar varierar lite beroende på region och även kommunstorlek. 
Enligt kommunerna har den vanligaste administrativa förändringen i organisationen 
av mentalvårdstjänsterna varit att helt eller delvis fl ytta över öppenvården från den 
specialiserade sjukvården till hälsovårdscentralerna. Detta har skett i över hälften av 
kommunerna som svarade. Ändringen har lett till överenskomna samarbetsformer 
mellan serviceenheterna, men den har inte skapat mångsidighet i serviceutbudet. En 
annan betydelsefull förändring under de senaste åren har varit att införa en strategi 
eller ett program för mentalvårdsarbetet. Det är lite överraskande att endast var fjärde 
kommun meddelar att de har tagit i bruk en strategi eller ett program.   

Trots långvariga försök att utveckla öppenvården, är situationen i många kommu-
ner fortfarande otillfredsställande när det gäller mentalvårdstjänsternas mångsidighet. 
Tyngdpunkten ligger på institutionsvård och öppenvårdstjänsterna har inte utvecklats 
i önskad riktning. I Finland fi nns fortfarande områden där man med större kraft borde 
sträva efter att minska utnyttjandet av institutioner och i stället överföra resurser till 
psykiatrisk öppenvård. Det behövs mer enheter med service dygnet runt utanför sjuk-
hus. Likaså behövs det mer organiserad dagverksamhet samt mobila och jourhavande 
öppenvårdstjänster. Strukturförändringen inom mentalvårdstjänsterna är ännu på hälft 
och utvecklingen av såväl mentalvårdsarbetet som mentalvårdstjänsterna kommer även 
i fortsättningen att vara en stor utmaning för kommunerna. 

Nyckelord: mentalvårdstjänster, system för mentalvårdstjänster, institutionsvård, 
öppenvård, organiserad dagverksamhet, strategi för mentalvårdsarbetet, specialiserad 
sjukvård, primärvård, socialförvaltning, mentalvårdsbyrå, psykiatrisk poliklinik, kom-
mun, sjukvårdsdistrikt.
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Summary

Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck (2006): Adult mental health ser-
vices in transition. A service review in connection with the MERTTU project. Acta 
No. 187. Stakes & The Association of Finnish Local and Regional Authorities. 

Mental health services have undergone both administrative and structural changes in 
recent decades. The responsibility for organising mental health work has transferred 
from central government to municipalities, in addition to which a shift has taken 
place in psychiatry from a model emphasising inpatient treatment towards diversifi ed, 
integrated outpatient services. Further, hospital districts and other joint municipal 
boards, municipalities and the private and third sectors have become engaged in 
service provision. 

The MERTTU project aims to examine the effectiveness of mental health servi-
ces provided for the working-age population. This report provides an overview of the 
delivery system of mental health services, describing its state and regional structure in 
2004 and analysing differences at the level of hospital districts. Municipal mental health 
services are described using the standardised European Service Mapping Schedule. 
Further, the use of mental health services is investigated at the level of hospital districts 
by analysing the numbers of psychiatric inpatients, care days, admissions, referrals to 
compulsory care and mental health outpatient visits.

Clear differences were observed between municipalities in both the organisation 
of mental health services and the diversity of service delivery. Municipalities of course 
considerably differ in their population structure in many respects, which also affects 
the service delivery structure. Large cities offer the broadest range of services; in fact, 
in order for an area to be able to provide diversifi ed services it should have a suffi cient 
population base. Municipalities use a wide variety of 24-hour service units. However, 
these units usually consist of traditional hospital wards, a mode of care not necessarily 
the best possible either from the viewpoint of the client or economically. When 24-hour 
emergency services are needed, no alternatives for traditional hospital care are usually 
available. As for 24-hour non-emergency care, the situation is equally unsatisfactory. 
Only about half of the municipalities use non-emergency 24-hour treatment services 
other than hospital wards, such as rehabilitation or nursing homes. Organised day 
activities are in rather short supply although they form an important part of the ser-
vice choice for a mental health rehabilitation patient. Outpatient services are mostly 
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traditional permanent services by appointment, although there is also a need for more 
diversifi ed advanced mobile and emergency outpatient services. Only 15 per cent of 
the municipalities use emergency day services.   

The report deals with the administrative changes in mental health work carried 
out in municipalities since 1991. In general, the municipalities have been moderate 
in these changes. Some variation can be seen in the propensity to carry out changes 
between different areas and also between municipalities of different sizes. The most 
common administrative change in organising the service delivery has been the comp-
lete or partial transfer of psychiatric outpatient services from specialised health-care 
units to municipal health-centres. This change is reported in more than half of the 
municipalities that responded to the inquiry. As agreed on, the change has led to va-
rious forms of co-operation between different service units, whereas it has not created 
diversity in the provision of services. Another major change over recent years has been 
the drafting of a strategy or programme for mental health work. Somewhat surprisingly, 
only a quarter of the municipalities reported that they have begun to implement a 
strategy or programme.   

Despite the long-standing efforts to further develop outpatient care, the diversity 
of mental health services is still unsatisfactory in many municipalities. The emphasis 
on inpatient care is still prevalent and outpatient services have not developed in the 
desired direction. Finland still has areas where determined efforts should be underta-
ken to reduce inpatient care and to reallocate resources to psychiatric outpatient care. 
24-hour service units outside hospitals should be increased, as well as organised day 
activities and mobile and emergency outpatient services. The restructuring of mental 
health services is still under way. The development of mental health work and services 
will continued to pose a great challenge to municipalities.  

Keywords: mental health services, mental health service system, inpatient care, outpa-
tient care, day centre activities, strategy for mental health work, specialised health care, 
primary health care, municipal social care, mental health clinic, psychiatric outpatient 
clinic, municipality, hospital district.
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1 Taustaa

1.1 Mitä ovat mielenterveyspalvelut?

Vuoden 1990 mielenterveyslaissa mielenterveystyötä ja -palveluja määritellään seuraa-
vasti: Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn 
ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenter-
veydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön 
kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäi-
sevät ennalta mielenterveyshäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat 
mielenterveyspalvelujen järjestämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja 
muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein 
arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut (mielenterveyspalvelut). (Mielenterveyslaki 1990, 1§) 

Mielenterveyspalveluiden laatusuositus (2001) nojaa mielenterveyslakiin, jonka 
mukaan kuntien on järjestettävä mielenterveyspalvelut sisällöltään ja laajuudeltaan 
sellaisiksi kuin kunnassa ja kuntainliiton alueella esiintyvä tarve edellyttää (mielen-
terveyslaki 4§). Palvelujen on muodostettava toiminnallinen kokonaisuus (mielenter-
veyslaki 6 d §). Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksessa (2001) on jäsennetty ne 
keskeisimmät rakenteelliset ja toiminnalliset seikat, joista laadukas mielenterveystyö 
käytännön kokemuksen mukaan riippuu. Laatusuosituksessa todetaan, että mielenter-
veys on hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn sekä selviytymisen edellytys ja osatekijä. 
Suosituksen taustalla on ajatus mielenterveysongelmien kehittymisestä prosessina, ja 
mielenterveystyön palveluja tulisi olla saatavilla prosessin kaikissa vaiheissa: resursseja 
ja osaamista tulisi suunnata elämisen ja selviytymisen voimavarojen vahvistamiseen, 
psykososiaalisten ongelmien selvittelyyn ja tukemiseen, mielenterveyshäiriöiden var-
haiseen tunnistamiseen sekä tehokkaaseen hoitoon ja monipuoliseen kuntoutukseen. 
Laatusuosituksessa todetaan myös, että mielenterveystyön haasteet koskevat monia 
elämänaloja ja ovat siten terveydenhuollon lisäksi monien muidenkin alojen toimintaa. 
(Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 2001.)

Matti Rimpelän (2001) mukaan mielenterveyslain määritelmiä ei ole helppo 
soveltaa käytäntöön. Mielenterveyslain mukaan mielenterveyspalvelut perustuvat 
”lääketieteellisin perustein arvioitavaan sairauteen tai häiriöön”, mikä rajaa mielenter-
veyspalvelujen ulkopuolelle esimerkiksi osan perhe- ja kasvatusneuvoloista sekä koulu-
psykologit. Mielenterveyspalveluiksi on perinteisesti ajateltu psykiatrista erikoissairaan-
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hoitoa, johon sisältyy sairaanhoitopiirien ja kuntien tuottamat erikoislääkärijohtoiset 
sairaala- ja avohoitopalvelut. Mielenterveystyön sisällön olennaisia kokonaisuuksia 
ovat mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ehkäisy, mielenterveystyö 
peruspalveluissa, mielenterveystyöhön erikoistuneet palvelut, psykiatrinen erikois-
sairaanhoito sekä kuntoutus. Tärkeimpiä toimijoita mielenterveystyön kentällä ovat 
täten kunnat ja kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, valtion laitokset, yksityiset palvelujen 
tuottajat sekä kansalaisjärjestöt. Yhteenvetona Rimpelä toteaa, ettei mielenterveystyölle 
ja -palveluille ole olemassa hallinnollisesti toimivaa ja yleisesti hyväksyttyä määrittelyä, 
joka voitaisiin kunnissa sellaisenaan ottaa käyttöön. (Rimpelä 2001, 10–12.)

MERTTU-hankkeessa mielenterveyspalvelut on määritelty ESMS-instrumentin 
(European Service Mapping Schedule) mukaan. ESMS-instrumentti on aikuisväestön 
mielenterveyspalvelujen kartoittamiseen kehitetty ja edelleen kehiteltävä luokitteluväli-
ne. Sen mukaan mielenterveyspalveluihin kuuluvat ne palveluyksiköt, joiden erityisenä 
tavoitteena on mielenterveyshäiriön ja sen kliinisten tai sosiaalisten seuraamusten 
hallinta. Kyseeseen voivat tulla niin julkisen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, vapaa-
ehtoistyön kuin yksityissektorinkin palvelut. Palveluja, joita ei ole suunniteltu juuri 
mielenterveysongelmaisten tarpeita ajatellen, ei tässä yhteydessä lasketa mielenterveys-
palveluihin. Perusterveydenhuollosta mukaan lasketaan vain mielenterveyshäiriöiden 
hoitoon tai kuntoutukseen erikoistuneet yksiköt. 

Mielenterveyspalveluja on olemassa hyvin laaja kirjo. Vaikeasti sairastuneille on ole-
massa tiiviitä ja vaativia hoitoja, lievemmistä häiriöistä tai ongelmista kärsiville on tarjolla 
muun muassa eri elämäntilanteisiin liittyviä tuki- ja neuvontapalveluja. Keskeisimpiä 
mielenterveyspalveluja ovat avohoitokäynnit perusterveydenhuollossa tai erikoissairaan-
hoidossa. Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitaan tilanteissa, joissa avohoidon toimenpiteet 
eivät ole riittäviä mielenterveyden häiriön aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi. 
Psykiatrista sairaalahoitoa on hyvin monentyyppistä aina lyhyistä kriisi- ja avohoidon 
tukihoidoista pitkiin kuntouttaviin hoitojaksoihin. Psykiatrista sairaalahoitoa annetaan 
muun muassa yliopistollisissa keskussairaaloissa, keskussairaaloissa, aluesairaaloissa sekä 
edelleen myös erillisissä psykiatrisissa sairaaloissa ja valtion sairaaloissa, joissa hoidetaan 
kriminaali- ja vaikeahoitoisia potilaita. Mielenterveyden häiriöistä kärsiville on lisäksi 
olemassa välimuotoisia palveluja. Näitä ovat laitoshoidon ja avohoidon välimaastoon 
kehitetyt palvelut, joiden tarkoituksena on tukea avohoitoa ja kuntoutumista. Väli-
muotoisiin palveluihin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset asumispalvelut, työtoiminta, 
päiväsairaanhoito sekä päivätoimintakeskukset. 

Mielenterveyspalvelujen järjestäminen on laissa määritelty kuntien vastuulle, 
ja kunnat järjestävät mielenterveyspalveluja asukkailleen hyvin eri tavoin. Kuntien 
on mahdollista tuottaa mielenterveyspalveluja omana perusterveydenhuollon tai 
järjestämänsä psykiatrisen hoidon toimintana, ja lisäksi ostaa palveluja joko alueensa 
sairaanhoitopiiriltä tai muilta, esimerkiksi yksityisiltä palvelutuottajilta. Yksityiset 
asumispalvelut ovat nykyään keskeinen osa vaikeasti mielenterveyshäiriöisten kuntoutus- 
ja palveluketjua, sillä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat yhä harvemmin 
kuntien sosiaali- tai terveystoimen tuottamia. Vuoden 2004 lopussa 88 prosenttia 



15

AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT MUUTOKSESSA

asukkaista asui yksityisten palvelutuottajien ylläpitämissä psykiatrisissa asumisyksi-
köissä. (Stakes, Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri.) 

Palvelujen tarjonta ja niiden kysyntä vaikuttavat toisiinsa varsin monimutkaisin 
tavoin. Palvelujen kysynnässä tapahtuneiden muutosten perusteella ei juurikaan voida 
tehdä päätelmiä tarpeiden tai erityisesti niiden taustalla mahdollisesti olevien ongelmien 
tai häiriöiden esiintyvyydestä. Palvelujen kysyntä määräytyvät monien tekijöiden sum-
mana sen sijaan, että olisivat esimerkiksi suorassa yhteydessä häiriöiden esiintyvyyteen. 
Suomen kaltaisessa maantieteellisesti laajassa ja asumistiheydeltään varsin vaihtelevassa 
maassa maan eri osissa voi olla suuria eroja palvelujen saatavuudessa. (Pirkola & Sohl-
man 2005, 9.)

1.2 Mielenterveyspalvelujen järjestämistä säätelevät 
 lait ja säädökset

Mielenterveyspalvelujen järjestämistä säätelevät keskeisesti mielenterveysla-
ki (1116/1990), kansanterveyslaki (66/1972) sekä erikoissairaanhoitolaki 
(1062/1989). 

Mielenterveyslaki on niin sanottu puitelaki, jossa määritellään mielenterveys-
työn käsitteet, sisältö, valvonta, järjestämisvastuu ja palvelujen järjestämisperiaatteet. 
Mielenterveyslaissa (1116/1990) säädetään, että sairaanhoitopiirin kuntainliiton ja 
sen alueella toimivien terveyskeskusten on yhdessä sosiaalihuollon ja erityispalveluja 
antavien kuntainliittojen kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista 
muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Mielenterveyspalvelut tulee järjestää siten, 
että ne vastaavat tarvetta sekä sisällöltään että laajuudeltaan. Mielenterveyslaissa on 
määritelty myös ne edellytykset, joiden täyttyessä yksilö voidaan ja hänet tulee ottaa 
tahdosta riippumattomaan hoitoon samoin kuin se, millaisia tahdonvastaisia toimenpi-
teitä hoidossa on mahdollista käyttää. Mielenterveysasetuksessa (1247/1990) annetaan 
säännöksiä mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä.

Kansanterveyslain (66/1972) mukaisesti kunnan tulee huolehtia kansanterveystyös-
tä. Tällä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa 
ja yksilön sairaanhoitoa sekä kaikkea niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on 
väestön terveydentilan ylläpitäminen sekä edistäminen. Kansanterveystyöhön on sisäl-
lytetty myös mielenterveyspalvelut siten, että kunnat velvoitetaan kansanterveystyön 
puitteissa järjestämään sellaiset kunnan asukkaiden tarvitsemat mielenterveyspalvelut, 
jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksessa. 

Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) säädellään erikoissairaanhoidon ja siihen 
liittyvän toiminnan järjestämistä. Jokaisen kunnan on erikoissairaanhoidon järjestämistä 
varten kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirien 
velvollisuutena on huolehtia erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta, sekä 
yhteistyössä terveyskeskusten kanssa suunnitella ja kehittää erikoissairaanhoitoa siten, 
että kansanterveystyöstä ja erikoissairaanhoidosta muodostuu toiminnallinen kokonai-
suus. Lisäksi säädetään, että yhteistyötä tulee tehdä myös kuntien sosiaalilautakuntien 
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kanssa. Sairaanhoitopiirin on myös huolehdittava omalla alueellaan tehtäväalaansa 
kohdistuvasta tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta.

1.3 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys 

Niin Terveys 2000 -tutkimuksen kuin myös aikaisempien tutkimusten perusteella noin 
neljännes suomalaisista kärsii ajankohtaisesti haittaavista psyykkisistä oireista (Pirkola & 
Lönnqvist  2002). Arviolta 15–20 prosentilla on viimeisen vuoden aikana todettavissa 
jokin diagnosoitava mielenterveyden häiriö (Lehtinen ym. 1990; Pirkola & Lönnqvist 
2002; Pirkola ym. 2005a). Suomalaisväestöllä tavallisimpia häiriöitä näyttää esiintyvän 
suunnilleen saman verran kuin vastaavien tutkimusten perusteella muissakin länsimaissa 
(WHO 2000). Tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä ovat erilaiset masennustilat, 
ahdistuneisuushäiriöt sekä alkoholinkäyttöön liittyvät häiriöt. 

Suomalaisten yleinen terveys on kohentunut erilaisten elämäntapamuutosten 
myötä, mutta väestön mielenterveydessä ei ainakaan käytettävissä olevien tutkimusten 
valossa ole kuitenkaan tapahtunut suuria muutoksia (ks. esim. Aromaa & Koskinen 
2002). Kansanterveyslaitoksen koordinoimassa Terveys 2000 -hankkeessa mielen-
terveyshäiriöitä mittaava otos koostui 6 005:stä 30 vuotta täyttäneestä henkilöstä. 
Varsinaisesta masennuksesta kärsi 5 prosenttia, 4 prosenttia voitiin pitää alkoholi-
riippuvaisena ja 4 prosenttia kärsi ahdistuneisuushäiriöistä. Naiset kärsivät miehiä 
useammin masennuksesta, kun taas alkoholismin suhteen tilanne oli päinvastainen 
(Pirkola ym. 2005a). Työperäistä uupumusta tunsi tutkimuksen mukaan 25 prosenttia 
aikuisväestöstä. 75–80 prosenttia aikuisväestöstä tunsi voivansa psyykkisesti hyvin. 
(Aromaa & Koskinen 2002.) 

Mielenterveystyön ja -palvelujen kehittäminen on kuntien 2000-luvun suuria 
haasteita. Tutkimusten mukaan mielenterveyshäiriöiden määrä ei ole lisääntynyt, toisin 
kuin julkisuudessa toisinaan annetaan ymmärtää (Lehtinen ym. 1990; Pirkola ym. 
2005a). Niiden määrä ei kuitenkaan ole myöskään vähentynyt kuten on tapahtunut 
monien somaattisten sairauksien kohdalla. Mielenterveyshäiriöiden määrien pysytellessä 
vakaana on ajateltu virheellisesti, että tilanne on tälläkin alueella hyvä. Näyttääkin siltä, 
että välimatka mielenterveyden ja muun terveyden välillä on kasvamassa. (Lehtonen 
ym. 2003, 947; Teperi 2005, 337–345; Lehtinen & Taipale 2005, 361–366.)

Mielenterveyspalvelujen käyttö sen sijaan on lisääntynyt ja mielenterveyshäiriöiden 
katsotaan yhä useammin olevan sairausloman tai eläköitymisen syy. Sairauslomien ja 
-eläkkeiden määrän kasvua ei kuitenkaan voida selittää sairastavuuden lisääntymisellä, 
vaan se lienee yhteydessä työelämän kasvaneisiin vaatimuksiin sekä sairauslomakäy-
tännöissä ja mielenterveyden häiriöihin suhtautumisessa tapahtuneisiin muutoksiin. 
(Wahlbeck 2004, 60.)   

1.4 Palvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset

Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaisissa mielenterveyspalveluissa on tapahtunut 
suuria hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. Mielenterveystyön järjestämisvastuu on 
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siirretty keskushallinnolta kunnille, psykiatrian laitospainotteisesta mallista on siirrytty 
kohti monipuolisten, integroitujen avohoitopalvelujen mallia ja palvelujen tuottajien 
kirjo on laajentunut kattamaan sairaanhoitopiirejä, kuntia sekä yksityisen ja kolman-
nen sektorin toimijoita. Merkittäviä psykiatriseen palvelujärjestelmään vaikuttaneita 
yhteiskunnallisia muutostekijöitä ovat olleet 1990-luvun alussa erikoissairaanhoitolailla 
toteutettu yhdentyminen somaattiseen (erikois)sairaanhoitoon ja valtionosuusuudistuk-
sella säädetty hallinnollinen hajautus, sekä toisaalta saman vuosikymmenen alkupuolella 
vaikuttanut taloudellinen lama. (Lehtinen 2002.) 

1.4.1 Psykiatria ja somaattinen sairaanhoito

Psykiatrinen hoitojärjestelmä kehittyi erillään somaattisesta hoitojärjestelmästä aina 
1970-luvun lopulle asti, minkä jälkeen eri erikoisaloja koskevia hoitojärjestelmiä 
alettiin vapaaehtoisesti yhdentää sairaanhoitopiireiksi. Vuoden 1991 alusta erikoissai-
raanhoitolaki yhdensi koko maassa psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon 
hallinnollisesti sairaanhoitopiireiksi. Kärkkäisen (2004, 17) mukaan psykiatrisen 
toiminnan eriytyneisyydestä muusta lääketieteestä oli ollut haittaa sekä psykiatrialle 
että yleissairaanhoidolle. Psykiatria ei päässyt ainakaan riittävässä määrin vaikuttamaan 
yleissairaanhoitoon, jotta tietämys psykiatriasta ja valmiudet käsitellä psyykkisiä ongel-
mia sekä hoitaa potilaita kokonaisvaltaisesti olisivat kehittyneet riittävästi. Vastaavasti 
psykiatrian puolella kehittämistä oli somaattisessa osaamisessa. (Mt., 17–18.) Psyki-
atrian yhdentymistä muuhun lääketieteeseen on myös perusteltu mielenterveyden 
häiriöihin liittyvän stigman ja häpeän vähentämisellä sekä potilaiden tasa-arvoisella 
kohtelulla. 

1.4.2  Kunnat mielenterveyspalvelujen toimijoiksi 
 (desentralisaatio)

Valtionosuusjärjestelmän muutos vuonna 1993 siirsi erikoissairaanhoidon rahoitus-
vastuun sairaanhoitopiireiltä kunnille ja merkitsi kunnille entistä suurempaa taloudel-
lista vastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Samaan aikaan ajoittunut 
taloudellinen lama näkyi myös kuntien palvelujen järjestämisessä. (Kilkku & Koskinen 
2003, 9.) Valtionosuusuudistus oli merkittävä kunnan ja sairaanhoitopiirin väliseen 
suhteeseen vaikuttanut yhteiskunnallinen muutos. Sairaanhoitopiirin asema muuttui 
tuottaja-organisaatioksi, jolta kunta tilasi palveluja. Kunnille valtionosuusuudistus oli 
suuri haaste: näkökulman tuli siirtyä tuottaja-painotteisuudesta arvioimaan sitä, mil-
laisia palveluja kuntalaisille järjestetään, kuka ne järjestää ja mitä ne maksavat. (Kärk-
käinen 2004, 23, 41, 56.) Erityisesti tämän muutoksen jälkeen alettiin psykiatrisen 
avohoidon yksiköitä siirtää sairaanhoitopiireiltä kuntien terveyskeskusten hallintoon. 
Tätä perusteltiin psykiatrian kustannuskehityksen paremmalla hallinnalla, avohoidon 
saatavuuden parantamisella sekä terveyskeskusten ja psykiatrisen avohoidon yhteistyön 
kehittämisellä. 

Psykiatrian alan palvelujen koordinointiin ja talouteen ilmaantui kuitenkin myös 
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uusia ongelmia sairaanhoitopiiriuudistuksen jälkeen. Psykiatrian asiantuntijuuden rooli 
palvelutuotannon johtamisessa väheni ja psykiatria joutui kilpailemaan resursseista 
somaattisen erikoissairaanhoidon kanssa, usein huonolla menestyksellä. Psykiatrisen 
hoitojärjestelmän hajaantuessa kuntiin edellytykset psykiatrian kokonaisvaltaiseen 
johtamiseen heikkenivät. (Kärkkäinen 2004, 23–24.) Myös tilastointi muuttui palve-
lujärjestelmän muutoksen myötä pirstaleiseksi, mikä on osaltaan vaikeuttanut palve-
lujärjestelmän kokonaiskuvan hahmottamista. (Lehtinen 2002, 111–113.)

1.4.3 Laitospainotteisen erikoissairaanhoidon purku 
 (deinstitutionalisaatio)

Psykiatrisen hoitojärjestelmän ja hoitokäytäntöjen kehittämiseksi alettiin 1980-luvulla 
pyrkiä kohti laitosvaltaisen hoitojärjestelmän purkamista ja sen muuttamista avohoi-
topainotteisemmaksi. Valtakunnallisilla suuntauksilla pyrittiin paitsi edistämään psy-
kiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitokeskeisyyttä, myös yhdentämään sitä muuhun 
terveydenhuoltoon. Psykiatrisia sairaansijoja alettiinkin vähentää nopeasti 1980-luvulla 
ja samanaikaisesti avohoidon resursseja lisättiin kaksinkertaiseksi. Sama kehityssuunta 
jatkui 1990-luvulla sairaansijojen vähentämisen osalta ja psykiatrian erikoissairaan-
hoidon sairaansijat vähenivät 1990-luvun aikana noin 50 prosenttia. (Lehtinen & 
Taipale 2000, 99.) Taloudellisten resurssien vähentyessä avohoitoon ei kuitenkaan 
enää 1990-luvulla lisätty henkilöstöä. Palvelujen kysyntä avohoidossa kasvoi, koska 
sairaaloista kotiutettiin paljon potilaita ja väestö kaiken kaikkiaan käytti enemmän 
palveluja. Todettiin, että avohoidon palveluissa oli puutteita eikä laitospalveluista 
vapautuneita resursseja ollut vastaavasti korvattu avohoidon palveluilla. (Kärkkäinen 
2004, 22–23.)

Psykiatrista avohoitoa siirrettiin 1990-luvun aikana yhä enemmän sairaanhoitopii-
reiltä kuntien terveyskeskuksille. Vuosikymmenen lopulla enää 60 prosenttia kunnista 
järjesti psykiatrian avohoidon pelkästään sairaanhoitopiirien kautta (Sohlman ym. 
2003). Psykiatrisen erikoissairaanhoidon osuus mielenterveyspalvelujen tuottajana 
väheni kun taas peruspalvelujen, järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien osuus kasvoi 
(Tuori ym. 2000). Merkittävä kehitystrendi 1990-luvulla oli myös psykiatrisen diag-
noosin saaneiden potilaiden siirtyminen psykiatrisista sairaaloista muihin kunnallisiin 
sairaaloihin (Lehtinen & Taipale 2000, 102). 

Kun psykiatrisen laitoshoidon volyymi hoitopäivinä mitattuna on 1970-luvulta 
alkaen supistunut noin neljäsosaan, on tämä tapahtunut nimenomaan hoitojaksojen 
lyhenemisen kautta, mihin yhdeltä osalta on liittynyt dementia- ja kehitysvammapo-
tilaiden siirto psykiatrisista sairaaloista muualle (Tuori ym. 2000; Pirkola & Sohlman 
2005; Aromaa ym. 2005). Psykiatrista sairaalahoitoa vuosittain saavien henkilöiden 
määrä on kuitenkin pysynyt melko vakaana viimeisten 15 vuoden aikana. Vuosittain 
psykiatrisessa sairaalahoidossa on ollut noin 30 000 suomalaista (kuvio 1).
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Kuvio 1. Psykiatrisessa sairaalahoidossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

hoidetut potilaat ja sairaalahoitopäivät vuosina 1970–2005. (Lähde: HILMO, Stakes.)

1.4.4 Avohoito ja peruspalvelut uuden 
 vuosituhannen avainsanoina

2000-luvulle tultaessa psykiatrista palvelujärjestelmää leimasivat hajautuneisuus, kirjava 
palvelutarjonta sekä koordinaation puute. Palvelujen kysyntä tuntui lisääntyneestä 
palvelutarjonnasta huolimatta ylittävän tarjonnan erityisesti avohoidon puolella. 
Vuonna 2004 terveydenhuollon avohoidossa toteutui yli 2 miljoonaa mielenterveys-
käyntiä. Näistä yli kolmannes toteutui perusterveydenhuollon psykiatriassa, eli 145 
käyntiä tuhatta asukasta kohti. Vuonna 2003 perusterveydenhuollossa toteutui 137 
käyntiä tuhatta asukasta kohti ja vuonna 2002 vastaava luku oli 111 käyntiä tuhatta 
asukasta kohti. 

Perusterveydenhuollon käyntimäärien kasvuun on vaikuttanut kysynnän lisäksi 
myös psykiatristen toimintojen siirtyminen sairaanhoitopiireiltä terveyskeskusten toi-
minnaksi. Perusterveydenhuollon ja muiden palvelusektoreiden kuin terveydenhuollon 
roolia mielenterveystyössä korostettiin. Kuntien mielenterveystyötä pyrittiin tukemaan 
lasten- ja nuorisopsykiatriaan kohdennetulla valtionavulla, valtakunnallisilla ohjelmil-
la, ja kuntia patistettiin laatimaan kokonaisvaltaisia mielenterveystyön suunnitelmia. 
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tehtäväksi ajateltiin kuntien mielenterveystyön 
perustehtävän tukemista ja täydentämistä. (Kärkkäinen 2004, 24.)

Samanaikaisesti kokonaiskuva suomalaisten aikuisten mielenterveyspalveluista 
hämärtyi. Monipuolistumisen ohella palvelukenttä pirstaloitui, eivätkä terveyden-
huollon tilastot pystyneet välittämään kokonaiskuvaa tilanteesta. Asiantuntijoiden 
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ja tutkijoiden piirissä heräsi huoli mielenterveyspalvelujen asemasta ja alueellisesta 
eriarvoisuudesta. Kansainvälinen mielenterveyspalvelujärjestelmätutkimus tuotti lisää 
tietoa uudenlaisista toimintatavoista, joiden sopivuutta, käyttöönottoa tai tutkimusta 
ei Suomessa voitu tai osattu koordinoida. 

1.4.5  Alueelliset erot hyvinvoinnissa ja palvelujen saatavuudessa

Kuntien väestörakenteessa on monessa suhteessa merkittäviä, mielenterveyteen ja 
mielenterveyspalvelujen kysyntään ja tarpeeseen ainakin välillisesti vaikuttavia maan-
tieteellisiä ja sosiodemografi sia eroja. Väestön ikä- ja perherakenne, työikäisten määrä, 
ammatti- ja koulutustaso sekä monet sosioekonomiset määrittäjät vaihtelevat alueit-
tain. Alkoholin kulutuksessa tiedetään esiintyvän alueellista vaihtelua samoin kuin 
työttömyysasteessa. Suomen huomattavan hajautuneessa kuntarakenteessa tiedetään 
esiintyvän merkittävää profi loituneisuutta niin hyvinvoinnin, asumistiheyden mukaisen 
kuntatyypin, kuin palvelujen rakentumisenkin suhteen (Karvonen & Rintala 2005; 
Huhtanen ym. 2005).

Karvosen ja Rintalan (2005) tutkimuksen mukaan alueelliset hyvinvointierot 
syvenivät 1990-luvun lopulla ja kehitys on jatkunut myös 2000-luvulla. Hyvinvoinnin 
paikoin voimakaskin eriytyminen kunnissa johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että hy-
vinvoinnin ulottuvuudet kehittyvät kunnissa eri tahtia. Kuntia näyttäisivät erottelevan 
lähinnä väestörakenteeseen liittyvät tekijät, mutta alueellisten hyvinvointierojen voidaan 
olettaa johtuvan myös kunnassa käytössä olevista toimintakäytännöistä. Valtosen (2000) 
mukaan alueellisia eroja ei voida kaikkien sosiaali- ja terveysmenojen osalta selittää 
pelkästään tarvetekijöillä, vaan niihin vaikuttavat myös kunnallinen päätöksenteko ja 
paikallinen palvelurakenne. 

Huhtasen ym. (2005) tutkimuksen päähavainto oli sekä kuntien eri menolajien 
että menojen ja ongelmien välisen suhteen suuri alueellinen vaihtelu. Tutkijoiden 
mukaan esimerkiksi suuret erikoissairaanhoidon menot ovat tyypillisempiä kaupun-
kimaisille kunnille ja harvinaisempia kaupungin läheisellä maaseudulla. Huhtasen ym. 
(mt.) mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen parempi saatavuus kaupunkimaisissa 
kunnissa voi jo sinänsä edesauttaa palvelujen käyttöä. Tutkimuksen tulokset viittaavat 
siihen, että palvelurakennemuutos on edennyt kaupungeissa ja maaseudulla eri tahtiin. 
Alueelliset erot sosiaali- ja terveysmenoissa voivat johtua siitä, että maaseutumaisten 
kuntien on ollut pakko aloittaa palvelujärjestelmänsä uudelleen organisointi kaupun-
kikuntia aikaisemmin. (Huhtanen ym. 2005.) 

Hyvinvoinnin erilaistumisen näkökulmasta tarkasteltuna on näkyvissä selviä merk-
kejä pahoinvoinnin alueellistumisesta tai alue-erojen syvenemisestä. Visioitaessa tulevai-
suuden aluepolitiikkaa näyttää siltä, että alueiden erilaistuminen ja erilaisuus jatkuvat ja 
voimistuvat. Tärkeää olisi, että toimenpiteet räätälöitäisiin kunkin alueen lähtökohdista 
käsin ja niiden erilaisuuden huomioiden. (Karvonen & Rintala 2005.)

Myös mielenterveyspalveluissa esiintyy alueellista eriarvoisuutta. Eriarvoisuutta 
lisää mielenterveysalan asiantuntijoiden epätasainen alueellinen jakautuminen. Psy-
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kiatrian erikoislääkärit ja psykoterapeutit sijoittuvat pääsääntöisesti yliopistollisten 
keskussairaaloiden ympärille. Alue-erot näkyvät esimerkiksi harkinnanvaraiseen 
psykoterapiakuntoutukseen pääsyssä. Vuonna 2002 Kelan harkinnanvaraista psy-
koterapiaa saaneiden 0−64-vuotiaiden osuuksissa oli sairaanhoitopiirien välillä jopa 
kolminkertaisia eroja (Wahlbeck 2004). Alueellista eriarvoisuutta esiintyy myös muiden 
etuuksien suhteen. Psykoosilääkkeitä, joilta puuttuu Kelan erityiskorvattavuus, korva-
taan sosiaalitoimen taholta eri kunnissa vaihtelevin kriteerein. Suurissa kaupungeissa 
maksusitoumuskäytäntö vaihtelee jopa sosiaalihuollon piirijaon mukaisesti.

1.4.6  Haasteet nyt ja tulevaisuudessa

Mielenterveyden häiriöt muodostavat yleisen ja merkittävän kansanterveysongelman 
ja onkin syytä varautua siihen, että mielenterveysongelmien aiheuttamat terveysme-
netykset ja kuormitus palvelujärjestelmälle tulevat lisääntymään (Rimpelä 2001, 24). 
Esimerkiksi mielenterveyden häiriöiden vuoksi myönnettyjen sairauspäivärahakausien 
määrä on kasvanut ja mielenterveyshäiriöt ovat 2000-luvun alussa olleet yleisimpiä 
työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia (Lehtinen 2002; Wahlbeck 2004). Vuonna 
2002 24 prosenttia kaikista sairauspäivärahoista myönnettiin mielenterveyden häiriöi-
den perusteella. Samaan aikaan kun työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismäärä on 
pienentynyt, on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella myönnet-
tyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvanut 1990-luvun puolivälistä. Kansan-
eläkelaitoksen tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöt olivat vuonna 2004 uusien 
työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin peruste. (Kansaneläkelaitos 2005; Wahlbeck 2004, 
61–62; kuvio 2.)

Kuvio 2. Eläkkeensaajat ja sairauspäivärahakaudet; mielenterveyden häiriöt ja somaattiset 

sairaudet. (Lähde: Kelan teemakatsaus 2006.)
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Erityisesti kehittämistä kaipaavat peruspalvelujen toimintakäytännöt, sillä suurin osa 
psyykkisesti oireilevista potilaista kohdataan nimenomaan peruspalveluissa. Perus-
palvelujen tehtävänä onkin ennen kaikkea huolehtia mielenterveyden edistämisestä 
ja ehkäisevästä työstä sekä tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden diagnostiikasta, 
hoidosta ja kuntoutuksesta (Lehtinen & Taipale 2005, 365; Depression Käypä hoito 
2005). Psykiatrisen erikoissairaanhoidon on toivottu voivan tukea peruspalveluja 
konsultaatioilla, työnohjauksella ja koulutuksella. Terveydenhuollon ja koko julki-
sen palvelujärjestelmän rahoituspohjasta 2000-luvulla ollaan oltu enenevissä määrin 
huolissaan. On tiedostettu, että sekä väestön ikääntyminen että lääketieteellisen osaa-
misen ja teknologian kehittyminen tulevat kasvattamaan julkisen terveydenhuollon 
kustannuksia kiihtyvällä tahdilla. 

Avohoitoa on jo pitkään vaivannut sitkeä henkilöstöpula. Tämä omalta osaltaan 
osoittaa, että tarvitaan uusia ratkaisuja sekä organisaation että työn sisällön suhteen, 
mikäli halutaan palauttaa mielenterveyspalvelujen ja erityisesti avopalvelujen vetovoi-
maisuus ammattihenkilöstön silmissä. (Työnjakoa ja työnrasitusta… 2004.)

Mielenterveystyötä tulisi laajentaa siten, että se myös käytännössä sisältäisi 
mielenterveyden edistämisen ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisyn. Tulevaisuudessa 
palvelujärjestelmän kehittämisessä tulisikin aiempaa enemmän panostaa ongelmien 
ennalta ehkäisyyn. On muistettava, ettei sen enempää mielenterveyspalvelujen kuin 
mielenterveystyönkään kehittäminen ole vain voimavarojen kohdentamista, vaan yhä 
enemmän sisältöjen ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. (Lehtinen & 
Taipale 2005, 365; ks. myös Wahlbeck 2004.)

On mahdollista, että työelämän ja keskeisen sosiaalisen toiminnan piiristä puto-
avat ensimmäisenä mielenterveysongelmaiset sekä ylipäänsä sellaiset henkilöt, jotka 
tarvitsevat tukea jo tavanomaisesta arkielämästä selviytymiseen. Pahimmillaan pärjää-
mättömyys tai väliinputoaminen tulee näkyviin työkyvyn menetyksinä, ennenaikaisena 
eläköitymisenä, erilaisena sairastavuutena, kuolleisuuden lisääntymisenä sekä lisäänty-
neenä psykiatrisen laitos- ja lääkehoidon tarpeena. Nykyisessä tilanteessa onkin tärkeää 
tutkimus- ja kehittämistyön kautta vahvistaa mielenterveyden palvelujärjestelmää, joka 
osaltaan tukee väestön jaksamista ja psykososiaalista selviytymistä. 

1.5 Mielenterveyspalvelujen ja -palvelujärjestelmän 
 kehittäminen 

Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on turvata 
kansalaisille hyvä terveydenhuolto tulevaisuudessakin. Tavoitteena on, että jokainen 
saa tarvitsemansa terveydenhoidon riippumatta siitä, missä asuu tai millainen henkilön 
taloudellinen tilanne on. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä terveyspalveluja valtion 
ja kuntien yhteistyönä ottamalla huomioon myös järjestöjen ja yksityissektorin toi-
minta. Keskeisimmät kehittämisalueet koskevat terveyden edistämistä ja ehkäisevää 
työtä, hoitoon pääsyn turvaamista, henkilöstön riittävyyttä ja osaamisen parantamista, 
terveydenhuollon toimintojen ja rakenteiden uudistamista sekä terveydenhuollon 
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rahoituksen vahvistamista. (Valtioneuvoston periaatepäätös… 2002.)
Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa painotetaan mielenterveyden edistämistä. 

Ohjelman periaatteissa korostuu alueellinen ja paikallinen yhteistyö yli hallintosektorei-
den. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite- ja toimintaohjelmassa (TATO 2004–2007) 
painotetaan paikallisen hyvinvointipolitiikan edistämistä, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
integroitua kehittämistä sekä poikkihallinnollista kehitystyötä (Sosiaali- ja terveysminis-
teriön tavoite- ja toimintaohjelma… 2003). Ohjelmassa suositellaan mielenterveystyön 
kehittämistä eri väestöryhmille alueellisen ja monialaisen yhteistoiminnan avulla. 

1.5.1  Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Terveydenhuollon kustannusten kasvun myötä ja palvelujen kysynnän jatkuvasti 
kasvaessa kuntien ja koko valtakunnallisen palvelujärjestelmän rakenteita on ryhdytty 
uudistamaan. Sisäministeriön toimesta on käynnistetty kunta- ja palvelurakenneuu-
distus, jossa palvelujen järjestämistapoja ja tuottamisjärjestelmää pyritään kehittämään 
siten, että väestölle tarpeelliset julkiset palvelut olisi taloudellisesti mahdollista järjestää 
myös tulevaisuudessa. Hanketta eteenpäin vievät sosiaali- ja terveysministeriön ja 
sisäministeriön asettamat työryhmät ovat edellyttäneet esityksen uudeksi palvelu-
rakennemalliksi valmistuvan vielä vuoden 2006 aikana. Tämän prosessin vaikutus 
mielenterveyspalveluihin jää nähtäväksi, mutta jo tässä vaiheessa olisi tärkeää nostaa 
esiin monia mielenterveyteen ja mielenterveyspalveluihin liittyviä erityiskysymyksiä. 

Kuntien ja valtion välisen vallanjaon ja hallinnollisten kysymysten ratkominen tuli-
si pystyä näkemään myös erillään palvelujärjestelmän tarpeenmukaisesta kehittämisestä. 
Näin ollen aluejaon perusteita tulisi voida pohtia yleisen tehokkuus- ja toimivuusnä-
kökulman sijaan puhtaammin väestön tarpeiden tyydyttämisen, oikeudenmukaisuus-
periaatteiden sekä palvelujen vaikuttavuuden näkökulmasta. Niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin on huomioita siitä, että pirstoutuneen psykososiaalisen palvelujär-
jestelmän saumakohdissa esiintyy erityisiä ongelmia kuten jatkuvuuden katkeamisia 
ja palveluaukkoja. Lisäksi psykososiaalisten ongelmien kohdalla mielenterveyden ja 
päihteettömyyden edistämisen sekä häiriöiden ennaltaehkäisyn tärkeys korostuu. 

Psykososiaalisilla palveluilla on paljon yhtymäpintaa sosiaalipäivystykseen, jonka 
järjestämistä seudullisten psykososiaalisten palvelujen yhteyteen tulisi harkita. Samoin 
psykososiaalisten palvelujen hallinnollista yhdistämistä tulisi harkita vakavasti. Varsi-
naiset mielenterveyshäiriöt ja päihdeongelmat ovat yleisiä ja vaikeimmat niistä vaativat 
runsaasti niin terveydenhuollon avo- ja laitoshoitoa kuin sosiaalitoimen palvelujakin. 
Toimien tulisi olla monisektoriaalisia, joten palvelujen hallinnollisen yhdistämisen 
tulisi tapahtua kattaen sekä terveyden- että sosiaalihuollon palvelut. Lisäksi muihin 
sektoreihin tulisi olla toimivat yhteistyösuhteet. 

Palvelurakenteen tulisi tukea osaamista ja näyttöön perustuvien vaikuttavien 
toimenpiteiden yksilöllistä soveltamista. Pitkäaikaisten mielenterveyspotilaiden kyky 
hahmottaa itselle parhaat ja kulloinkin oikeat palvelut saattaa olla heikentynyt. Samoin 
liian etäälle vietyihin erityispalveluihin lähtemisen kynnys voi olla korkea. Palvelujär-
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jestelmän tulisikin tarjota matalan kynnyksen lähipalveluja täydennettynä vaativan 
osaamisen tukipalveluilla kuten konsultaatiomahdollisuuksilla ja työnohjauksella.

Mielenterveysongelmat ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, minkä vuoksi palvelujen 
tuotteistaminen ja ulkoistaminen kilpailuttamalla on erityisen ongelmallista psykososi-
aalisten palvelujen kohdalla. Hoidon jatkuvuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
Kilpailtaessa resursseista terveydenhuollon sisällä psykiatria on vaarassa menettää voi-
mavaroja muille, konkreettisimmille aloille. Voi olla, että keskitetymmin koordinoidut 
ratkaisut turvaavat psykiatrian tarpeita paremmin kuin hallinnollisesti hajautetut. 

Edellä mainitut seikat puoltavat siis toisaalta hajauttamista palvelujen tasolla, 
toisaalta sellaisia hallinnollisia keskittämisratkaisuja, joissa mielenterveyskysymysten 
edusvalvonta ja asiakkaiden yhdenvertaisuus somaattisesti oireilevien asiakkaiden kanssa 
toteutuu. Ehkäisevä mielenterveystyö ja mielenterveyden edistäminen edellyttävät 
monisektoriaalisuutta – ratkaisuja, joissa sosiaali- ja terveyssektoria ei irroteta muista 
hallinnonaloista.   

1.5.2  Mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
 seudullinen kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön tuella on viimeisen neljän vuoden aikana käynnistynyt yli 
100 mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseen tähtäävää hanketta eri puolilla 
Suomea. Hankerahaa on suunnattu lasten ja nuorten sekä työikäisten mielenterveys- ja 
päihdeongelmista kärsivien palvelujen parantamiseen yhteensä 20 miljoonaa euroa. 
Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään Kansallisen terveyshankkeen ja Sosiaalialan 
kehittämishankkeen yhteistyönä, ja niitä kehitetään erityisesti työikäisen väestön tarpeet 
huomioiden. Tavoitteena on tuottaa mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä niihin liittyvä 
päivystys seudullisena kokonaisuutena. Alueellisen toimintamallin tavoitteena on, että 
kuntalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävä työ on toimivaa ja kuntalaiset saa-
vat mielenterveys- ja päihdeongelmiinsa hoitoa, palveluja ja kuntoutusta. Alueellisessa 
toimintamallissa yhteistyö kuntien perus- ja erityispalveluiden, eri palvelun tuottajien ja 
ammattiryhmien välillä on toimivaa. (Mielenterveys- ja päihdehankkeiden tulokset… 
22.8.2006; Mielenterveys- ja päihdehankkeiden kokoaminen… 3.10.2006.)

Suurimmat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen tähtäävät hankeko-
konaisuudet ovat käynnissä Vantaalla, Pohjanmaalla ja Lapissa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ja Stakes osallistuvat tiiviisti hankkeiden ohjaukseen. Tarkoituksena on saada 
aikaan alueellisia toimintamalleja, joissa kuntalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä 
edistävä työ sekä yhteistyö kuntien perus- ja erityispalvelujen sekä eri palvelutuottajien 
ja ammattiryhmien välillä on sujuvaa. Tavoitteena on, että kuntalaiset saavat mielenter-
veys- ja päihdeongelmiinsa tarvitsemiaan palveluja, hoitoa ja kuntoutusta joustavasti 
ja oikea-aikaisesti. Hankkeissa kehitetään sekä lasten ja nuorten että työikäisten mie-
lenterveys- ja päihdepalveluja seudullisina kokonaisuuksina. Hankkeet ovat:
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• Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä Peijaksen sairaalan psykiatrian yksikön 
Sateenvarjo-projekti 

• Pohjanmaa-hanke: mielenterveystyön ja päihdehuollon kehittäminen Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 

• Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen sekä Lasten ja nuorten psykososi-
aalisten erityispalvelujen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin alueella 

Sateenvarjo-projekti on laaja yhteishanke, jossa ovat mukana Vantaan ja Keravan 
kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Peijaksen sairaalan psy-
kiatrian yksikkö. Tavoitteena on tuottaa moniammatillisia, kustannustehokkaita ja 
seudullisesti sovellettavissa olevia toimintamalleja. Kokonaisuudessa on huomioitu 
kaikkien ikäpolvien mielenterveys- ja päihdepalvelut ja kehittämiskohteena ovat eri-
tyisesti peruspalvelut. Tarkoituksena on pyrkiä mahdollisimman varhaiseen ongelmien 
tunnistamiseen ja hoidon aloittamiseen. Hankkeessa pyritään hyödyntämään Vantaalla 
jo toteutuneiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia. Hankkeessa on kehitetty 
tehostettua menetelmää masennuksen tunnistamiseen ja hoitoon terveyskeskuksessa. 
Depressiohoitajamalli on osoittautunut toimivaksi: masennuksen tunnistaminen näyt-
tää lisääntyneen, toipuminen nopeutuneen ja pitkien sairaslomien tarve vähentyneen. 
(Sateenvarjo-projektin kotisivut 3.10.2006; Mielenterveys- ja päihdepalvelujen koko-
aminen… 3.10.2006; Mielenterveys- ja päihdehankkeiden tulokset… 22.8.2006.) 

Pohjanmaa-hanke on varsin monitahoinen ja laajasti eri toimijatahoja yhteen 
kokoava mielenterveys- ja päihdetyön hanke, jossa ovat mukana Vaasan, Etelä-Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä sosiaalialan osaamiskeskus 
SONet Botnia. Pohjanmaa-hankkeen tavoitteet ovat laajat ja hankkeessa pyritään 
kehittämään koko toimintasektoria. Hankkeessa on huomioitu kaikenikäiset: lapset, 
nuoret, työikäiset ja vanhukset. Pohjanmaa-hankkeessa keskeistä on mielenterveyttä 
edistävien ja häiriöitä ehkäisevien toimintojen kehittäminen. Hankkeessa pyritään 
myös kiinteyttämään pirstaleista palvelujärjestelmää, uudistamaan rakenteita sekä 
kehittämään uusia toimintamenetelmiä. Pyrkimyksenä on vahvistaa peruspalvelujen 
roolia hoitojärjestelmässä. Kolmasosa alueen kunnista on päättänyt uudistaa omat 
mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmansa ja toinen kolmannes valmistelee päätöstä 
asiasta. Pohjanmaa-hankkeessa on myös aloitettu ehkäisevän työn uutena työmuotona 
mielenterveyden ensiaputaitojen koulutus. (Pohjanmaa-hankkeen kotisivut 3.10.2006; 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen… 3.10.2006; Mielenterveys- ja päih-
dehankkeiden tulokset… 22.8.2006.)

Lapin mielenterveys- ja päihdetyön seudullisen kehittämishankkeen päämääränä 
on turvata mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus tasapuolisesti kaikille Lapin 
sairaanhoitopiirin alueella. Hankkeessa ovat mukana kuntien ohella Lapin sairaan-
hoitopiiri ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeessa kehitetään 
seudullisia toimintamalleja palvelujen tuottamiseksi seutukuntien alueella. Toiminta 
konkretisoituu skitsofrenia- ja depressiopotilaiden sekä päihdeongelmaisten hoito-
ketjujen parantamisessa. Keskeinen ajatus toimintarakenteiden kehittämisessä on 
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suunnitella ne mahdollisimman konkreettisiksi ja asiakaslähtöisiksi. Lapissa mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen järjestämiselle ja saatavuudelle asettavat erityisiä haasteita 
pitkät välimatkat, heikentyvä talous sekä pienten yksiköiden vähäiset resurssit. Lapin 
mielenterveys- ja päihdehankkeissa onkin keskitytty muun muassa uuden teknologian 
mahdollistamien etäpalvelujen hyödyntämiseen. Erityisen haastavaksi Lapissa koe-
taan lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen turvaaminen asuinpaikasta 
riippumatta. (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön 
kotisivut 3.10.2006; Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen… 3.10.2006; 
Mielenterveys- ja päihdehankkeiden tulokset… 22.8.2006.)

1.6 MERTTU-hanke

MERTTU-hankkeen taustalla ovat Suomen mielenterveyspalveluissa viime vuosi-
kymmenten aikana tapahtuneet lukuisat muutokset, jotka ovat olleet luonteeltaan 
niin rakenteellisia kuin toiminnallisiakin. Kuntien monimuotoiset tavat järjestää 
aikuisväestön mielenterveyspalveluja tarjoavat kansainvälisestikin katsoen ainutlaatui-
sen mahdollisuuden tutkia mielenterveyspalvelujen järjestämistapaa ja sen yhteyksiä 
väestön mielenterveyteen. Tästä lähtökohdasta Suomen Akatemian terveydenhuollon 
tutkimusohjelmaan kuuluvassa Stakesin osittain Kuntaliiton kanssa yhteistyössä toteut-
tamassa MERTTU-hankkeessa tutkitaan työikäisen väestön mielenterveyspalvelujen 
vaikuttavuutta. Tavoitteena on valtakunnallisen tiedonkeruun avulla kartoittaa mah-
dollisimman kattavasti erilaisia mielenterveyspalvelujen järjestämismalleja ja arvioida 
niiden alueellisia vaikuttavuuseroja valtakunnallisesti saatavilla tulosmittareilla. Hanke 
on kolmivuotinen ja se ajoittuu vuosille 2004–2006. 

Stakesin johtamaa MERTTU-hanketta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Stakes 
ja Suomen Kuntaliitto. Toimijoina hankkeessa ovat mukana Stakesin mielenterveysryh-
mä, Suomen Kuntaliitto, Kela sekä Tampereen yliopiston terveystieteen laitos ja Turun 
yliopiston psykiatrian klinikka. Hanketta on seurannut ohjausryhmä, jonka jäseninä 
ovat Timo Klaukka Kansaneläkelaitokselta, Matti Joukamaa Tampereen yliopistosta, 
Raimo Salokangas Turun yliopistosta, Ritva Larjomaa Suomen Kuntaliitosta sekä Ilmo 
Keskimäki, Kristian Wahlbeck ja Irma Kiikkala Stakesista. Ohjausryhmän esittelijänä 
on toiminut projektipäällikkö Sami Pirkola. 

Nyt käsillä olevassa palveluraportissa esitellään MERTTU-hankkeessa kerätyn 
tiedon keskeisiä piirteitä ja pyritään kuvaamaan kuntien aikuisväestölle suunnattujen 
mielenterveyspalvelujen kirjo vuoden 2004 lopussa. Tiedonkeruun avulla muodoste-
taan kattava kuva koko maan mielenterveyspalvelujärjestelmästä alueellisine eroineen. 
Alueelliset palvelujärjestelmät kuvataan standardoidun luokittelujärjestelmän mukaan ja 
erilaisten palvelurakenteiden vaikuttavuutta väestön mielenterveyteen ja hyvinvointiin 
arvioidaan sen jälkeen tilastollisin menetelmin. Alueellisia palveluyksikköjakaumia 
ja organisaatiomuutostietoa täydennetään valtakunnallisilla rekisteritiedoilla, joista 
keskeisimpiä lähteitä ovat laitoshoitoa kuvaavat Stakesin Hilmo-rekisterin hoitoil-
moitustiedot nimenomaan psykiatrian alalta, sekä terveyskeskusten toimittamat 
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mielenterveyteen liittyvät avohoitokäyntiluvut. Hankkeessa kerättävän tiedon ja sen 
analysoimisen toivotaan tuottavan merkittävää tietoa palvelujärjestelmän kehittämisen 
pohjaksi. Lähtöajatuksena on, että mielenterveyspalvelujen järjestämisessä tapahtuneet 
radikaalit ja osin kontrolloimattomatkin muutokset ovat saattaneet johtaa erilaisiin 
alueellisiin palvelumalleihin, joiden vaikutus alueen väestön mielenterveyteen vaihtelee. 
Tyydyttymätön palvelutarve voi ilmetä monenlaisina ei-toivottuina ilmiöinä, kuten eri 
mittarein havaittavana psykososiaalisena pahoinvointina, lisääntyneenä kuolleisuutena, 
toimintakyvyttömyytenä tai palvelujen epätarkoituksenmukaisena käyttönä. Nyt tar-
kasteltavassa kuvailevassa raportissa tuodaan esiin järjestelmän rakennetta ja piirteitä 
ja todetaan lyhyesti joitakin muissa analyyseissa tehtyjä havaintoja muun muassa 
itsemurhien aluevaihtelusta ja sairaalahoidon jälkeisten itsemurhien kehitystrendeistä. 
Varsinaisesti johtopäätöksiä palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta tullaan tekemään 
myöhemmissä raporteissa.

On syytä muistaa, että käsillä olevassa selvityksessä esitettävät tulokset käsittävät 
ainoastaan työikäisille aikuisille (18−65 v) suunnatut mielenterveyspalvelut. Selvi-
tyksen ulkopuolelle jäävät lapsille ja nuorille sekä ikääntyneille erikseen suunnatut 
mielenterveyspalvelut. 
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2 Menetelmät ja tiedonkeruu

2.1  ESMS-instrumentti 

MERTTU-hankkeen tiedonkeruussa välineeksi otettiin ESMS-luokittelumenetelmä 
(European Service Mapping Schedule), joka on aikuisväestön mielenterveyspalvelujen 
kartoittamiseen kehitetty ja edelleen kehiteltävä luokitteluväline. ESMS:n käyttökel-
poisuutta on testattu eurooppalaisissa monikeskustutkimuksissa ja sen käyttämiseksi 
ja edelleen kehittämiseksi on vireillä useita hankkeita. (Johnson et al. 2000; Salva-
dor-Carulla et al. 2005.) ESMS on käännetty suomeksi MERTTU-tutkimusryhmän 
toimesta (liite 1). Tutkimusta varten ESMS käännettiin myös ruotsiksi käyttöliittymän 
osalta (liite 2). 

ESMS-instrumentti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisen osan muodostavat 
johdantokysymykset, jotka liittyvät tutkittavaan alueeseen ja sen väestöön. Toinen osa 
koostuu palvelukartoituksesta tai palvelupuusta, joka luokittelee ja luetteloi alueen 
väestölle tarjolla olevat palvelut keskeisten palvelutoimintojen perusteella. Tavoitteena 
on tuottaa kattava kuva paikallisista mielenterveyspalveluista, joka perustuu yksiköiden 
toimintaan, palvelujen saatavuuteen ja toimipaikkaan. Palvelupuussa oman haaransa 
muodostavat ympärivuorokautinen hoito tai palvelu (Y-haara), järjestetty päivätoiminta 
(J-haara) sekä avohoito- ja palvelu (A-haara). Myös itseapua ja ei-ammatillisia palveluja 
varten on oma haaransa (I). Näistä haarat Y, J ja A jakautuvat useisiin määriteltyihin 
alaluokkiin. (Kuva 1.) ESMS:n kolmas osa on palvelujen käyttölaskenta, joka on stan-
dardoitu menettely alueen väestön keskeisten palvelujen käytön tason määrittämiseksi. 
Neljäs osa puolestaan on palvelupistekuvaus, joka kuvaa yksityiskohtaisesti eri palvelu-
muotojen ominaisuuksia ja täydentää toisen osan (palvelukartoitus) tietoja. 

Palvelupuun eri haarat jakautuvat siten, että ympärivuorikautinen hoito ja pal-
velu luokittuu 13 eri palveluyksikkötyyppiin. Järjestetty päivätoiminta luokitellaan 9 
erilaiseen ja avohoito- ja palvelu 10 erilaiseen palveluyksikkötyyppiin. (Kuva 1.) Kun-
nilta kerätty tieto kuntien käyttämistä palveluyksiköistä ei sisällä yksiköiden koko- tai 
volyymitietoa, vaan ensisijaisesti eri yksikkötyyppeihin sijoittuvien palveluyksiköiden 
määrän. MERTTU-tiedonkeruussa koottiin myös tieto siitä, tuotetaanko palvelu 
kunnan, sairaanhoitopiirin vai jonkun muun kuten kolmannen sektorin toimesta, ja 
järjestetäänkö se terveys- vai sosiaalisektorin toimintana. 
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Kuva 1. Palvelupuu ja esimerkkejä joidenkin tyypillisten palvelujen sijoittumisesta.

2.1.1 Ympärivuorokautinen palvelu

Ympärivuorikautisen hoidon tai palvelun Y-haaraan kuuluviin palveluihin sijoittuvat 
hoitoa ja vuodepaikkoja mielenterveyshäiriöistä kärsiville tarjoavat yksiköt. Ympärivuo-
rokautisen hoidon tai palvelun yksiköissä henkilökunnalla on sekä potilaan seurantaan 
että kliinisen ja sosiaalisen tilanteen hoitoon liittyviä tehtäviä. Ympärivuorokautisia 
palveluja voidaan joko tuottaa itse kunnan toimesta tai ostaa esimerkiksi sairaanhoito-
piiriltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksiköt jaotellaan sen mukaan, onko yksikkö 
akuuttiyksikkö, onko kyseessä sairaalayksikkö, sekä sen mukaan, onko hoitojaksojen 
pituutta jotenkin rajattu. Tähän haaraan kuuluvat myös turvayksiköt, joihin tulevat 
potilaat arvioidaan liian vaarallisiksi itselleen tai muille, jotta heitä voitaisiin hoitaa 
alueen tavanomaisilla osastoilla tai koska laki määrää heidät hoidettavaksi erityisillä 
osastoilla. Esimerkkejä Y-haaraan kuuluvista palveluista ovat vuodeosastot sekä erilaiset 
kuntoutus- ja hoitokodit. (Kuva 1.)

Ympärivuorokautinen 

hoito tai -palvelu (Y-haara)

Akuuttiosasto (Y2)

Kuntouttava asuminen (Y8–Y10)

Järjestetty päivätoiminta 

(J-haara)

Päiväsairaala (J1)

Avohoito ja -palvelu 

(A-haara)

Psyk pkl ja MTT (A8–A10)

Itseapu ja ei-ammatillinen toiminta
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2.1.2  Järjestetty päivätoiminta

Järjestetyn päivätoiminnan J-haaraan kuuluvat palveluyksiköt, joissa toiminta on 
ryhmämuotoista. Ne tarjoavat erityyppisiä palveluja mielenterveyden ongelmiin, 
kuten järjestettyä päivätoimintaa ja sosiaalisia kontakteja tai sosiaalista tukea, ja niillä 
on säännölliset aukioloajat, jolloin henkilökunta on tavattavissa. Näissä yksiköissä 
potilaat/asiakkaat ovat osan aikaa siten, että henkilökunta ei ole heihin jatkuvassa 
henkilökohtaisessa kontaktissa. Yksiköitä luokitellaan esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä akuutti vai ei-akuutti päiväpalvelu, onko hoito tai palvelu tiivistä vai har-
vajaksoista sekä sen mukaan, onko kyse työstä tai siihen liittyvästä toiminnasta vai 
muusta, vapaamuotoisemmasta päivätoiminnasta. Mikäli potilaan on mahdollista 
käyttää tarjottuja palveluja ainakin neljänä päivänä viikossa vähintään puolen päivän 
ajan, palvelu luokitellaan tiiviin hoidon tai palvelun yksiköksi, vaikka osa potilaista 
käyttäisikin sitä harvemmin. Mikäli palveluyksikkö tarjoaa päivittäisestä aukioloajastaan 
alle 25 prosenttia järjestettyä päivä- tai työtoimintaa, on kyseessä vapaamuotoinen 
järjestetty päivätoiminta. Esimerkkejä J-haaraan kuuluvista palveluista ovat erilaiset 
psykiatriset päivätoimintapisteet kuten päivätoimintakeskukset ja päiväosastot sekä 
erilaiset klubitalot. (Kuva 1.)

2.1.3 Avohoito ja -palvelu

Avohoidon ja -palvelun A-haaraan kuuluvat yksiköt, joissa ammattihenkilöstön ja 
potilaiden välisen toiminnan tavoitteena on mielenterveyshäiriön ja siihen liittyvien 
kliinisten ja sosiaalisten ongelmien lieventäminen, ja joita ei ole luokiteltu kahteen 
aiemmin mainittuun haaraan. Mikäli vähintään 20 prosenttia käynneistä tapahtuu 
varsinaisten toimitilojen ulkopuolella, palvelu luokitellaan liikkuvaksi. Mikäli avohoi-
toyksikkö pystyy tarjoamaan käyntejä kolmesti viikossa, se on korkean tiheyden palvelu, 
vaikka monia asiakkaita tavattaisiinkin tätä harvemmin. Jos yksikkö voi tarjota käyntejä 
vähintään kerran kahdessa viikossa, muttei kolmea kertaa viikossa, se on keskimää-
räisen tiheyden palvelu, vaikka joitakin potilaita tavattaisiin harvemmin kuin kerran 
kahdessa viikossa. Ainoastaan ne avohoitoyksiköt, jotka eivät yleensä pysty tarjoamaan 
käyntejä vähintään kerran kahdessa viikossa, luokitellaan matalan tiheyden palveluiksi. 
Yksiköitä jaotellaan sen mukaan, ovatko palvelut päivystys- vai ajanvarauspalveluja, 
ovatko palvelut liikkuvia vai pysyviä sekä sen mukaan, kuinka usein potilaita/asiakkaita 
on mahdollista tavata. Esimerkkejä A-haaraan kuuluvista palveluista ovat psykiatrian 
poliklinikat ja mielenterveystoimistot. (Kuva 1.) 

2.1.4  Itseapu ja ei-ammatillinen toiminta

Itseavuksi ja ei-ammatilliseksi toiminnaksi luokitellaan palvelut, joiden pääasiallisena 
tehtävänä on tarjota tukea, apua tai kontakteja mielenterveyden häiriöstä kärsiville tai 
heidän läheisilleen. Näissä yksiköissä ei kuitenkaan ole erikoistunutta henkilökuntaa, 
jonka tehtävänä on tarjota ympärivuorokautisia palveluja, päivätoimintaa tai avohoitoa 
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ja -palvelua. Esimerkkejä itseavusta ja ei-ammatillisesta toiminnasta ovat mielenter-
veyskuntoutujien omaehtoiset itseapu- ja vertaisapuryhmät. 

2.1.5 ESMS:n käyttöperiaatteita 

MERTTU-tiedonkeruussa ESMS:n mukaisten työikäisten palvelujen käyttölasken-
tatietojen ja palvelupistekuvausten systemaattinen kerääminen ei ollut käytännössä 
mahdollista, vaan palvelujen käyttölaskennassa sovittiin käytettävän valtakunnallisen 
rekisteritiedonkeruun tietoja (Hilmon laitoshoitotiedot, kuntien tuottamat avohoi-
tokäyntitiedot). Myöskään palveluyksikkökohtaisia tietoja esimerkiksi työntekijöistä 
tai asiakkaista ei kerätty erikseen, vaan yksikköluokittelutiedon katsottiin riittävän 
palvelujen monimuotoisuuden ja toiminnan suuntaviivojen arviointiin.  

ESMS:n käytössä on neljä periaatetta, joista ensimmäinen koskee sisällytettäviä 
palveluja. ESMS:ää sovelletaan mielenterveyspalveluihin, jotka kattavat tietyn alueen 
väestön. Laskentaan otetaan mukaan sekä tietyllä alueella toimivat yksiköt että sellaiset 
alueen ulkopuolella toimivat yksiköt, joita käyttää tai on viimeisen vuoden aikana käyt-
tänyt vähintään viisi alueen asukasta. Toinen periaate määrittelee mielenterveyspalvelut. 
Mielenterveyspalveluihin kuuluvat ne palveluyksiköt, joiden erityisenä tavoitteena on 
mielenterveyshäiriön ja sen kliinisten tai sosiaalisten seuraamusten hallinta. Kyseeseen 
voivat tulla niin julkisen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, vapaaehtoistyön kuin 
yksityissektorinkin palvelut. Palveluja, joita ei ole suunniteltu juuri mielenterveysongel-
maisten tarpeita ajatellen, ei tässä yhteydessä lasketa kuuluvan mielenterveyspalveluihin, 
vaikka mielenterveysongelmaiset niitä käyttäisivätkin. Perusterveydenhuollosta mukaan 
lasketaan vain mielenterveyshäiriöiden hoitoon tai kuntoutukseen erikoistuneet yksiköt. 
Kolmas periaate määrittelee mukaan otettavat potilasryhmät. Oletuskohderyhmänä 
on kulloisenkin alueen työikäisen väestön (18–65-vuotiaat) ne henkilöt, joilla on 
mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöitä. Neljännessä periaatteessa todetaan, että 
tiedonkeruun toteuttaminen koko laajuudessaan ei kuitenkaan aina ole mahdollista 
tai edes tarpeen, vaan ESMS:stä voidaan valita käytettäväksi vain joitakin osia. Tärkeää 
on, että vertailuasetelmissa käytetään samoja osia instrumentista. (Liite 1.)

2.1.6 Avopalvelujen suhde ympärivuorokautisiin palveluihin

Palvelurakenteen suhteellisen avohoitopainotteisuuden tai avohoitotoiminnan mo-
nimuotoisuuden karkeaksi arvioimiseksi tarkasteluun otettiin erilaisten avo- ja ym-
pärivuorokautisten palveluyksikkötyyppien määrien vaihtelu kunnittain. Tilannetta 
kuvaavan indeksin saamiseksi kunnan koosta riippumatta laskettiin A-haaran yksikkö-
tyyppien määrän suhde Y-haaran yksikkötyyppien määrään. Näin saatiin suhdeluku, 
joka – vaikkakin karkealla tasolla – kuvastanee palvelujen avohoitopainotteisuutta 
monimuotoisuuden näkökulmasta.
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2.2 Tiedonkeruu 

Kuntakohtaisessa MERTTU-tiedonkeruussa Ahvenanmaan kunnat jätettiin pois pie-
nen kokonsa vuoksi ja kysely kohdistui siten Manner-Suomen 428 kuntaan. Sähköisen 
lomakekyselyn kohteena olivat kuntien asukkaille tarjottavat aikuisten mielenterveys-
palvelut ja myös sellaiset päihdepalvelut, jotka tarjoavat palveluja päihdeongelmaisten 
lisäksi myös mielenterveysongelmaisille.

2.2.1  Ajankohta ja vastaajat

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin syyskuun 2004 ja syyskuun 2005 välisenä 
aikana, ja tiedot pyydettiin koskien palvelujen tilannetta vuonna 2004. Ensimmäinen 
yhteydenotto kohdistui suoraan kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajiin tai näitä 
vastaaviin, palveluja kokonaisuutena tunteviin toimijoihin ja virkamiehiin. Kysely 
ohjeistettiin siirtämään tarvittaessa muille kunnan palveluja tunteville toimijoille, 
kuten lääkäreille tai psykiatrisille sairaanhoitajille. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtui 
sähköpostitse ja kuntien edustajia pyydettiin vierailemaan MERTTU-tutkimushank-
keen internetsivuilla. Internetsivuilla oli tarkempaa tietoa itse tutkimushankkeesta 
sekä etenemisohjeet. Kunnan edustajan luoman salasanan avulla kunnat pääsivät vas-
taamaan kyselyyn suoraan internetissä. Ensivaiheen ohjeistuksella pyrittiin löytämään 
ne henkilöt, jotka osaisivat parhaiten listata aikuisille mielenterveyspalveluja tarjoavat 
yksiköt. Vastaajat edustivat lopulta eri ammattiryhmiä ja erilaisissa työtehtävissä 
toimivia henkilöitä. Viime vaiheen tiedonantajina toimi muun muassa psykiatrisia 
sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä tai vastaavia lääkäreitä (taulukko 1). Joissakin 
kunnissa lomakkeisiin oli vastattu useamman henkilön yhteistyönä. Tieto vastaajan 
ammattiasemasta saatiin 169 kunnasta, mikä on vain hieman yli puolet (55 %) vas-
tanneista kunnista (N = 308). 

Taulukko 1. Vastaajat ammattiaseman mukaan.

Sosiaali-/terveystoimi, perusturva; johtavassa asemassa 37 %

Ylilääkäri tai vastaava   17 %

Terveyskeskuspsykologi tai vastaava    6 %

Johtava hoitaja/sairaanhoitaja tai vastaava  19 %

Muu virka tai toimi; sosiaali-/terveydenhuolto  21 %

2.2.2  Sähköiset lomakkeet

Tietoa kuntien työikäiselle väestölle suunnatuista palveluista kerättiin sähköisesti 
täytettävillä lomakkeilla. Ensimmäisellä lomakkeella (liite 3) kunnilta kysyttiin erik-
seen lueteltuja mielenterveystyöhön liittyviä strategisia, hallinnollisia ja operatiivisia 
muutoksia vuosina 1992−2004. Kysely siis rajattiin vuonna 1991 tapahtuneen sairaan-
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hoitopiiriuudistuksen jälkeiseen ajanjaksoon. Kysyttyjä hallinnollisia muutoksia olivat 
muun muassa mielenterveysstrategian laatiminen ja käyttöönotto, päihdepalvelujen 
järjestämistä koskevat muutokset, sairaansijojen siirto laitoksesta toiseen, sosiaali- ja 
terveystoimen palveluyksiköiden yhdistäminen, mielenterveysavopalvelujen osittainen 
tai täydellinen siirto erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen toiminnaksi, kunnan 
käyttämän mielenterveyspalveluja tarjoavan laitoksen lopettaminen sekä kuntayhtymän 
tai vastaavan muodostaminen. Lomakkeessa kysyttiin myös kunnassa erikseen sovittuja 
yhteistyömuotoja mielenterveyspalveluja tuottavien organisaatioiden välillä.

Toisella lomakkeella (liite 4) kerättiin yksikkötiedot kunnan mielenterveyspalve-
lujärjestelmästä. Tähän palvelupuu-lomakkeeseen syötettiin mielenterveysyksiköitä 
koskevat perustiedot sekä niiden järjestämis- ja tuottamismalli. Aineisto tallennettiin 
suoraan tutkimushankkeen tietokantaan. Lomakkeisiin vastaamisesta muistutettiin 
useita kertoja. Täyttämiseen tarjottiin tukea sekä sähköpostitse että puhelimitse. Mo-
nilta kunnilta tiedot kerättiin ja pääosa kaikista tallennuksista tarkistettiin puhelinhaas-
tatteluin. Lomakkeista kertyvä tieto voitiin automaattisen tiedonkeruun menetelmin 
siirtää tietokannoiksi suhteellisen nopeasti, ja näitä tietokantoja pystyttiin edelleen 
muokkaamaan analyysien edellyttämään muotoon.

2.2.3  Sairaanhoitopiirikysely 

Suoraan kunnilta kerätyn aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin tietoja myös sairaan-
hoitopiireiltä. Sairaanhoitopiirien edustajia psykiatristen palvelujen osalta pyydettiin 
luokittelemaan palvelunsa ESMS:n mukaan sekä ilmoittamaan, mitä palveluja sai-
raanhoitopiirit tuottavat kuntien käyttöön. Sairaanhoitopiireiltä tieto saatiin kerättyä 
kattavasti, mutta se on analyyseja varten ja tiedon tasapainon vuoksi ulotettu koskemaan 
vain niitä kuntia, jotka ovat itse vastanneet kuntakyselyyn. Sairaanhoitopiireiltä kerät-
ty tieto yhdistettiin kuntien antamaan tietoon ja lopputuloksena saatiin molempien 
kyselyjen tietoja 308 kunnan osalta. 

On huomattava, että sairaanhoitopiiritason tarkastelussa kunkin sairaanhoitopiirin 
alueelta vastanneet kunnat edustavat koko sairaanhoitopiiriä. Joidenkin sairaanhoi-
topiirien alueella vastausprosentti jäi kuitenkin huomattavan alhaiseksi, jolloin vas-
tanneiden kuntien edustavuus kyseisessä sairaanhoitopiirissä voidaan asettaa jossain 
määrin kyseenalaiseksi. 

2.2.4  Valtakunnallinen tilasto- ja rekisteritieto

Olemassa olevista kansallisista tilastolähteistä koottiin sosioekonomista ja sosiodemo-
grafi sta väestötietoa, jota pyrittiin luokittelemaan standardisoidun ESDS (European 
Sociodemographic Schedule) -luokittelujärjestelmän mukaan. Tilastokeskuksen tieto-
kantojen ja Stakesin ylläpitämän Sotka-tietokannan avulla saatiin tietoa alueellisista 
ikä- ja sukupuolijakaumista, väestötiheydestä, työttömyysasteesta, siviilisäädystä sekä 
asuinolosuhteista. Lisäksi koottiin tietoa väestön tuloista, alkoholin myynnistä sekä 
muista sosioekonomisista piirteistä.
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Kuntien kuvaamisessa apuna käytetään Tilastokeskuksessa kunnan kaupunkimai-
suuden kuvaajaksi kehitettyä tilastollista kuntaryhmitystä, joka jakaa kunnat taajamavä-
estön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan 
asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. (Tilastollinen kuntaryhmitys 2005.)

 Avohoidon ja -palvelujen osalta hyödynnettiin myös Stakesin vuosittain kokoamaa 
tietoa kuntien mielenterveysavohoitokäynneistä. Nämä avohoitokäynnit pitävät sisäl-
lään sekä sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon (Hilmo/Benchmarking-tietokanta) 
että kuntien itse tuottamien mielenterveyspalvelujen avohoitokäynnit (terveyskeskusten 
Stakesiin toimittamia tietoja). Perusterveydenhuollon terveyskeskuskäynnit eivät sisälly 
näihin avohoitokäynteihin. Laitoshoitotietoina poimittiin hoitoilmoitusrekisteristä 
tiedot vuoden 2004 psykiatrisista laitoshoitojaksoista määriteltynä erikoisalan mukaan. 
Mukaan tarkasteluun otettiin väkimäärään suhteutetut hoitopäivien kokonaismäärä, 
yksittäisten potilaiden lukumäärä, hoitojaksojen lukumäärä ja tehtyjen tarkkailulä-
hetteiden (M1) määrä.

2.2.5  Aasian luonnonkatastrofi n jälkeisten psykososiaalisten 
 palvelujen tilannekartoitus

Varsinaisen MERTTU-kyselyn lisäksi samaa sähköistä tiedonkeruun käyttöliittymää 
käyttäen kerättiin nopealla aikataululla tietoa myös Aasian luonnononnettomuuden 
jälkeisen tilanteen kunnissa aiheuttamasta psykososiaalisen tuen ja siitä aiheutuvan 
lisäresurssoinnin tarpeesta. Tämän tiedonkeruun perusteella on julkaistu erillisiä, 
luonnononnettomuuden jälkeistä tilannetta kuvaavia raportteja (Hynninen 2005; 
Tuomi-Nikula ym. 2005; Harjajärvi ym. 2005).



35

AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT MUUTOKSESSA

3 Aikuisväestön mielenterveys-
 palvelujen tila vuonna 2004

3.1 Katoraportti ja -analyysi 

Kunnan mielenterveyspalvelujen järjestämisessä tapahtuneita hallinnollisia muutoksia 
kartoittaneeseen lomake 1:seen saatiin Manner-Suomen osalta vastausprosentiksi 73 
prosenttia. Useiden jälkitiedustelujen lähettämisen, tietojen tarkistamisen ja systemaat-
tisten tietokantatarkistusten jälkeen lomakkeen 2 eli palvelupuu-kuvauksen vastaus-
prosentiksi saatiin Manner-Suomen osalta 72 prosenttia. Asianmukaisesti luokiteltua 
ESMS (European Service Mapping Schedule) dataa saatiin 308 kunnasta.

MERTTU-aineiston kunnat jakautuivat Tilastokeskuksen kuntaryhmityksen 
mukaan seuraavasti: kaupunkimaisia kuntia 57 (18,5 %), taajaan asuttuja kuntia 55 
(17,9 %) ja maaseutumaisia kuntia 196 (63,6 %). Kuntaryhmityksen mukaan tarkas-
teltuna kaupunkimaiset kunnat vastasivat MERTTU-palvelupuulomakkeeseen taajaan 
asuttuja ja maaseutukuntia innokkaammin (taulukko 2). 

Taulukko 2. Lomakkeeseen 2 vastanneet ja ei-vastanneet Manner-Suomen kunnat tilastollisen 

kuntaryhmityksen mukaan.

Kuntatyyppi  Vastanneet Ei-vastanneet Yhteensä Vastaus-%

Kaupunkimainen kunta   57   10   67 85

Taajaan asuttu kunta   55   18   73 75

Maaseutumainen kunta 196   92 288 68

Yhteensä  308 120 428 72

Chi-square 11.04, df = 2, p < 0.005

MERTTU-kyselyyn vastaamatta jättäneet kunnat olivat asukasluvultaan pienempiä 
kuin vastanneet kunnat (taulukko 3). Väestön keski-ikä oli vastaamattomissa kunnissa 
korkeampi. Vastaamattomissa kunnissa toteutettiin enemmän yksittäisiä psykiatrisia 
sairaalahoitojaksoja ja kirjoitettiin enemmän lähetteitä tahdosta riippumattomaan psy-
kiatriseen sairaalahoitoon. Hoito näyttäisikin näissä kunnissa olevan hieman laitospai-
notteisempaa. Alkoholin kulutus asukasta kohden oli vastaamattomissa kunnissa jonkin 
verran vähäisempää. Ne 120 kuntaa, jotka eivät vastanneet MERTTU-kyselyyn kunnan 
palvelupuusta, olivat siis yleistäen pieniä maaseutukuntia, joissa on iäkäs väestö.
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Taulukko 3. Vastanneiden ja ei-vastanneiden kuntien vertailua.

   Vastanneet  Ei-vastanneet 
   (N = 308) (N = 120)
   Keskiarvo ± SD Keskiarvo ± SD t-testi

Asukkaiden ikä   41.6 42.8 0.00

Psykiatriset laitoshoitojaksot / 100 000 as. 936 ± 359 1055 ± 576 0.01

Psykiatriset laitoshoitopäivät / 100 000 as. 31833 ± 13281 32281 ± 16225 0.76

Psykiatriset sairaalapotilaat / 100 000 as. 568 ± 162 592 ± 197 0.16

Lähetteet tahdosta riippumattomaan 
hoitoon / 100 000 as.  200 ± 71 218 ± 108 0.04

Väkivaltarikokset / 100 000 as.  440 ± 214 398 ± 223 0.06

Alkoholin myynti (litraa 100 % alkoholia/asukas) 6.1 ± 3.5 5.4 + 4.0 0.05

Vuositulot, 1 000 € / asukas (koko väestö) 12.4 + 2.12 12.5 + 2.1 0.40

Asukasluku   14526 + 40507 5484 + 6901 0.01

Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna vastausprosentti lomakkeeseen 2 eli palvelu-
puu-kuvaukseen oli korkein Vaasan (94 %) sairaanhoitopiirissä (Taulukko 4). Varsin 
korkeita vastausprosentteja löytyi myös Etelä-Karjalan (90 %), Pohjois-Pohjanmaan 
(88 %), Itä-Savon (85 %), Pohjois-Karjalan (84 %) sekä Etelä-Pohjanmaan (82 %) 
sairaanhoitopiireistä. 

Vaikka vastausprosenteissa oli selvää vaihtelua sairaanhoitopiireittäin, voidaan 
aineiston kattavuutta ja koko Manner-Suomen vastausprosenttia palvelupuukartoi-
tuksessa pitää melko hyvänä. 

Taulukko 4. Lomake 2:n vastausprosentit sairaanhoitopiireittäin.

Sairaanhoitopiiri Vastanneet Ei-vastanneet Kuntien lkm Vastaus-%

Etelä-Karjala    9   1 10 90 %
Etelä-Pohjanmaa  22   5 27 81 %
Etelä-Savo    7   5 12 58 %
Helsinki ja Uusimaa 25   7 32 78 %
Itä-Savo  11   2 13 85 %
Kainuu    7   2   9 78 %
Kanta-Häme  10   6 16 63 %
Keski-Pohjanmaa   9   4 13 69 %
Keski-Suomi  23   7 30 77 %
Kymenlaakso    8   4 12 67 %
Lappi  11   5 16 69 %
Länsi-Pohja    2   4   6 33 %
Pirkanmaa  23 11 34 68 %
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3.2  Palvelutyyppien esiintyvyys kunnissa

On huomattava, että tässä raportissa esitettävät päätelmät kuntien palvelujärjestelmän 
monimuotoisuudesta perustuvat kuntien vuonna 2004 käyttämiin mielenterveyspal-
veluihin. On siis mahdollista, että kuntien palveluvalikoimaan kuuluu myös sellaisia 
palveluja, joita ei tässä yhteydessä ole raportoitu, koska niitä ei käytä yli viisi asukasta 
vuodessa. Todennäköistä kuitenkin lienee, ettei kunnissa ole kovinkaan paljon tällaisia 
yksiköitä.   

Kuvasta 2 käy ilmi, kuinka suuri osa kunnista ilmoitti käyttäneensä kuhunkin 
haaraan sijoittuvaa palvelua. 

Kuva 2. Eri palvelutyyppien esiintyvyys kunnissa.
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Ympärivuorokautinen hoito tai -palvelu
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3.2.1 Ympärivuorokautinen palvelu

Valtakunnallisesti tarkasteluna kunnat käyttivät keskimäärin 4,2 (keskihajonta 1,5) 
ympärivuorokautista hoitoa tai palvelua tarjoavaa yksikkötyyppiä. Tavallisin yksikkö-
tyyppi oli akuutti sairaalayksikkö (n = 428). Sairaaloiden ulkopuolella toimivia akuut-
tiyksiköitä käytettiin varsin vähän, niitä raportoitiin vain 12 kappaletta. Ei-akuuteista 
yksiköistä yleisin raportoitu yksikkötyyppi oli ympärivuorokautista tukea ja rajattuja 
hoitojaksoja tarjoava sairaalayksikkö (n = 405), mutta myös rajaamattomia hoitojaksoja 
tarjoavia ympärivuorokautisia sairaalayksiköitä käytettiin melko runsaasti (n = 163). 
Ympärivuorokautista tukea tarjoavia yksiköitä sairaala-alueiden ulkopuolella käytettiin 
vähänlaisesti. Rajattuja hoitojaksoja tarjoavia yksiköitä raportoitiin 41 ja rajaamattomia 
hoitojaksoja tarjoavia 66 kappaletta.  

Kuvio 3. Eri palvelutyyppien esiintyvyys (%) kunnissa, ympärivuorokautinen palvelu.

Kaikki vastanneet kunnat käyttivät ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia akuutteja 
sairaalayksiköitä. Lähes kaikkien vastanneiden kuntien (95 %) käyttämistä palveluista 
löytyi myös ei-akuutteja sairaalayksiköitä, jotka tarjoavat rajattuja hoitojaksoja ja joissa 
henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. (Kuvio 3.) 

Joka toinen kunta (51 %) käytti ei-akuutteja hoidollisesti painottuneita ympä-
rivuorokautisia palveluja, jotka eivät olleet sairaalayksiköitä. Käytännössä tällaiset 
ympärivuorikautiset palvelut ovat esimerkiksi kuntoutuskoteja ja mielenterveyspo-
tilaiden valvottuja asumispalvelumuotoja, jotka osaltaan ilmentävät aikaisemman 
laitoshoitomallin palveluvalikoiman laajenemista. Varsinaisen kuntoutustoiminnan 
laadusta ja sisällöstä ei ole tässä yh teydessä tarkentavaa tietoa. 
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3.2.2  Järjestetty päivätoiminta

Kunnat käyttivät keskimäärin 1,6 (keskihajonta 1,2) järjestettyä päivätoimintaa tarjo-
avaa yksikkötyyppiä. Kunnista 74 prosenttia käytti tiivistä järjestettyä päivätoimintaa 
tarjoavia yksiköitä, joissa tarjotaan työtä tai työhön liittyvää toimintaa, tai järjestetään 
jotain muuta päivätoimintaa. Tiivistä palvelu tai hoito on silloin, kun potilailla on 
mahdollisuus osallistua toimintaan vähintään neljä kertaa viikossa puolen päivän ajan. 
Harvajaksoista, vähemmän kuin neljä päivää viikossa käytettävissä olevaa päivätoimin-
taa oli tarjolla selvästi vähemmän kuin tiivistä työtoimintaa. 

Tavallisin yksikkötyyppi oli ei-akuutti, tiivistä muuta järjestettyä päivätoimintaa 
tarjoava yksikkö (n = 256), jota käytti 67 prosenttia kunnista. Joka kolmannella kunnal-
la oli käytössään ei-akuuttia, tiivistä työhön liittyvää toimintaa (n = 130). (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Eri palvelutyyppien esiintyvyys (%) kunnissa, järjestetty päivätoiminta.

Akuutteja päiväpalveluja käytti ainoastaan 15 prosenttia kunnista. Kyseessä ovat akuut-
tiyksikköinä toimivat päiväsairaalat, joiden tarjoama hoito on vaihtoehto tavanomaiselle 
ympärivuorokautiselle sairaalahoidolle. 

3.2.3  Avohoito ja -palvelu

Valtakunnallisesti tarkasteltuna kunnat käyttivät keskimäärin 3,5 (keskihajonta 1,7) 
avohoitoa tarjoavaa yksikkötyyppiä. Kuitenkin oli paljon myös sellaisia kuntia, jotka 
käyttivät korkeintaan kahta avohoitopalvelutyyppiä. Yleisin yksikkötyyppi oli pysyvä 
ajanvaraukseen perustuva palvelu, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen tapaamisen 
vähintään kerran kahdessa viikossa (n = 343). Tämä palvelutyyppi oli käytössä 86 
prosentilla kunnista. Samoin pysyvää ajanvarauspalvelua, joka pystyy tarjoamaan asiak-
kailleen tapaamisia jopa kolme kertaa viikossa mikäli tarpeen, käytettiin kunnissa melko 



40

ACTA

paljon (n = 271). Tällaista palvelua käytti 65 prosenttia kunnista. Päivystysluonteisia, 
pysyviä ja ajallisesti rajattuja palveluja tarjoavia yksiköitä (n = 253) oli käytössä 61 
prosentilla kunnista. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Eri palvelutyyppien esiintyvyys (%) kunnissa, avohoito tai -palvelu.

Liikkuvia avopalveluja, joko päivystysluonteisia tai ajanvarausperiaatteella toimivia 
palveluja, käytti 67 prosenttia kunnista. Käytännössä tällaiset liikkuvat avopalvelut 
ovat esimerkiksi kotihoitotyöryhmiä, psykiatrisia kotisairaanhoitopalveluja tai avo-
hoitopalveluja, joissa muun avohoitotoiminnan ohella tehdään myös liikkuvaa työtä. 
Näissä palveluissa mielenterveyspotilaita tavataan heidän kotonaan. Päivystyksellisiä 
liikkuvia palveluja käytti 112 kuntaa (36 % vastanneista).

Tiiviitä avopalveluja käytti 73 prosenttia vastanneista kunnista. Nämä on tässä 
yhteydessä määritelty siten, että palvelut voivat olla joko liikkuvia tai pysyviä ympäri-
vuorokautisia päivystys- tai ajanvarauspalveluja, joissa potilasta on mahdollista tavata 
tarpeen mukaan jopa kolme kertaa viikossa. Ympäri vuorokauden saatavilla olevia, 
päivystysluonteisia avopalveluja käytti vain 24 prosenttia kunnista. Päivystysluonteisia, 
joko pysyviä tai liikkuvia, mutta ajallisesti rajattuja palveluja (auki vähemmän kuin 24 
tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa) käytti sen sijaan 75 prosenttia kunnista. 

Kuvassa 3 esitetään mielenterveysongelmiin saatavilla olevien pysyvien päivystys-
palvelujen tilanne kunnittain.
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Kuva 3. Pysyvät päivystyspalvelut mielenterveysongelmiin.

3.2.4  Itseapu- ja ei-ammatillinen toiminta

Itseapua ja ei-ammatillista toimintaa tarjoavien palveluyksiköiden kartoittaminen osoit-
tautui vastaajien ja vastausten tulkinnan kannalta ongelmalliseksi. Itseavun- ja ei-am-
matillisen toiminnan yksiköiden kartoittaminen kuului MERTTU-tiedonkeruuseen, 
mutta tarkasteltaessa kertynyttä tietoa oheismateriaaleineen kävi ilmi, että tällaisten 
yksiköiden raportointi vaihteli merkittävästi. Itseapu-, ei-ammatillinen ja esimerkiksi 
vertaisaputyyppinen toiminta ymmärrettiin toisinaan eri tavoin ja toisaalta kunnissa 
ei aina ollut tietoa esimerkiksi kolmannen sektorin järjestämästä toiminnasta.

Pysyvät päivystyspalvelut mielenterveysongelmiin

Ympärivuorokautinen päivystys   (66)
Ajallisesti rajattu päivystys   (133)
Ei pysyviä päivystyspalveluja   (102)
Tiedot puuttuvat   (131)
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3.3  Palvelujärjestelmän monimuotoisuus

Taulukossa 5 esitetään eri palvelutyyppien esiintyvyys sairaanhoitopiireittäin Tilas-
tokeskuksen kuntaryhmityksen mukaan. Taulukko kertoo, kuinka monen tyyppistä 
ympärivuorokautista hoitoa tai -palvelua, järjestettyä päivätoimintaa ja avohoitoa tai 
-palvelua sairaanhoitopiirien kunnissa keskimäärin käytettiin. Esimerkiksi Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kunnissa käytettiin keskimäärin 6,2 erityyppistä 
ympärivuorokautista hoitoa tai -palvelua. 
Sairaanhoitopiirien välinen vaihtelu eri haarojen palvelutyyppien esiintyvyydessä on 
tilastollisesti merkitsevä. Keskimääräistä selvästi monimuotoisempi palveluvalikoima 
ympärivuorokautisen hoidon osalta oli käytettyjen yksikkötyyppien perusteella Hel-
singin ja Uudenmaan (6,2) sairaanhoitopiirin kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan (5,0) ja 
Pirkanmaan (4,9) sairaanhoitopiirien kunnissa ympärivuorokautisen hoidon palvelu-
valikoima käytettyjen yksikkötyyppien perusteella oli myös jonkin verran keskimää-
räistä monimuotoisempi. Vastaavasti vähiten ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia 
yksikkötyyppejä (3,1) raportoitiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson sekä Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiirien kunnissa. 

Kunnat käyttivät keskimäärin 1,6 erilaista järjestetyn päivätoiminnan haaraan 
kuuluvaa palvelua. Keskiarvo ylittyi selvästi ainoastaan Etelä-Savon (3,6) sairaan-
hoitopiirin kunnissa. Myös Vaasan (2,3), Varsinais-Suomen (2,3), Satakunnan (1,8) 
sekä Pirkanmaan (1,7) sairaanhoitopiirien kunnat olivat järjestetyn päivätoiminnan 
monimuotoisuutta vertailtaessa hieman keskiarvon yläpuolella. Vastaavasti keskiarvon 
alapuolelle jäivät Länsi-Pohjan (0,5) ja Keski-Pohjanmaan (0,6) sairaanhoitopiirien 
kunnat.  

Avohoidon ja -palvelun osalta kunnat käyttivät keskimäärin 3,5 erityyppistä palve-
lua. Selvästi keskimääräistä monimuotoisempaa avohoito oli käytettyjen yksikkötyyppi-
en perusteella Helsingin ja Uudenmaan (6,3) sairaanhoitopiirin alueella. Jonkin verran 
keskimääräistä monipuolisempaa avopalvelujen käyttö oli myös Varsinais-Suomen 
(5,0), Länsi-Pohjan (4,5), sekä Vaasan (4,4) sairaanhoitopiirien kunnissa. Sen sijaan 
keskiarvon alle jäivät avohoidon- ja palvelujen monimuotoisuutta verrattaessa selvästi 
Kainuun (2,1), Keski-Suomen (2,1), Etelä-Karjalan (2,2), Kymenlaakson (2,3) sekä 
Lapin (2,3) sairaanhoitopiirien kunnat. 
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Taulukko 5. Erityyppisten palveluyksiköiden keskimääräinen esiintyvyys sairaanhoitopiireissä 

tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan.

Sairaanhoitopiiri Palvelutyyppi Kaupunki Taajama Maaseutu Kaikki kunnat

Etelä-Karjala Y-haara 3,5 3 3 3,1
  J-haara 4 2 0,5 1,4
  A-haara 4,5 3 1,3 2,2
Etelä-Pohjanmaa Y-haara 3 3,9 3,2 3,4
  J-haara 1 1,3 1,2 1,2
  A-haara 2 3,3 3,1 3,1
Etelä-Savo Y-haara 5 ei vast. 3,8 4
  J-haara 3 ei vast. 3,7 3,6
  A-haara 5 ei vast. 3,8 4
HUS Y-haara 6,5 6,7 5,3 6,2
  J-haara 2,2 1,6 0,6 1,6
  A-haara 5,8 6,4 7 6,3
Itä-Savo Y-haara 3 ei vast. 3,8 3,7
  J-haara 1 ei vast. 1,5 1,5
  A-haara 3 ei vast. 3,3 3,3
Kainuu Y-haara 7 3 3,2 3,7
  J-haara 3 1 1 1,3
  A-haara 3 1 2,2 2,1
Kanta-Häme Y-haara 4,3 2 3 3,3
  J-haara 2,3 1 0,5 1,1
  A-haara 3,7 4 3,3 3,5
Keski-Pohjanmaa Y-haara 4 ei vast. 3,4 3,4
  J-haara 1 ei vast. 0,5 0,6
  A-haara 4 ei vast. 3,5 3,6
Keski-Suomi Y-haara 5,3 4,6 3,9 4,3
  J-haara 3,7 2 1,1 1,7
  A-haara 3 2 2 2,1
Kymenlaakso Y-haara 5 2,7 2,3 3,1
  J-haara 1,5 1,7 0,7 1,3
  A-haara 2 2 2,7 2,3
Lappi Y-haara ei vast. 6,5 3,9 4,4
  J-haara ei vast. 3,5 0,8 1,3
  A-haara ei vast. 3,5 2 2,3
Länsi-Pohja Y-haara 4 ei vast. 4 4
  J-haara 0 ei vast. 1 0,5
  A-haara 4 ei vast. 5 4,5
Pirkanmaa Y-haara 4,9 4,7 5 4,9
  J-haara 1,7 2 1,6 1,7
  A-haara 2,9 4 3,7 3,4
Pohjois-Karjala Y-haara 3 3,7 2,9 3,1
  J-haara 1 1,3 1,3 1,3
  A-haara 4 4 3,4 3,6
Pohjois-Pohjanmaa Y-haara 5,5 5,5 4,7 5
  J-haara 1,2 1,5 1,5 1,4
  A-haara 3 1,8 2,1 2,2
Pohjois-Savo Y-haara 4,7 3 2,9 3,2
  J-haara 2 1,5 1,2 1,4
  A-haara 4,3 3,5 2,9 3,2
Päijät-Häme Y-haara 5 4 2,8 3,6
  J-haara 2 1,5 1,3 1,5
  A-haara 3,5 4 4 3,9
Satakunta Y-haara 3,7 3,8 3,5 3,6
  J-haara 2,7 1,8 1,5 1,8
  A-haara 3,3 3,8 3,5 3,5
Vaasa Y-haara 5,7 5,7 5,5 5,6
  J-haara 4,3 2,7 1,6 2,3
  A-haara 4,7 4,3 4,4 4,4
Varsinais-Suomi Y-haara 4 3,8 3,7 3,7
  J-haara 2,7 2,8 2,2 2,3
  A-haara 3,3 5,8 5,1 5

Yhteensä keskiarvo Y-haara 5,1 4,5 3,8 4,2
ANOVA F = 10.81, p < 0.001    
Yhteensä keskiarvo J-haara 2,2 1,8 1,4 1,6
ANOVA F = 3.59, p < 0.001    
Yhteensä keskiarvo A-haara 3,9 3,7 3,4 3,5
ANOVA F = 16.82, p < 0.001    
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Kuvio 6. Palveluhaarojen yksikkötyyppien lkm (keskiarvo) sairaanhoitopiireittäin.

Tarkasteltaessa kuntien palveluvalikoiman monimuotoisuutta valtakunnallisesti näyttää 
siltä, että kunnat käyttävät runsaasti erilaisia ympärivuorokautisen hoidon tai palvelun 
yksiköitä. Jopa 63 prosenttia kunnista käytti neljää tai sitä useampaa ympärivuoro-
kautisen hoidon tai -palvelun yksikkötyyppiä. Järjestetyn päivätoiminnan osalta sen 
sijaan 82 prosenttia vastanneista kunnista ilmoitti käyttävänsä korkeintaan kahta 
yksikkötyyppiä. Avopalvelujen osalta 71 prosenttia kunnista käytti korkeintaan neljä 
erilaista avohoidon yksikkötyyppiä. 

Vertailtaessa kuntien palveluvalikoiman monimuotoisuutta kuntatyypin mukaan 
voidaan todeta, että kaupunkimaisiin kuntiin liittyy käytettyjen yksikkötyyppien 
perusteella muita kuntatyyppejä monipuolisempi palvelurakenne. Tilastollisesti mer-
kitseviä eroja kuntatyyppien välillä on sekä ympärivuorokautisen hoidon (ANOVA, 
F = 19.545, p < 0.001) että järjestetyn päivätoiminnan (ANOVA, F = 12.311, p < 
0.001) osalta. Myös avopalveluissa on jonkin verran vaihtelua kuntatyypin mukaan, 
mutta sen osalta erot ovat vähäisempiä.  
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Taulukko 6. Avopalvelujen suhde ympärivuorokautisiin palveluihin sairaanhoitopiireittäin.

   Avopalvelujen suhde 
   ympärivuorokautisiin 
Sairaanhoitopiiri    N palveluihin A/Y

Etelä-Karjala      9 0,7
Etelä-Pohjanmaa   22 1,0
Etelä-Savo      7 1,1
HUS    25 1,1
Itä-Savo    11 0,9
Kainuu      7 0,6
Kanta-Häme    10 1,1
Keski-Pohjanmaa     9 1,1
Keski-Suomi    23 0,5
Kymenlaakso      8 0,8
Lappi    11 0,5
Länsi-Pohja      2 1,1
Pirkanmaa    23 0,7
Pohjois-Karjala    16 1,3
Pohjois-Pohjanmaa   36 0,5
Pohjois-Savo    17 1,0
Päijät-Häme      8 1,2
Satakunta    15 1,0
Vaasa    16 0,9
Varsinais-Suomi    33 1,4
Koko maa  308 0,9

Taulukossa 6 on esitetty sairaanhoitopiireittäin avopalvelujen suhde ympärivuorokauti-
siin palveluihin. Korkeampi suhdeluku kertoo suuremmasta avohoitopainotteisuudesta 
eri yksikkötyyppien määrillä mitattuna. Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiirien kunnissa palveluvalikoima on käytettyjen palvelutyyppien 
perusteella jonkin verran keskimääräistä avohoitopainotteisempi. Sen sijaan Lapin, 
Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kunnissa palveluvalikoima 
näyttäisi tämän tarkastelun valossa olevan jonkin verran laitoshoitopainotteisempi.   

Kuvassa 4 esitetään kuntien käyttämien palvelutyyppien suhteellinen avohoito-
painotteisuus kunnittain. Korkeampi suhdeluku edustaa suurempaa avohoitopainot-
teisuutta.
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Kuva 4. Palveluyksikkötyyppien suhteellinen avohoitopainotteisuus kunnittain. 

3.4  Mielenterveyspalvelujen käyttö

MERTTU-tiedonkeruussa ei kerätty tietoa mielenterveyspalvelujen potilasmääristä tai 
yksiköiden kuormituksista, minkä vuoksi MERTTU-kyselyä täydennettiin rekisteri-
pohjaisella tiedolla kunnittaisesta mielenterveyspalvelujen käytöstä ja käyttötavoista.

Avopalveluyksiköiden suhde ympärivuorokautisen
palvelun yksiköihin (A/Y)

Yli 1,3   (63)
1,0 - 1,3   (84)
0,6 - 1,0   (72)
Alle 0,6   (82)
Tiedot puuttuvat  (131)
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3.4.1  Psykiatrinen laitoshoito

Kuvio 7. Psykiatrisen laitoshoidon potilasmäärät, hoitopäivät, hoitojaksot ja lähetteet tahdosta 

riippumattomaan hoitoon sairaanhoitopiireittäin v. 2004, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, 

koko maa = 100. (Lähde: HILMO, Stakes.) 

Hoitopäiviä oli vuonna 2004 runsaimmin Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopii-
reissä. Potilaita oli eniten Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Hoitojaksoja sen sijaan 
oli eniten Kanta-Hämeen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä. Lähetteitä tahdosta 
riippumattomaan hoitoon kirjoitettiin eniten Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sai-
raanhoitopiireissä.

Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna nimenomaan hoitojaksojen (ANOVA, df 
= 19, F = 2.83, p < 0.001) ja tarkkailulähetteiden (ANOVA, df = 19, F = 4.14, p 
< 0.001) väestöön suhteutettu esiintyvyys vaihtelee viitaten laitoshoitokäytäntöjen 
alueelliseen vaihteluun.

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Varsinais-Suomi

Vaasa

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pirkanmaa

Länsi-Pohja

Lappi

Kymenlaakso

Keski-Suomi

Keski-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Kainuu

Itä-Savo

Helsinki ja Uusimaa

Etelä-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Potilaat

Hoitopäivät

Hoitojaksot

Tahdosta riippumaton hoito



48

ACTA

Taulukko 7. Tunnuslukuja psykiatrisen sairaalahoidon käytöstä sekä alueellisesta alkoholin 

kulutuksesta ja työttömyydestä sairaanhoitopiireittäin.

Sairaanhoitopiiri Kuntien Potilaat Hoito- Hoito- Lähetteet  Alkoholin  Työttö-
 lkm / 100000 jaksot päivät  tahdosta myynti/ myys
   / 100000 / 100000 riippumat. as/v %
     hoitoon 
     / 100000  

Etelä-Karjala 10 594    972 28 610 224   6,0    8,5
Etelä-Pohjanmaa 27 590 1 021 36 008 168   5,0   6,5
Etelä-Savo 12 780 1 207 36 141 284   8,9   8,4
HUS 32 520    996 30 877 169   6,6   5,2
Itä-Savo 13 506    775 26 270 217   6,1 10,0
Kainuu   9 588 1 098 45 030 183   6,2 12,8
Kanta-Häme 16 621 1 170 30 835 171   5,7   7,2
Keski-Pohjanmaa 13 476    881 25 633 163   3,6   6,5
Keski-Suomi 30 543    858 34 855 220   6,1   9,4
Kymenlaakso 12 507    751 33 122 233   6,1   7,8
Lappi 16 525    806 31 376 243 12,2 13,7
Länsi-Pohja   6 522 1 042 29 762 226   6,7 11,1
Pirkanmaa 34 655 1 012 37 276 173   5,9   7,8
Pohjois-Karjala 19 558    878 33 629 311   5,2 11,0
Pohjois-Pohjanmaa 41 621 1 064 34 305 211   5,1   8,6
Pohjois-Savo 24 736 1 132 33 933 255   6,1   8,9
Päijät-Häme 14 506    698 23 599 189   7,3   7,8
Satakunta 25 521    746 26 432 186   4,9   8,7
Vaasa 17 432    635 34 468 177   3,3   4,8
Varsinais-Suomi 58 569    996 27 144 176   5,9   5,4

One-way ANOVA,       
* = p < 0.05; 
** = p < 0.001  ** ** ** ** ** **

Tarkasteltaessa hoitopäivien, hoitojaksojen, hoidettujen potilaiden sekä tarkkailulähet-
teiden määrää Tilastokeskuksen kuntaryhmityksen (kuntakoon) mukaan havaitaan, 
että kaupunkimaisissa kunnissa on taajaan asuttuja ja maaseutukuntia enemmän 
laitoshoidossa hoidettuja potilaita. Ero kuntatyyppien välillä on tilastollisesti erittäin 
merkitsevä (ANOVA, F = 7.869, p < 0.001). Kuntatyyppien välillä ei kuitenkaan ole 
tilastollisesti merkitseviä eroja hoitopäivien, hoitojaksojen ja kirjoitettujen tarkkailu-
lähetteiden osalta.   
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Kuva 5. Psykiatrian erikoisalojen potilaat vuonna 2004 sairaanhoitopiireittäin, epäsuora ikä- 

ja sukupuolivakiointi, koko maa = 100 (Lähde: HILMO, Stakes).

Vuonna 2004 eniten psykiatrisessa laitoshoidossa hoidettuja potilaita oli Etelä-Savon 
sairaanhoitopiirin alueella. Selvästi maan keskitasoa suurempia potilasmäärät olivat 
myös Pohjois-Savon sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Myös Etelä-
Karjalan sairaanhoitopiirin alueella maan keskiarvo ylittyi selvästi. Vastaavasti vähiten 
psykiatrisessa laitoshoidossa hoidettuja potilaita oli Vaasan sairaanhoitopiirissä. Koko 

99

102

104

94

84

94

122
104

91
146

111
83

94

77
104

104 101

120
101

95

Potilaat sairaanhoitopiireittäin
2004 (koko maa=100)

Yli 110   (4)
100 - 110   (7)
90 - 100   (6)

Alle 90   (3)
Tiedot puuttuvat   (1)



50

ACTA

maan tilanteeseen suhteutettuna keskimääräistä vähemmän potilaita oli myös Kymen-
laakson ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella.  
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Kuva 6. Psykiatrian erikoisalojen hoitopäivät vuonna 2004 sairaanhoitopiireittäin, epäsuora 

ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa = 100 (Lähde: HILMO, Stakes).

Eniten psykiatrisia laitoshoitopäiviä oli vuonna 2004 Etelä-Savon ja Kainuun sai-
raanhoitopiireissä. Vastaavasti vähiten hoitopäiviä oli vuonna 2004 Kymenlaakson, 
Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella.
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Kuva 7. Psykiatrian erikoisalojen hoitojaksot vuonna 2004 sairaanhoitopiireittäin, epäsuora 

ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa = 100 (Lähde: HILMO, Stakes).

Psykiatrian erikoisalojen laitoshoitojaksoja vuonna 2004 oli eniten Kanta-Hämeen ja 
Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä. Selvästi maan keskitasoa enemmän hoitojaksoja oli 
myös Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä. Vähiten laitoshoitojaksoja oli 
Kymenlaakson ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Suhteessa vähemmän hoitojaksoja oli 
myös Päijät-Hämeen ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä. 

92

127

104

124

86

97

112
103

84
136

112
68

79

74
109

94 93

138
102

98

Hoitojaksot sairaanhoitopiireittäin
2004 (koko maa=100)

Yli 115   (4)
100 - 115   (6)
85 - 100   (6)

Alle 85   (4)
Tiedot puuttuvat   (1)



52

ACTA

Kuva 8. Lähetteet tahdosta riippumattoman hoitoon vuonna 2004 sairaanhoitopiireittäin, 

epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa = 100 (Lähde: HILMO, Stakes).

Eniten lähetteitä tahdosta riippumattomaan hoitoon kirjoitettiin vuonna 2004 Etelä-
Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Suhteessa melko paljon tarkkailulä-
hetteitä kirjoitettiin myös Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä. Koko maan 
keskiarvoon suhteutettuna huomattavan vähän lähetteitä tahdosta riippumattomaan 
hoitoon kirjoitettiin Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

3.4.2  Psykiatrian avohoitokäynnit

Taulukossa 8 esitettävät avohoitokäynnit pitävät sisällään sekä sairaanhoitopiirien 
erikoissairaanhoidon että kuntien terveyskeskusten itse tuottamien mielenterveys-
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palvelujen avohoitokäynnit. Perustason terveyskeskuskäynnit eivät sisälly näihin 
avohoitokäynteihin.

Taulukko 8. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys/psykiatrian avo-

hoitokäynnit yhteensä sairaanhoitopiireittäin/1 000 asukasta sekä perusterveydenhuollon 

suhteellinen osuus avohoitokäynneistä v. 2004.

  Avokäynnit /  PTH suht. osuus 
Sairaanhoitopiiri Kuntien lkm 1 000 asukasta avokäynneistä

Etelä-Karjalan shp   10 475 0,62
Etelä-Pohjanmaan shp   27 338 0,25
Etelä-Savon shp   12 569 0,67
HUS   32 400 0,14
Itä-Savon shp   13 408 0,62
Kainuun shp     9 564 0,71
Kanta-Hämeen shp   16 385 0,07
Keski-Pohjanmaan shp   13 292 0,22
Keski-Suomen shp   30 400 0,73
Kymenlaakson shp   12 386 0,28
Lapin shp   16 295 0,58
Länsi-Pohjan shp     6 451 0,58
Pirkanmaan shp   34 367 0,48
Pohjois-Karjalan shp   19 472 0,39
Pohjois-Pohjanmaan shp   41 457 0,73
Pohjois-Savon shp   24 528 0,55
Päijät-Hämeen shp   14 244 0,28
Satakunnan shp   25 388 0,13
Vaasan shp   17 334 0,02
Varsinais-Suomen shp   58 449 0,19
Koko maa yhteensä 428 404 0,38

One-way ANOVA, 
** p < 0.001   **

Mielenterveysavokäyntejä oli vuonna 2004 eniten Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirien kunnissa. Vastaavasti käyntejä oli vähiten Päijät-Hämeen, 
Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien kunnissa. Perusterveydenhuollon 
suhteellinen osuus avohoitokäynneistä on suurin Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun sairaanhoitopiirien kunnissa. Vastaavasti luku on selvästi pienin Vaasan, 
Kanta-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kunnissa. Helsingin ja Turun mielen-
terveyskäynneistä valtaosa tapahtuu näiden kaupunkien itsensä järjestämän psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon puitteissa, eivätkä ne tilastoidu perusterveydenhuollon osuuteen, 
mikä on hyvä ottaa lukuja tulkitessa huomioon.
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Kuvio 8. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveyden avohoitokäynnit 

sairaanhoitopiireittäin/1 000 asukasta v. 2004.

On hyvä muistaa, että perusterveydenhuollossa tehdään monenlaista mielenterveys-
työtä, joka ei kirjaudu varsinaisiksi mielenterveysavokäynneiksi, mikä on huomioitava 
avokäyntilukuja tulkittaessa. Käytännössä perusterveydenhuollon kautta järjestetään 
esimerkiksi depressiopotilaiden hoitoa, itsehoidon tukiryhmiä sekä stabiilien skitso-
freniapotilaiden lääkehoitoa. Keskeisin taho on kuitenkin edelleen sairaanhoitopiirien 
psykiatrisen toiminnan piirissä oleva erikoissairaanhoito, joka, mukaan lukien Helsingin 
ja Turun psykiatrian, vastaa lähes kahdesta kolmesta mielenterveysavokäynnistä. Perus-
terveydenhuollon perustason mielenterveystyön jääminen laskennan ulkopuolelle voi 
synnyttää vinoumaa sairaanhoitopiirien välillä, mikäli tässä on suuria alueellisia eroja, 
mutta tämä ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi koko maan tulosten tulkintaan.

3.5  Mielenterveystyötä koskevat 
 hallinnolliset muutokset 

Kunnilta kysyttiin palveluyksikkötietojen lisäksi vuoden 1991 jälkeen kunnassa teh-
tyjä mielenterveystyötä koskevia hallinnollisia ratkaisuja. Tähän kyselyosioon vastasi 
kaiken kaikkiaan 311 kuntaa. Yleisin palvelujen järjestämisessä tapahtunut muutos 
oli mielenterveys(avo)palvelujen siirtäminen erikoissairaanhoidosta joko kokonaan tai 
ainakin osittain terveyskeskusten toiminnaksi. Yli puolet vastanneista kunnista (56 %) 
ilmoitti tehneensä tämän muutoksen.
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Taulukko 9. Mielenterveystyötä koskevat hallinnolliset muutokset.

                Kyllä              
Hallinnollinen muutos   lkm %

Mielenterveys(avo)palvelujen siirtäminen kokonaan tai 
osittain erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksille  173 56
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden yhdistäminen 113 36
Muutoksia päihdepalvelujen järjestämisessä    93 30
Mielenterveystyön strategian tai -ohjelman käyttöönotto   74 24
Sairaansijojen siirto laitoksesta toiseen    51 16
Kunnan käyttämän laitoksen lopettaminen    41 13
Kuntayhtymän tai vastaavan muodostaminen    21   7

Reilu kolmannes (36 %) vastanneista kunnista raportoi mielenterveystyöhön liittyen 
yhdistäneensä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköitään. Muutoksista päihde-
palvelujen järjestämisessä raportoi vajaa kolmannes (30 %) kunnista. Valtakunnallisesti 
tarkasteluna vain noin joka neljäs (24 %) kyselyyn vastannut kunta ilmoitti ottaneensa 
käyttöön mielenterveystyön strategian tai -ohjelman vuoden 1991 jälkeen. Noin kuu-
desosa, 16 prosenttia kunnista ilmoitti siirtäneensä sairaansijojaan laitoksesta toiseen, ja 
kunnan käyttämän laitoksen lopettamisesta raportoi 13 prosenttia kyselyyn vastanneista 
kunnista. Koko maan tasolla tarkasteltuna mielenterveystyötäkin kattavan kuntayhty-
män tai vastaavan muodostamisesta raportoi 7 prosenttia vastanneista kunnista.

3.5.1 Mielenterveysavopalvelujen siirtäminen terveyskeskuksiin

Sairaanhoitopiiritason tarkastelussa havaitaan, että mielenterveysavopalvelujen siir-
tämistä terveyskeskuksiin raportoitiin erityisesti Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin 
kunnissa. Tarkasteltaessa mielenterveysavopalveluiden terveyskeskuksiin siirtämistä 
kuntatyypin mukaan ei havaittavissa ollut juurikaan eroja kaupunkimaisten, taajaan 
asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä. 
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Taulukko 10. Mielenterveysavopalvelujen terveyskeskukseen siirtämiseen liittyviä mielen-

terveyspalvelujen tunnuslukuja. 

  Kunnat, joissa 
 raportoitu 
 mielenterveys- Kunnat, joissa 
 avopalvelujen  siirtoa ei ole 
 siirrosta tk:een raportoitu  chi2, p

Palveluyksikkötyypit   

Laitosyksikkötyyppejä yli mediaanin 38,0 32,3 0,38

Avoyksikkötyyppejä yli mediaanin 36,1 55,4 0,00

Avo- ja laitoshoitoyksikkötyyppien suhde 0,85 0,98 0,02

Ei-sairaalamaisia hoidollisesti painottuneita
ympärivuorokautisia yksiköitä 44,0 56,9 0,04

Pysyvät päivystyspalvelut 57,8 73,1 0,01

Ympärivuorokautinen päivystys 23,5 22,3 0,92

Yhteistyömuodot

Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi 84,9 71,5 0,01

Perusterveydenhuolto ja psykiatrinen 
erikoissairaanhoito 76,5 57,7 0,00

Perusterveydenhuolto ja päihdehuolto 68,1 61,5 0,29

Sosiaalitoimi ja psykiatrinen erikoissairaanhoito 53,0 55,4 0,77

Sosiaalitoimi ja päihdehuolto 54,2 47,7 0,32

Psykiatrinen erikoissairaanhoito ja päihdehuolto 36,8 33,1 0,59

Yhteistyömuotoja yhteensä   3,7   3,3 0,04

   t-test. p

Itse tuotettujen palvelujen osuus 48,7 35,5 0,00

Niissä kunnissa, joissa mielenterveysavopalvelujen siirtämistä terveyskeskuksiin ei 
raportoitu, on muita kuntia useammin avohoidon yksikkötyyppejä yli mediaanin. 
Kunnilla, jotka eivät raportoineet mielenterveysavopalvelujen siirtämistä terveyskes-
kuksiin, on hieman useammin käytössään ei-sairaalamaisia hoidollisesti painottuneita 
ympärivuorokautisen tuen yksiköitä. Näillä kunnilla on myös muita useammin tarjolla 
pysyviä päivystyspalveluja. (Taulukko 10.)

Kunnat, jotka ilmoittivat siirtäneensä mielenterveysavopalvelujaan terveyskeskuk-
siin, ovat muita useammin sopineet yhteistyökäytännöistä perusterveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen sekä perusterveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon välillä. 
Kaiken kaikkiaan mielenterveysavopalvelujaan terveyskeskukseen siirtäneillä kunnilla 
on muita kuntia enemmän sovittua yhteistyötä eri tahojen kanssa. Näissä kunnissa 
myös itse tuotettujen palvelujen osuus on suurempi. (Taulukko 10.)
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Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilanne

Kunnallistettu   (163)
Ei ole kunnallistettu   (138)
Tiedot puuttuvat   (131)

Avomielenterveyspalvelujen siirtäminen 
osittain tai kokonaan terveyskeskukseen

    Siirretty   (163)
    Ei ole siirretty  (138)
    Tiedot puuttuvat  (131)

Kuva 9. Mielenterveysavopalvelujen siirtäminen osittain tai kokonaan terveyskeskukseen.

3.5.2 Mielenterveystyön strategian tai -ohjelman käyttöönotto

Sairaanhoitopiirien välillä on havaittavissa selkeitä eroja raportoitaessa mielenterveys-
työn strategian laatimisesta ja käyttöönotosta. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin 
alueella 53 prosenttia kunnista raportoi ottaneensa strategian käyttöön. Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin alueelta vastaava luku oli 50 prosenttia. 

Tarkasteltaessa strategian käyttöönottoa tai sen puuttumista Tilastokeskuksen 
kuntaryhmityksen mukaan havaitaan, että mielenterveystyön strategian tai -ohjelman 
käyttöönotosta raportoineiden kuntien joukossa kaupunkimaisten kuntien osuus ko-
rostuu jonkin verran. Erot eri kuntatyyppien välillä eivät kuitenkaan ole suuria. 

Mielenterveysavopalvelujen siirtäminen
osittain tai kokonaan terveyskeskukseen
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Kuvio 9. Merkittävimpien hallinnollisten muutosten ajoittuminen vuosille 
1992–2004.

Kun tarkastellaan mielenterveystyön strategian tai -ohjelman käyttöönoton ajallista 
ulottuvuutta, huomataan, että strategioita tai -ohjelmia raportoidaan otetun käyttöön 
pääasiassa vasta viime vuosina ja vauhti on kiihtymään päin. Merkittäviä mielenter-
veyspalvelujen järjestämiseen vaikuttavia hallinnollisia muutoksia kunnat ilmoittavat 
kuitenkin tehneensä läpi koko 1990-luvun. Näin ollen voidaan todeta, että mielen-
terveyspalvelujen järjestämistä koskevia hallinnollisia muutoksia on mitä ilmeisimmin 
tehty ilman laajempia kokonaissuunnitelmia.

Vertailtaessa kuntia perustuen strategian käyttöönottoon tai sen puuttumiseen 
havaitaan, että strategian käyttöönotosta raportoineet kunnat ovat tehneet hallinnollisia 
muutoksia selvästi innokkaammin kuin kunnat, joissa strategian käyttöönotosta ei il-
moitettu. Ero kuntien välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (ANOVA, f = 100.582, 
p < 0.001). Hallinnollisten muutosten kokonaismäärää tarkasteltaessa huomataan, että 
82 prosenttia kunnista, jotka eivät raportoineet strategian käyttöönotosta, oli tehnyt 
vuoden 1991 jälkeen korkeintaan kaksi hallinnollista muutosta. Sen sijaan kunnissa, 
joissa on ilmoitettu strategian käyttöönotosta, on muutoksia tehty huomattavasti 
enemmän: ainoastaan 37 prosenttia kunnista ilmoittaa tehneensä korkeintaan kaksi 
muutosta. Strategian käyttöönotosta raportoineet kunnat ovat raportoineet enemmän 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden yhdistämisiä (ANOVA, f = 6.536, 
p < 0.05), päihdepalvelujärjestelmän uudistamisia (ANOVA, f = 10.904, p < 0.01) sekä 
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sairaansijojen siirtoja laitoksesta toiseen (ANOVA, f = 5.461, p < 0.05). 

3.5.3  Muut mielenterveystyötä koskevat hallinnolliset muutokset 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden yhdistämisiä raportoitiin kunnissa 
jonkin verran. Useampi kuin joka kolmas vastanneista kunnista ilmoitti tehneensä 
tällaisen muutoksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden yhdistämisiä mielen-
terveystyön osalta raportoitiin eniten Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan sekä Kainuun 
sairaanhoitopiirien alueella. Tarkasteltaessa sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköiden 
yhdistämistä kuntatyypin mukaan ei ole havaittavissa merkittäviä eroja kaupunkimais-
ten, taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä. 

Eniten muutoksia päihdepalvelujen järjestämiseen liittyen raportoitiin Kainuun, 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kunnissa. 
Päihdepalvelujen järjestämistä koskevien muutosten osalta näyttää siltä, että kaupun-
kimaiset ja taajaan asutut kunnat ovat uudelleen organisoineet päihdepalvelujärjestel-
määnsä maaseutumaisia kuntia useammin. 

Sairaanhoitopiiritason tarkastelussa havaitaan, että kuntia, jotka ilmoittavat 
siirtäneensä sairaansijoja laitoksesta toiseen, on suhteessa hieman enemmän Keski-
Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Sairaansijojen siirtoja laitoksesta 
toiseen raportoitiin useammin kaupunkimaisissa kuin maaseutumaisissa tai taajaan 
asutuissa kunnissa.

Kunnan käyttämän laitoksen lopettamisen ja kuntayhtymän tai vastaavan muo-
dostamisen osalta raportoidut muutokset ovat vähäisiä, eikä niissä juurikaan ole ha-
vaittavissa merkittäviä eroja sairaanhoitopiirien tai eri kuntatyyppien välillä. 

3.5.4  Hallinnollisten muutosten määrä

Valtakunnallisesti tarkasteluna korkeintaan yhden muutoksen (yksi muutos tai ei 
lainkaan muutoksia) mielenterveyspalvelujen järjestämisen tavoissa raportoi tehneensä 
42 prosenttia vastanneista kunnista. Kaksi muutosta ilmoitti tehneensä 27 prosenttia 
ja kolme muutosta 17 prosenttia kunnista. Neljä muutosta palvelujen järjestämisessä 
raportoi tehneensä 9 prosenttia kunnista. 4 prosenttia kunnista ilmoitti tehneensä viisi 
tai sitä useampia muutoksia.

Tarkasteltaessa muutosinnokkuutta kuntaryhmityksen mukaan raportoivat kau-
punkimaiset kunnat taajaan asuttuja ja maaseutukuntia innokkaammin mielenterveys-
palvelujen järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista muutoksista. Ero kuntien välillä on 
tilastollisesti merkitsevä (ANOVA, F = 6.208, p < 0.01).
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Taulukko 11. Hallinnolliset muutokset tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan.

MIELENTERVEYSTYÖN STRATEGIA TAI -OHJELMA OTETTU KÄYTTÖÖN
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 38 % 
Taajaan asuttu kunta 25 % 
Maaseutumainen kunta 20 % 

MIELENTERVEYSAVOPALVELUJA SIIRRETTY TERVEYSKESKUKSEEN
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 56 % 
Taajaan asuttu kunta 51 % 
Maaseutumainen kunta 58 % 

MUODOSTETTU KUNTAYHTYMÄ TAI VASTAAVA
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 13 % 
Taajaan asuttu kunta 5 % 
Maaseutumainen kunta 5 % 

YHDISTETTY SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUYKSIKÖITÄ
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 34 % 
Taajaan asuttu kunta 40 % 
Maaseutumainen kunta 37 % 

MUUTOKSIA PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 45 % 
Taajaan asuttu kunta 46 % 
Maaseutumainen kunta 21 % 

KUNNAN KÄYTTÄMÄ LAITOS LOPETETTU
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 18 % 
Taajaan asuttu kunta 13 % 
Maaseutumainen kunta 12 % 

SAIRAANSIJOJA SIIRRETTY LAITOKSESTA TOISEEN
  Kyllä 

Kaupunkimainen kunta 38 % 
Taajaan asuttu kunta 9 % 
Maaseutumainen kunta 13 % 

MUUTOSTEN LUKUMÄÄRÄ  
  LKM 

Kaupunkimainen kunta 2,38 
Taajaan asuttu kunta 1,88 
Maaseutumainen kunta 1,66
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3.5.5 Kuntien itse tuottamat mielenterveyspalvelut

Taulukossa 12 esitetään vertailun vuoksi sairaanhoitopiireittäin kuntien itse tuottamien 
mielenterveyspalvelujen osuus sekä organisaatioiden väliset yhteistyökäytännöt.

Taulukko 12. Kuntien itse tuottamien palveluyksiköiden osuus sekä yhteistyökäytännöt 

keskimäärin sairaanhoitopiireittäin.

   Itse tuotettujen  Organisaatioiden 
   palveluyksiköiden  väliset yhteistyö- 
Sairaanhoitopiiri   N osuus (%) käytännöt (lkm)

Etelä-Karjala      9 60,5 5,1
Etelä-Pohjanmaa   22 45,4 3,0
Etelä-Savo      7 48,5 4,1
HUS    25 27,9 3,5
Itä-Savo    11 41,8 3,0
Kainuu      7 54,9 3,1
Kanta-Häme    10 35,8 2,4
Keski-Pohjanmaa     9 20,4 2,9
Keski-Suomi    23 51,1 3,8
Kymenlaakso      8 42,7 4,1
Lappi    11 55,3 3,3
Länsi-Pohja      2 27,8 5,5
Pirkanmaa    23 44,3 4,1
Pohjois-Karjala    16 37,1 3,8
Pohjois-Pohjanmaa   36 45,5 4,1
Pohjois-Savo    17 66,4 4,2
Päijät-Häme      8 44,1 3,1
Satakunta    15 29,6 2,9
Vaasa    16 41,2 2,2
Varsinais-Suomi    33 34,1 3,3
Koko maa  308 42,6 3,5

One-Way ANOVA,   

* = p < 0.05; ** = p < 0.001  ** *

Pohjois-Savossa 66 prosenttia kaikista kuntien käyttämistä mielenterveysyksiköistä on 
kuntien omia yksiköitä. Yli 60 prosenttia palveluista tuotetaan itse myös Etelä-Karjalas-
sa. Vastaavasti vähiten itse tuotettuja palveluja on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kunnissa (20 %). 

Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ovat pieniä ja palveluja 
ostettaneenkin suuremmilta sairaanhoitopiireiltä. Myös Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntien itse tuottamien palvelujen osuus on melko pieni, mitä 
selittänee suuren sairaanhoitopiirin monipuolinen palveluvalikoima tai yksityisten 
palvelutuottajien aktiivisuus ja keskittyminen tiheästi asutulle alueelle.

Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiirien kunnissa 
itse tuotettujen palvelujen osuudet ovat suurimpia. Harvempaan asutuilla seuduilla 
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palvelut tuotetaan usein kunnan toimesta ja esimerkiksi yksityisiä palvelutuottajia on 
melko vähän.

3.5.6  Organisaatioiden väliset sovitut yhteistyömuodot    

Taulukossa 12 on esitetty myös toimivien perusterveydenhuollon, psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon, päihdepalvelujen ja sosiaalitoimen raportoidut yksiköiden väliset 
yhteistyökäytännöt. Luku kertoo, kuinka monta kahden organisaation välistä yhteistyö-
sopimusta sairaanhoitopiirien kunnissa on tehty. Eniten tällaisia yhteistyösopimuksia 
raportoitiin Länsi-Pohjan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Ilmeisesti sairaan-
hoitopiirien pienet kunnat ovat aktiivisesti sopineet erilaisista yhteistyökäytännöistä. 
Kaikissa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien alueelta vastanneissa kunnissa 
oli perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välistä organisoitua yhteistoimintaa. 

3.6 MERTTU-hankkeen vaikuttavuusanalyyseja

MERTTU-hankkeen osana on tehty myös kerättyihin tietoihin pohjautuvia vaikutta-
vuusanalyyseja, joissa tulosmittarina on käytetty valtakunnantason itsemurhakuollei-
suuslukuja sekä kyselyyn vastanneiden kuntien ikä- ja sukupuolirakenteeseen perustuvia 
kunnittaisia itsemurhariskilukuja (Tilastokeskus).

Hankkeessa on analysoitu, miten toistakymmentä vuotta jatkunut laitoshoidon 
volyymin supistaminen on vaikuttanut psykiatrisen laitoshoidon jälkeisten itsemurhien 
ilmaantuvuuteen. Sairaalahoitoja koskevien tietojen ja sairaalahoidon jälkeen itsemur-
han tehneiden tietoja yhdistämällä voitiin yllättäen todeta, että viikon, kuukauden ja 
vuoden psykiatrisesta sairaalahoidosta uloskirjoittamisen jälkeen tapahtuvien itsemur-
hien määrä on ajanjaksojen 1985–1991 ja 1995–2001 välillä alentunut, vaikka selvästi 
lyhentyneiden hoitojaksojen arveltiin alun perin voivan jopa lisätä uloskirjoitusten 
jälkeisiä itsemurhia. (Pirkola ym. 2006.)

Toisaalta analysoitiin myös, onko MERTTU-tiedonkeruun avulla saaduilla 
kuvauksilla paikallisista palvelurakenteista yhteyttä itsemurhien aluevaihteluun. 
Yhdistämällä palvelurakennetieto paikalliseen itsemurhariskiin voitiin arvioida, että 
palveluyksiköiltään monimuotoisempi ja avohoitopainotteinen ja päivystysvalmiuksia 
omaavien kuntien itsemurhariski oli alentunut. Tulosten analyyseissa otettiin huomioon 
kuntien eroja sosioekonomisissa tekijöissä, kuten tulotasossa, alkoholinkulutuksessa, 
väkivaltarikollisuudessa ja väestörakenteessa. (Pirkola ym. lähetetty julkaistavaksi.) 
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4  Pohdinta

MERTTU-tiedonkeruu osoittautui odotettuakin haastavammaksi tehtäväksi. Mie-
lenterveyspalvelujärjestelmän voimakkaan hajautumisen vuoksi oli vaikeaa löytää 
informantteja, joilla olisi ollut kattava tieto kunnan mielenterveyspalvelujen järjestä-
misen tavoista ja kunnan käyttämistä palveluyksiköistä. Vastausprosentin jääminen 72 
prosentin tasolle kuvastanee vakavaa ongelmaa mielenterveyspalvelujen järjestämisessä: 
kokonaisvastuuta mielenterveyspalveluista kantava johto puuttuu tai on puutteellisesti 
järjestäytynyt merkittävässä osassa kuntia. Kysely osoittautui myös melko suuritöiseksi 
vastata, mikä todennäköisesti heikensi yleistä vastaushalukkuutta. 

On huomattava, että tässä raportissa esitettävät päätelmät kuntien palvelujärjes-
telmän monimuotoisuudesta perustuvat kuntien vuonna 2004 käyttämiin mielenter-
veyspalveluihin. On siis mahdollista, että kuntien palveluvalikoimaan kuuluu myös 
sellaisia palveluja, joita ei tässä yhteydessä ole raportoitu, koska niitä ei käytä yli viisi 
asukasta vuodessa. Todennäköistä kuitenkin lienee, ettei kunnissa ole kovinkaan paljon 
tällaisia yksiköitä.   

Tässä raportissa mielenterveyspalveluihin on laskettu kuuluviksi ne palveluyksiköt, 
joiden erityisenä tavoitteena on mielenterveyden häiriön hoito tai sosiaalisten seuraa-
musten minimointi. Kyseeseen voivat tulla niin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, 
vapaaehtoistyön kuin järjestö- tai yksityissektorinkin palvelut. Palvelut, joita ei ole 
suunniteltu juuri mielenterveysongelmaisten tarpeita ajatellen, eivät tässä yhteydessä 
kuulu mielenterveyspalveluihin, vaikka mielenterveysongelmaiset niitä käyttäisivätkin. 
Näin esimerkiksi perusterveydenhuolto ei kuulunut MERTTU-tiedonkeruuseen. 
Tämä on puute, sillä mielenterveystyötä tehdään kuitenkin enenevässä määrin juuri 
perusterveydenhuollossa. Systemaattisen tiedon saaminen perusterveydenhuollon 
mielenterveysavokäynneistä on kuitenkin erityisen vaikeaa. Vaasan sairaanhoitopiirissä 
neljässä terveyskeskuksessa vuonna 2003 tehdyn käyntilaskennan mukaan perustasolla 
arvioitiiin toteutuvan noin 63 mielenterveyskäyntiä 1 000 asukasta kohden (Wahlbeck 
ym. 2004). Terveyskeskusten oman arvion mukaan käyntejä olisi noin 70 vuodessa 
1 000 asukasta kohden. Jos lukuun sisällytetään kotisairaanhoidon toteuttamat koti-
käynnit, terveyskeskusten arvio nousee noin sataan käyntiin vuodessa 1 000 asukasta 
kohden. Näiden lukujen perusteella perustasolla toteutuvien mielenterveyskäyntien 
määrä on noin neljäs-viidesosa kaikista mielenterveyskäynneistä. Voidaan siis todeta, 
että MERTTU-selvitys tältä osin kattaa valtaosan kunnallisissa terveyspalveluissa 
toteutuneista mielenterveyskäynneistä.
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Kartoituksen ulkopuolelle jäi myös työterveyshuolto. Tämäkin on puute, sillä 
perusterveydenhuollon tavoin myös työterveyshuollossa tavataan mielenterveyssyistä 
hoidon piiriin hakeutuvia henkilöitä. Joissakin kunnissa, missä väestö on painottunut 
voimakkaasti työikäisiin, saattaa toimiva työterveyshuolto olla joissakin väestöryhmissä 
varsin merkittävässä roolissa myös mielenterveyspalvelujen tarjoajana. Työterveyshuolto 
on monelle etenkin alkuvaiheessa matalamman kynnyksen paikka lähteä hakemaan 
apua mielenterveysongelmiin. Toisaalta voi myöskin olla mahdollista, että mielen-
terveyssyistä työterveyshuoltoon hakeutumisen kynnys voi nousta korkeaksi, mikäli 
tietojen pelätään päätyvän työnantajalle. Työterveyshuollon ohella on syytä huomioida 
myös Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, jonka palvelut jäivät myös tämän tarkastelun 
ulkopuolelle. Palvelut on kartoitettu yli 18-vuotiaiden osalta ja suuri joukko opiske-
luikäisistä käyttää laajalti YTHS:n palveluja. On mahdollista, että joissakin kunnissa 
hyvin toimiva työterveyshuolto sekä toisaalta yliopistokaupungeissa sijaitsevat YTHS:n 
toimipisteet voivat vaikuttaa kunnan palvelurakenteeseen jonkin verran.  

4.1  Kuvaako MERTTU-kysely tilannetta koko maassa?

Tulosten tulkinnassa on huomattava, että perusteellisesta tiedonkeruusta huolimatta 
vastauksia ei saatu kuin osasta kuntia, kattavuuden ulottuessa hieman yli 70 pro-
senttiin. Katoanalyysissa todettujen erojen vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden 
kuntien välillä voitiin tulkita liittyvän selvimmin kuntakokoon siten, että pienten ja 
maaseutumaisten kuntien vastausaktiivisuus oli keskimäärin vähäisempää. Tällä vara-
uksella tuloksiin voitaneen suhtautua melko luottavaisesti ja arvioida, että suurempien 
kuntien ollessa mahdollisesti monipuolisten palvelujen järjestämisen suhteen toisinaan 
edullisemmassa asemassa, on ainakin tietoa palvelujen monimuotoisuudesta saatu 
kerättyä riittävästi. Käytetyn kuntaryhmityksen osalta on syytä huomata, että suurin 
osa Suomen kunnista sijoittuu luokittelussa maaseutumaisten kuntien luokkaan.

Vastanneissa kunnissa oli jonkin verran vähemmän tahdosta riippumattomia 
lähetteitä psykiatriseen hoitoon ja hoitojaksoja asukasta kohden. Tämä voi viitata 
siihen, että ei-vastanneissa kunnissa olisi laitoshoitopainotteisempi psykiatrinen palve-
lujärjestelmä, jossa avohoidon ollessa riittämätön joudutaan useammin turvautumaan 
tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämiseen. On mahdollista, että kunnat, jotka 
aktiivisesti ovat kehittäneet monipuolisia avohoitopalveluja mielenterveysongelmista 
kärsiville, ovat myös aktiivisemmin vastanneet MERTTU-kyselyyn. Tältäkin osin 
voidaan siis olettaa, ettei MERTTU-kartoitus anna liian synkkää kuvaa psykiatristen 
avohoitopalvelujen kirjosta, mutta on todennäköistä, että palvelut kuvataan hieman 
avohoitopainoitteisimpina kuin ne ovat vastaamattomissa kunnissa.

Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava myös, että sairaanhoitopiiritason tarkas-
telussa kunkin sairaanhoitopiirin alueelta vastanneet kunnat edustavat koko sairaan-
hoitopiiriä. Joidenkin sairaanhoitopiirien alueella vastausprosentti on jäänyt kuitenkin 
huomattavan alhaiseksi, jolloin vastanneiden kuntien riittävyys edustamaan kyseistä 
sairaanhoitopiiriä voidaan asettaa joissain tapauksissa kyseenalaiseksi. 
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4.2  Hallinnollinen hajautus – desentralisaatio – 
 ja resentralisaatio?

Suomessa tapahtunut terveyspalvelujen hallinnollinen hajautuminen eli desentralisaatio 
ei ole ainutlaatuinen ilmiö, vaan samantapaisten prosessien tiedetään vaikuttaneen 
myös muualla länsimaissa. Kansainvälisen terveyspoliittisen ja terveystaloustieteellisen 
tutkimuksen piirissä on jo merkittävissä määrin pohdittu terveyspalvelujen uudelleen-
keskittämisen eli resentralisaation tarvetta, ja esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa on jo 
tehty päätöksiä terveyspalvelujen järjestämisen keskittämisestä. Suomessa virinneen 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen voidaan jossain mielessä nähdä heijastavan 
tällaisten pyrkimysten aktivoitumista. Mielenterveyspalvelujen kohdalla esiin nousee 
myös joitakin mielenterveyshäiriöiden erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten 
pitkäaikaisten häiriöiden hoidon asettamia vaatimuksia, kuntien eri toimintasekto-
reille sijoittuvia yhtäaikaisia palvelutarpeita ja ilmeisessä syrjäytymisriskissä olevien 
potilasryhmien edunvalvontatarpeita.

Suomalaisissa mielenterveyspalveluissa on viimeiset 15 vuotta eletty voimakkaan 
desentralisaation aikaa. Yli puolet kunnista raportoi siirtäneensä mielenterveysavo-
palveluja sairaanhoitopiiriltä kokonaan tai osittain terveyskeskuksen toiminnaksi. 
MERTTU-aineiston valossa tämä on valitettavan harvoin tapahtunut strategisen 
suunnittelun pohjalta, sillä mielenterveystyön kokonaisstrategioita raportoitiin otetun 
käyttöön enenevissä määrin vasta viime vuosina. Mielenterveysavopalvelujen siirtämistä 
terveyskeskuksiin raportoitiin yhtälailla niin maaseutumaisissa kunnissa, joissa terve-
yskeskusten väestöpohja on pienempi, kuin kaupunkimaisissa kunnissakin. Joissakin 
tapauksissa on syntynyt jopa vain yhden erikoislääkärin psykiatrisia yksikköjä, jotka 
ovat haavoittuvaisia ja joiden vetovoima työmarkkinoilla on alhainen. Laajan avohoi-
topalvelujen kirjon tarjoaminen ja monipuolisen psykiatrisen osaamisen ylläpitäminen 
on näissä yksiköissä haasteellista.

On huolestuttavaa, että kunnissa, joissa psykiatrian avohoitopalveluja raportoitiin 
siirretyn osittain tai kokonaan osaksi terveyskeskuksen toimintaa, käytetään vähemmän 
erityyppisiä avohoitopalveluita ja että näissä kunnissa palvelut ovat laitoshoitopainot-
teisimpia. Tämä havainto voi kertoa siitä, että näissä kunnissa mielenterveyspalvelujen 
kehittämisprosessi on edelleen kesken. Se voi kuitenkin pahimmassa tapauksessa tarkoit-
taa sitä, että muutoksen takana on ollut ensisijaisesti halu irtaantua sairaanhoitopiirin 
tuottamista palveluista mahdollisesti taloudellisten säästöjen toivossa ilman todellista 
halua kehittää kuntaan monipuolista avohoitoa.

4.3  Laitoshoidon purku – deinstitutionalisaatio

Sairaanhoitopiiritason tarkastelussa maan eri alueet eroavat myös laitoshoidon järjestä-
miskäytännöissä. Näiden eroavaisuuksien taustalla on tärkeää nähdä Suomessa viimeisen 
20–30 vuoden aikana tapahtunut mielenterveyspalvelujen keskeinen rakennemuutos 
eli laitoshoidon purku, joka on noudattanut kaikkialla länsimaissa tapahtunutta 
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deinstitutionalisaatiota. Suomessa laitoshoitokäytäntöjen muutosten seurantaan ja 
arviointiin on olemassa erityisen hyvä väline jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta, 
kattava ja luotettava hoitoilmoitusrekisteri. Nyt tehtyjen tarkastelujen mittareina ovat 
olleet alueelliset vaihtelut psykiatristen sairaalahoitojen kokonaisvolyymissa mitattuna 
hoitopäivillä, hoitojaksojen ja hoidettujen yksittäisten potilaiden määrillä sekä tahdosta 
riippumattomaan hoitoon kirjoitettujen sairaalalähetteiden määrillä. Näissä indikaatto-
reissa esiintyvien tilastollisesti merkittävien erojen voidaan arvioida heijastavan erilaisia 
toimintakulttuureja yhdistettynä strategioihin, joita rakennemuutospaineisiin on so-
vellettu tai jätetty soveltamatta. Tiivistetysti voidaan esittää, että laitoshoidon purun 
nopeudessa on esiintynyt merkittävää vaihtelua. Muun muassa osassa Itä-Suomen ja 
Oulun läänin sairaanhoitopiirejä on vielä korostettua laitospainotteisuutta esimerkiksi 
potilas- ja hoitopäivävolyymissa mitattuna. 

Suurehkot sairaanhoitopiirikohtaiset vaihtelut viittaavat siihen, että mielen-
terveyspalvelujen rakennemuutos on vielä kesken. Välimuotoisten kuntouttavien 
mielenterveyspalvelujen rakentaminen sairaalapalvelujen tilalle on edelleen haasteena 
varsinkin tietyillä alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kansainvälisesti katsottuna Suo-
messa on edelleen alueittain väestöön nähden melko paljon psykiatrisia sairaansijoja. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa on edelleen jatkettava avohoitopainot-
teisen palvelujärjestelmän rakentamista ja kehittämistä. Suomessa on edelleen alueita, 
joissa voimaperäisesti tulisi pyrkiä vähentämään laitosten käyttöä ja siirtää resursseja 
psykiatriseen avohoitoon.

4.4  Hyvinvoinnin ja palvelujen alueelliset erot

Suomen kaltaisessa harvaanasutussa ja pinta-alaltaan suhteellisen suuressa maassa 
vallitsee merkittäviä maantieteellisiä ja talouden rakenteisiin liittyviä eroja, jotka vai-
kuttavat suuresti paikallisiin palvelujärjestelmiin ja asettavat niille erityyppisiä haasteita. 
Se, kuinka lähellä palvelut ovat maantieteellisesti, liittyy asumistiheyteen. Esimerkiksi 
etäisyydet lähimpiin päivystäviin mielenterveyspalveluihin tai ympärivuorokautisiin 
yksiköihin voivat olla hyvin erilaiset Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Lisäksi koulutetun 
henkilökunnan saatavuudessa palveluyksiköihin saattaa olla merkittäviä maantieteellisiä 
eroja. Tällaiset erot asettavat omat reunaehtonsa monille sisällöllisesti perustelluille 
kehittämispyrkimyksille ja strategioille, mikä on huomioitava kaikessa palvelujärjes-
telmää koskevassa tarkastelussa.   

MERTTU-tiedonkeruun perusteella ei eri kuntatyyppien välillä havaittu tilas-
tollisesti merkitseviä eroja palvelujärjestelmän avo- tai laitoshoitopainotteisuudessa. 
Niin ympärivuorokautisen hoidon, järjestetyn päivätoiminnan kuin avohoidonkin 
osalta palvelujärjestelmä on monimuotoisin kaupunkimaisissa ja vastaavasti suppein 
maaseutumaisissa kunnissa.
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4.5  Palvelujärjestelmän monimuotoisuus

Aineiston perusteella voidaan todeta, että kuntien välillä on havaittavissa selkeitä 
eroja mielenterveyspalvelujen järjestämisen tavoissa ja käytettyjen palvelujen moni-
muotoisuudessa. Suurempiin kaupunkeihin ja kaupunkipainotteisempiin sairaanhoi-
topiireihin näyttäisi liittyvän jonkin verran monipuolisempi palvelurakenne. Tälle 
saattaa olla koulutettuun ammattihenkilöstöön sekä keskittämis- ja verkostoitumis-
mahdollisuuksiin liittyviä luonnollisia selityksiä, sekä suoraan kuntatalouteen liittyvää 
koon mukaista vaihtelua.  Pienten ja suurten kuntien välillä käytettyjen palvelujen 
monimuotoisuudessa on havaittavissa selkeitä eroja niin järjestetyn päivätoiminnan 
kuin ympärivuorokautisen hoidonkin osalta. Jonkin verran eroja on nähtävissä myös 
käytettyjen avopalvelujen monimuotoisuudessa. Ympärivuorokautisen hoidon osalta 
erot ovat kaikkein vähäisimmät. Joka tapauksessa voitaneen todeta, että monipuolisen 
palvelujen tarjoamisen yhtenä edellytyksenä näyttää olevan palveluja järjestävän alueen 
riittävä väestöpohja. Nähtäväksi jää, tuovatko erilaiset tietoteknologiaan pohjautuvat 
ratkaisut tähän muutosta tulevaisuudessa. Esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevassa 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudullisen kehittämisen Lapin hankkeessa kehi-
tetään tietoteknologiaan pohjautuva konsultaatiojärjestelmä palvelujen saatavuuden 
ja toimijoiden yhteistyön turvaamiseksi sekä perustason erityisosaamisen vahvistami-
seksi. 

Erityisen mielenkiintoisia mielenterveystyön kehittyneisyyden kannalta ovat 
uudemmat, innovatiiviset tai potilaita vähemmän leimaavat ja laitostavat palveluyk-
sikkömuodot. Voidaan perustellusti väittää, että vaihtoehtoja sairaalassa tapahtuvalle 
ympärivuorokautiselle akuuttihoidolle tulisi olla enemmän kuin nyt kokonaisuudessaan 
raportoidun 12 sairaalan ulkopuolella olevan akuuttiyksikön verran. Kuntoutumisko-
teja akuutimpaa hoitoa tarjoavat, mutta kuitenkin sairaalahoitoa kodinomaisemmat, 
yksiköt voisivat osaltaan auttaa vähentämään leimautumista ja ylläpitämään sosiaa-
lista verkostoitumista. Erilaisen kuntoutustoiminnan sisällön kehittäminen ja laadun 
ylläpitäminen lieneekin jatkossa yksi palvelujärjestelmän kehittämisen keskeisimpiä 
haasteita.

Uudemmassa mielenterveyspalvelujärjestelmää koskevassa tutkimuksessa on 
nostettu esiin monipuolisten, kehittyneiden avopalvelujen rooli. Erityisesti erilaisten 
liikkuvien moniammatillisten avohoitotiimien, kuten työryhmäpohjaisen tehostetun 
avohoidon (ACT, Assertive Community Treatment) tai aktiivisten psykoosi- tai krii-
sityöryhmien, toimintaa on tutkittu ja kehitetty. Tämäntyyppisten uusien avo- tai 
yhteisöhoitotyyppien on esitetty kuuluvan kehittyneempien mielenterveyspalvelujen 
piirteisiin ja ainakin ACT-tyyppisten menetelmien on todettu vähentävän sairaala-
hoidon tarvetta (Marshall & Lockwood 1998; Thornicroft & Tansella 2004). Kui-
tenkin esimerkiksi liikkuvia päivystyspalveluja käytti vain 36 prosenttia vastanneista 
kunnista.  

Tarkasteltaessa palvelujärjestelmän monimuotoisuutta sairaanhoitopiireittäin on 
sairaanhoitopiirien välillä havaittavissa selkeitä eroja. Eroja on nähtävissä paitsi siinä, 
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kuinka monentyyppisiä palveluja käytettiin eli kuinka monen tyyppistä ympärivuo-
rokautista hoitoa, järjestettyä päivätoimintaa tai avohoitoa sairaanhoitopiirin alueella 
käytettiin, mutta myös siinä, miten ympärivuorokautinen hoito, järjestetty päivätoimin-
ta ja avohoito painottuivat suhteessa toisiinsa yhden sairaanhoitopiirin alueella. Poh-
jois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Lapin sairaanhoitopiireissä ympärivuorokautisen 
hoidon osuus näyttää korostuvan suhteessa järjestetyn päivätoiminnan ja käytettyjen 
avopalvelujen monimuotoisuuteen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 
ympärivuorokautinen hoito ja avohoito ovat käytettyjen yksikkötyyppien perusteella 
selvästi monimuotoisimpia muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. Avopalvelujen 
kohdalla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä avopalvelujen palvelutarjonta on 
käytettyjen yksikkötyyppien perusteella ympärivuorokautista hoitoa ja järjestettyä 
päivätoimintaa monimuotoisempi. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella järjestetyn päivätoiminnan 
yksikkötyyppejä käytettiin melko vähän suhteessa sairaanhoitopiirin kokoon ja ym-
pärivuorokautisen hoidon ja avopalvelutarjonnan monimuotoisuuteen. Sen sijaan 
esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä järjestettyä päivätoimintaa käytettiin 
huomattavan monimuotoisesti. Järjestetyn päivätoiminnan monimuotoisen palve-
lutarjonnan on arvioitu osaltaan ilmentävän palvelujärjestelmän edistyksellisyyttä tai 
kehittyneisyyttä (Thornicroft & Tansella 2004). Ainakin järjestetyn päivätoiminnan 
voinee ajatella osoittavan aktiivisia kehittämispyrkimyksiä, ja jossain olosuhteissa 
järjestetty päivätoiminta voinee edustaa lisäpanostusta ympärivuorokautisen hoidon 
ja avopalvelujen rinnalla. Voidaan arvioida, että tämäntyyppisiä palvelumuotoja 
raportoitiin MERTTU-tiedonkeruussa melko vähän, kun käytettyjä päivätoimin-
nan yksikkötyyppejä oli keskimäärin kaksi. Lienee mahdollista, että suomalaisessa 
palvelukirjossa päivätoimintaa järjestetään vielä korostuneesti ympärivuorokautisten 
palvelujen sisällä. Järjestettyä päivätoimintaa olisi kuitenkin syytä olla tarjolla myös 
niille potilaille, jotka kykenevät itsenäiseen asumiseen.

Myös vapaaehtois- tai vertaistuen palvelujen raportointi oli yllättävän vähäistä ja 
johti siihen, ettei tämäntyyppisten palvelujen esiintyvyyttä voitu luotettavasti raportoida 
ja arvioida. Itseavun ja ei-ammatillisen toiminnan epävirallinen luonne lienee yksi syy 
siihen, miksi vastaajat eivät osanneet hahmottaa alueensa palvelukokonaisuutta näiden 
palvelujen osalta. Palvelutuottajat ovat useimmiten kolmannen sektorin toimijoita, ja 
koska itseapu- ja ei-ammatillinen toiminta jäävät ikään kuin virallisen palvelujärjestel-
män ulkopuolelle, on palvelukokonaisuuden hahmottaminen näiden palvelujen osalta 
erityisen haasteellista. Kyselyyn vastanneet kuntien edustajat eivät välttämättä olleet 
tietoisia alueella toimivista itseavun- ja ei-ammatillisen toiminnan ryhmistä. Vastaajien 
tietämättömyys kuntalaisten käyttämistä vapaaehtois- ja vertaistukipalveluista kertonee 
myös tarpeesta terävöittää kuntien kokonaisotetta mielenterveyspalvelujen kokonaisuu-
desta. Herääkin kysymys, pitäisikö kuntien pyrkiä systemaattisemmin kartoittamaan, 
koordinoimaan ja hyödyntämään näitä palveluja, sillä ne pystyvät todennäköisesti 
vastaamaan myös sellaisiin tarpeisiin, joita julkisesti organisoidut palvelut eivät tun-
nista tai osaa kohdata. Erilaiset ei-ammatilliset palvelut voivat täydentää sisällöllisesti 
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sellaisten ihmisten palvelupalettia, joilla alun alkaenkin on korkea kynnys tai vähän 
motivaatiota hakeutua palvelujen piiriin, tai jotka eivät koe saavansa apua varsinaiselta 
palvelujärjestelmältä. 

Kaiken kaikkiaan on todettavissa, että pitkään jatkuneista avohoidon kehittä-
mispyrkimyksistä huolimatta tilanne on monissa kunnissa mielenterveyspalvelujen 
monimuotoisuuden suhteen edelleen epätyydyttävä. Uusin kotimainen (Sohlman ym. 
2006; Pirkola ym. 2005b, Pirkola ym. 2006) ja ulkomainen tutkimus (Thornicroft 
& Tansella 2004) tukee näkemystä, että tasapainoinen psykiatrinen hoitojärjestelmä, 
jossa on monimuotoisesti avohoitopalveluja ja tarvittava määrä sairaalapalveluja, on 
tuloksellisempi kuin laitoshoitopainotteinen hoitojärjestelmä. Psykiatrisen hoitojär-
jestelmän suurin kehittämishaaste Suomessa on edelleen avopalvelujen rakentaminen. 
Tarvitaan lisää sairaaloiden ulkopuolella olevia ympärivuorokautisia yksikköjä, järjes-
tettyä päivätoimintaa sekä liikkuvia ja päivystäviä avohoitopalveluja.

4.6  Mielenterveystyön strategian käyttöönotto

Valtakunnallisesti tarkasteluna alle neljännes (24 %) vastanneista kunnista raportoi 
ottaneensa käyttöön mielenterveystyön strategian tai -ohjelman vuoden 1991 jälkeen. 
Neljännestä voidaan pitää varsin pienenä osuutena ottaen huomioon, että kansallista 
ohjausta strategian laatimiselle ja käyttöönotolle on kuitenkin ollut (Mielenterveystyö 
kunnan asialistalle 1994; Koivunen 2000; Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 
2001; Mielekäs elämä… 2003). Kaupunkimaiset kunnat raportoivat mielenterveys-
työn (kokonais)strategian tai -ohjelman käyttöönotosta hieman taajaan asuttuja ja 
maaseutukuntia useammin.

Vertailussa strategian käyttöön ottamisesta raportoivien kuntien osalta voitiin 
todeta, että strategian laatiminen ja käyttöönotto näyttäisi liittyvän yleisempään 
muutos- ja kehittämishalukkuuteen. Strategian käyttöönotosta raportoivissa kunnissa 
raportoitiin huomattavasta enemmän muitakin hallinnollisia muutoksia kuin niissä 
kunnissa, joissa strategian käyttöönottoa ei raportoitu. Toisaalta voi olla, että kunnis-
sa, joissa yleensäkin on tehty innokkaasti mielenterveystyöhön liittyviä hallinnollisia 
muutoksia, on myös laadittu mielenterveystyön kokonaisstrategia. Hallinnollisia 
muutoksia raportoitiin vuosilta 1992–2004, ja strategioita ilmoitettiin otetun käyt-
töön enenevissä määrin vasta viime vuosina. Näin ollen strategia ei välttämättä olisi 
ollut varsinaisesti suuntaamassa toimintaa, vaan ainoastaan seurausta yleisemmästä 
aktiivisuudesta mielenterveystyössä. 

Stakesin mielenterveysryhmä toteutti yhteistyössä Itä- ja Länsi-Suomen läänin-
hallitusten sekä sovittujen kuntien kanssa vuosina 2001–2003 mielenterveyspalvelujen 
laatusuositusten implementointihankkeen. Itä-Suomesta hankkeeseen osallistuivat 
Joensuun kaupunki ja Keski-Karjalan seutukunta. Länsi-Suomesta mukana olivat Tam-
pere, Valkeakoski ja Ylöjärvi sekä Ylä-Pirkanmaan seutukunta. Hankkeen tavoitteena 
oli kehittää käytännön kokeilun avulla strategiaa, jonka avulla kunnat voivat hyödyntää 
mielenterveyspalvelujen laatusuosituksia oman mielenterveystyönsä suunnittelussa 
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paikallisten olojen mukaisesti. (Upanne ym. 2005.) Nyt kerätyn tiedon perusteella 
mielenterveystyön strategioita ja -ohjelmia onkin raportoitu kaikkein eniten juuri 
Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Johtopäätöksenä voidaan 
todeta, ettei kansallinen tieto-ohjaus sinänsä ole riittänyt innostamaan kuntia tekemään 
mielenterveysstrategioita, vaan siihen on yleensä tarvittu ulkopuolista lisäpanostusta, 
esimerkiksi yllämainitun Stakesin yhteistyöhankkeen muodossa.

Mielenterveystyön kehittäminen laatusuosituksen avulla -raportissa (Upanne ym. 
2005) suositellaan, että kansallista mielenterveystyön laatusuositusta (Mielenterveyspal-
veluiden laatusuositus 2001) käytettäisiin suunnittelun lähtökohtana, sillä suosituksen 
valmiit teemat avaavat valmiita kysymyksiä. On kuitenkin syytä pohtia, minkä vuoksi 
strategioita on valtakunnallisesti tarkasteltuna raportoitu vähän ja mitä seuraamuksia 
strategioiden puuttumisesta voi olla palvelujärjestelmälle. Hyvin todennäköistä on, 
että kunnissa on meneillään useita erilaisia kehittämishankkeita, ja mielenterveystyön 
strategian tai -ohjelman laatiminen ja käyttöönotto ei välttämättä ole yltänyt tärke-
ysjärjestyksessä kiireellisimpien kehittämishankkeiden tasolle. Tärkeysjärjestyksen 
muotoutumiseen vaikuttavat monet seikat, mutta on ajateltavissa, että mielenterveys-
strategiaa ei ole priorisoitu, koska kunnallisilla päättäjillä ei välttämättä ole riittävästi 
tietoa siitä, miten laajasti kuntalaisilla on mielenterveysongelmia tai miten pirstoutuneet 
kunnan mielenterveyspalvelut ovat. Väestössä saattaa esiintyä ennakkoluuloja, vääriä 
käsityksiä ja syrjiviä asenteita mielenterveysongelmaisia kohtaan, ja näin ollen on myös 
mahdollista, että asenteelliset tekijät ovat olleet kunnallisten mielenterveysstrategioiden 
laatimisen esteenä. Mielenterveysosaaminen ei aina ole kunnissa riittävää, minkä seu-
rauksena ei välttämättä osata hahmottaa harkittua toimintastrategiaa mielenterveystyön 
ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi (Rimpelä 2001, 17). 

Stakesin mielenterveysryhmä on aloittanut vuonna 2006 hankkeen, jossa kootaan 
kuntien mielenterveystyön kokonaisstrategioita, arvioidaan kuntien ehkäisevän mielen-
terveystyön ohjelmia ja edelleen tuetaan kuntia laatimaan mielenterveys- ja päihdetyön 
kokonaisstrategioita. (Ehkäisevän mielenterveystyön strategiat…8.11.2006.) 

4.7  Mielenterveysavopalvelujen 
 siirtäminen terveyskeskuksiin

Mielenterveysavopalvelujen järjestämisen tavoissa ja rakenteessa esiintyy alueellisia 
eroja, joiden taustat lienevät moninaiset. Eroja voidaan todeta esiintyvän muun muassa 
mielenterveyden avohoitojärjestelmän rakentumisessa joko perinteisen, sairaanhoi-
topiirin organisoiman erikoissairaanhoidon pohjalle, tai toisaalta terveyskeskuksen 
toimintana. Erityisinä esimerkkeinä jälkimmäisestä on suurten kaupunkien, kuten 
Helsingin ja Turun, oman psykiatrian toiminnan keskeinen asema. Niiden kuntien 
määrä, joissa psykiatrian avopalvelut toteutetaan ainakin osittain terveyskeskuksen 
järjestäminä, on jatkuvasti kasvanut, ja tänä päivänä merkittävä osa (56 %) Manner-
Suomen kunnista raportoi järjestävänsä psykiatrisen avohoidon ainakin osittain ter-
veyskeskuksen toimintana. Toisaalta on alueita, esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiiri, 
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joissa psykiatrinen avohoito ja muu toiminta on perinteisesti ollut sairaanhoitopiirin 
järjestämää, ja joissa tämän suunnitellaan jatkuvan. On todennäköistä, että eri järjestä-
mismallien vaikuttimina on ollut sekä alueen väestön erityispiirteiden tuntemusta että 
toisaalta monenlaisia terveys- ja talouspoliittisiakin pyrkimyksiä. Erityisesti kuntien ja 
koko valtakunnan taloutta 1990-luvulla koetellut lama on saattanut vaikuttaa moniin 
terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujärjestelmän kehityssuuntiin. 

Merkittävää on, että yli puolet (173 kuntaa, 56 %) kyselyyn vastanneista kunnista 
raportoi siirtäneensä mielenterveys(avo)palvelunsa erikoissairaanhoidosta kokonaan tai 
osittain terveyskeskusten toiminnaksi vuoden 1991 jälkeen. MERTTU-palvelukartoi-
tuksen valossa on syytä tarkastella kriittisesti psykiatrian avopalvelujen siirtämistä ter-
veyskeskusten alaisuuteen. Vertailussa mielenterveysavopalvelujaan terveyskeskukseen 
siirtäneissä kunnissa voitiin todeta käytettävän muita enemmän laitosyksikkötyyppejä 
ja vastaavasti vähemmän erilaisia avohoitoyksikkötyyppejä, ei-sairaalamaisia ympä-
rivuorokautisia yksikkötyyppejä ja ympärivuorokautisia päivystyspalveluja. Niiden 
yksikkötyypein mitatuista palveluista suurempi osa tuotetaan itse. Hieman yllättäen 
voidaan todeta, että mielenterveysavopalvelujen siirtäminen osaksi terveyskeskuksen 
toimintaa ei vuonna 2004 näyttäydy monimuotoisina avohoitopalveluina. 

Kunnissa, joissa raportoitiin mielenterveysavopalvelujen siirtämisestä terveys-
keskukseen, ovat perusterveydenhuollon sovitut yhteistyömuodot sosiaalitoimen ja 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa yleisempiä kuin muissa kunnissa. Tämä voi 
viitata pyrkimyksiin kehittää yhteistyömenetelmiä ja tukea näin perustason toiminta-
valmiuksia samalla, kun mielenterveyspalvelujen tasolla palveluvalikoimassa esiintyy 
suhteellista vanhakantaisuutta laitospainotteisuuden muodossa. Näyttää siis siltä, 
että mielenterveysavopalvelujen siirtäminen osaksi terveyskeskuksen toimintaa on 
luonut yhteistyömuotoja eri palveluyksiköiden välillä, mutta ei ole monipuolistanut 
palvelutarjontaa.

Mielenterveysavopalvelujen terveyskeskukseen siirtämisen seuraamuksia ja vaikut-
tavuutta on hyvä jatkossa arvioida, sillä etenkin pienempien kuntien mahdollisuudet 
järjestää itse erityistason palveluja ovat rajalliset. Saavutettavien etujen, kuten lähipal-
velujen koordinoinnin ja paikallisväestön tuntemuksen, vastapainona voidaan nähdä 
myös riskejä, joita ovat esimerkiksi palvelujen kapeutuminen ja pirstoutuminen sekä 
seudullisen koordinaation heikkeneminen. 

Vain puolet kunnista raportoi käyttävänsä muuta hoidollisesti painottunutta 
ympärivuorokautista palvelua kuin sairaalahoitoa. Tämä johtaa pitkäaikaisestikin 
ympärivuorokautista tukea tarvitsevien henkilöiden sairaalasijoittamiseen, mikä ei ole 
paras ratkaisu asiakkaan elämänlaadun kannalta ja voi myös heikentää potilaan sosiaa-
lisia taitoja sekä kykyä selviytyä arkielämässä. Sairaalaan sijoittaminen on usein myös 
kalliimpi ratkaisu. Kunnissa tulisi voimaperäisesti etsiä paikallisia vaihtoehtoja kunta-
laisille, jotka ovat mielenterveysongelman takia ympärivuorokautisen tuen tarpeessa. 
Nykytietämyksen mukaan pitkä sairaalahoito huonontaa mielenterveyskuntoutujan 
toimintakykyä, joten hoidon ja tuen toteutuminen sairaalaympäristön ulkopuolella 
on myös hoidollisesti perusteltua. On helppo yhtyä näkemykseen, jonka mukaan 
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mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden tulee olla täysivaltaisia, osallistuvia 
kuntalaisia. Tutkimustieto vahvistaa sen, että mielenterveyskuntoutujien elämänlaatu 
yleensä paranee, kun heille tarjoutuu mahdollisuus hoitoon ja kuntoutukseen sairaa-
lan ulkopuolella. Työryhmäpohjaisen tehostetun avohoidon on todettu parantavan 
potilaiden hoitoon kiinnittymistä. (Marshall & Lockwood 2006.)

Vain kolmannes kunnista raportoi käyttävänsä järjestettyyn päivätoimintaan 
lukeutuvaa työhön liittyvää toimintaa. Tällainen toiminta kuuluisi kuitenkin mielen-
terveyskuntoutujien palvelupalettiin. Olisi tärkeää, että laadukkaan, riittävän ja oikea-
aikaisen hoidon lisäksi niin avo- kuin laitoshoidossakin oleville mielenterveyspotilaille 
ja -kuntoutujille järjestettäisiin mielekästä tekemistä, kuten esimerkiksi juuri työhön 
liittyvää toimintaa, johon kukin voisi omien voimavarojensa mukaan osallistua. 

Avopalvelujen osalta huomataan, että liikkuvia päivystyspalveluja ilmoitti käyttä-
vänsä vain 36 prosenttia kunnista. Liikkuvien päivystyspalvelujen puuttuminen lisää 
todennäköisesti sairaalan käyttöä sellaisissa päivystystilanteissa, joissa asiakasta voitaisiin 
hoitaa hänen kotonaan, mikäli vain liikkuvaa päivystyspalvelua olisi saatavilla. Myös 
se, että vain joka neljäs kunta raportoi käyttävänsä ympäri vuorokauden päivystäviä 
avopalveluja, lisännee osaltaan sairaalan käyttöä.    

4.8  Mielenterveyspalvelujen vaikuttavuus

On muistettava, että ilman luotettavia tulosmittareita ei voida osoittaa oikeita tai pa-
rempia tapoja rakentaa ja kehittää mielenterveyspalveluja. Kuitenkin kansainvälisen 
kirjallisuuden perusteella voidaan esittää, että paremmin resursoiduissa yhteiskunnissa, 
joihin Suomikin lasketaan kuuluvaksi, tavoitteena voidaan pitää monimuotoisia ja 
pitkälle erikoistuneita mielenterveyspalveluja. Erityyppisten palvelujen integrointi ja 
avohoidon koordinoiva rooli, sekä yhteisöön vietävät moniammatillisten tiimien pal-
velut ovat kehittyneiden mielenterveyspalvelujen ominaisuuksia (ks. esim. Thornicroft  
& Tansella 2004). Tällaisia kehityssuuntia tulee voida tukea ja suosia jo tässä vaiheessa, 
ja niiden vaikuttavuutta on pyrittävä arvioimaan ja tutkimaan niin toimintakäytäntöjen 
jatkuvan kehittämisen kuin varsinaisen tieteellisen tutkimuksenkin näkökulmista. 

MERTTU-hankkeen tieteellisissä analyyseissa on alustavasti havaittu avohoi-
toon painottuvien rakenteellisten ratkaisujen ja toisaalta jo tapahtuneen laitoshoi-
tojärjestelmän purun liittyvän alentuneeseen itsemurhakuolleisuuteen. Tämä tukee 
kirjallisuudessa jo aiemmin esiintyneitä, mutta näyttöä kaivanneita, näkemyksiä avo-
hoitopainotteisten palvelujen ja monipuolisen osaamisen edullisuudesta. Analyyseja 
palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta jatketaan muun muassa selvittämällä, miten 
palvelujärjestelmätekijät vaikuttavat ihmisten päätymiseen ennenaikaiselle työkyvyt-
tömyyseläkkeelle muun muassa masennuksen takia.
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5  Päätelmät

Aineiston perusteella voidaan päätellä, että monessa kunnassa mielenterveystyön stra-
teginen johtaminen on hakusessa. Erilaisia mielenterveystyöhön liittyviä hallinnollisia 
muutoksia kunnissa raportoidaan tehdyn melko maltillisesti, mutta varsin usein ilman 
mielenterveystyön kokonaisstrategiaa tai -ohjelmaa. Se neljännes kunnista, joka rapor-
toi ottaneensa käyttöön mielenterveystyön kunnallisen kokonaisstrategian, on muita 
kuntia aktiivisemmin kehittänyt mielenterveyspalvelujaan avohoitopainotteisempaan 
suuntaan. Kansallisella ohjauksella tulisi varmistaa, että jokainen kunta saattaa voimaan 
mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelman.

Tehdyn palvelukartoituksen perusteella voidaan sanoa, että mielenterveyspalve-
luissa esiintyy alueittain edelleen laitospainotteisuutta huolimatta siitä, että palveluja 
on pyritty kehittämään avohoitopainotteisempaan suuntaan. Suomalaisen psykiatrian 
rakennemuutos on edelleen kesken. Onkin tarve jatkaa voimaperäisesti psykiatrisen 
sairaalahoidon vaihtoehtojen kehittämistä.

Alueen monipuolisempi ja avohoitoon painottuva palvelurakenne vähentää itse-
murhariskiä. Sairaaloista uloskirjoitettujen potilaiden itsemurhariski on vähentynyt 
samanaikaisesti psykiatrisen sairaalahoidon vähenemisen ja hoitojaksojen lyhenemi-
sen kanssa. Ei ole todettavissa merkkejä siitä, että psykiatrian sairaansijoja olisi liian 
vähän. Kansainvälisestikin katsoen Suomessa on edelleen melko runsaasti psykiatrian 
sairaansijoja. Varsinkin alueilla, joissa hoito on laitospainotteista, tulisi pyrkiä siirtämään 
mielenterveystyön resursseja avohoitoon.

Tarvitaan monimuotoisia, liikkuvia, päivystäviä ja ihmisten arkeen integroituja 
avopalveluja. Psykiatrisia laitoshoitopaikkoja on oltava riittävästi niitä tarvitseville, 
mutta laitoshoidon ei tulisi olla ensisijainen hoitomuoto. Ihmisten arkeen limitty-
vien avopalvelujen kautta voitaisiin pyrkiä vähentämään laitoshoidon käyttöä, mikä 
olisi toivottava kehityssuunta niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Samaan 
aikaan laitoshoitoa tulisi kehittää suuntaan, jossa potilaita hoidettaisiin vähemmän 
leimaavissa ja laitostavissa, kodinomaisemmissa ympäristöissä. Enenevissä määrin 
huomiota tulisi kiinnittää myös niin sanottuihin välimuotoisiin palveluihin, joita ovat 
esimerkiksi erilaiset järjestetyn päivätoiminnan muodot. On tärkeää, että sekä avo- että 
laitoshoidossa oleville mielenterveyspotilaille ja -kuntoutujille järjestetään omaehtoisia 
osallistumismahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä.

Hoidon jatkuvuuden kannalta on tärkeää kehittää palvelutarjoajien yhteistyötä 
ja yhteistyömuotoja siten, ettei palveluketju pääsisi missään vaiheessa katkeamaan 
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ja toisaalta taas turhaa päällekkäisyyttä ei pääsisi syntymään. Järjestöjen tarjoamat 
palvelut tulee entistä paremmin integroida palveluketjuihin ja -järjestelmään. Kuvaa-
vaa on, että monella kunnalla ei ole tietoa järjestöjen kunnan asukkaille tarjoamista 
mielenterveyspalveluista.

Tarkempaa huomiota tulisi kiinnittää myös palveluketjun saumakohtiin ja niihin 
tulisi kehittää tarpeenmukaisia palveluja. Esimerkiksi laitoshoidosta avopalvelujen 
piiriin siirtyvä mielenterveyskuntoutuja tarvitsee etenkin aluksi varsin tiivistä tukea 
ja palveluja, jotka tukevat arjessa pärjäämistä. Selvää on, että mielenterveyspalvelujär-
jestelmä kaipaa kokonaisuudessaan aiempaa systemaattisempaa organisointia ja palve-
lujen yhteensovittamista siten, että saadaan syntymään kestäviä ja kattavia paikallisia 
palvelujärjestelmiä. Seutukunnissa ja suuremmissa kunnissa tulisi olla mielenterveys-
työn johtajia, joiden vastuulla olisi väestön mielenterveyden edistäminen, ehkäisevä 
mielenterveystyö ja mielenterveyspalvelujen suunnittelu, niiden yhteensovittaminen 
ja hankkiminen kuntien omilta toimijoilta, sairaanhoitopiireiltä ja yksityisiltä palve-
lutuottajilta.

Kuntien strategisen otteen puute ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskentän hah-
mottamisen vaikeus viittaavat mielenterveystyön johtamisongelmiin. Sairaanhoitopiirit 
vastaavat erikoissairaanhoitotasoisen psykiatrian kehittämisestä ja koordinaatiosta, 
mutta kuntien mielenterveystyö näyttää jääneen ilman johtajuutta. Tuloksemme 
tukevat näkemystä, että mielenterveyspalvelujen rakennemuutos vaatii toteutuakseen 
mielenterveystyön strategian muotoon puettua selkeätä tahtotilaa ja tavoitteellista 
arvopohjaista johtajuutta, joiden tavoitteena on tarjota mielenterveyden häiriöistä 
kärsiville kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon ja osallistumiseen.
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ESMS

Neljä osaa:
A. Johdantokysymykset: liittyvät tutkittavaan alueeseen ja sen väestöön
B. Palvelukartta: alueen väestölle tarjolla olevien palveluiden luettelointi ja 

luokittelu keskeisten palvelutoimintojen perusteella
C. Palveluiden käyttölaskenta: standardoitu menettely alueen väestön kes-

keisten palveluiden käytön tason määrittämiseksi
D. Palvelupistekuvaus: eri palvelumuotojen ominaisuuksien yksityiskohtai-

nen kuvaus, joka täydentää osan B tietoja ja tarjoaa rakenteen paikallisten 
palveluiden kokonaiskuvan selvittämiseen ja täydentämiseen

Kaikkien tärkeimpien sairaala-, päivä-, avo- ja yhteisöpalveluiden luokittelemisen 
pitäisi olla mahdollista.

Periaatteet:
1. Mukaan tulevat palvelut: ESMS:ää sovelletaan mielenterveyspalveluihin, 

jotka kattavat tietyn alueen väestön. Mukaan lasketaan sekä tietyllä alueella 
toimivat yksiköt että sellaiset alueen ulkopuolella toimivat yksiköt, joita 
käyttää tai on viimeisen vuoden aikana käyttänyt vähintään viisi alueen 
asukasta. ESMS ei koske palveluita, jotka sijaitsevat alueella mutta joita 
alueen väestö ei käytä.

2. Mielenterveyspalveluiden määritelmä: Mielenterveyspalveluihin kuuluvat 
palveluyksiköt, joiden erityisenä tavoitteena on mielenterveyshäiriön ja sen 
kliinisten tai sosiaalisten seuraamusten hallinta. Terveydenhuollon, sosiaa-
lihuollon, vapaaehtoistyön ja yksityissektorin palvelut voivat kaikki tulla 
kyseeseen. Kuitenkaan tietyt yleiset palvelut, jotka saattavat olla tärkeitä 
monille mielenterveysongelmaisille, mutta joita ei ole suunniteltu juuri 
heidän tarpeisiinsa, kuten asunnottomille tarkoitetut palvelut tai toimeen-
tuloturvapalvelut, eivät tässä kuulu mielenterveyspalveluihin. Myöskään 
perusterveydenhuolto, vaikka se pitäisi sisällään myös mielenterveyden 
huomioimisen, mutta ei ole siihen erikoistunut, ei kuulu mielenterveyspal-
veluihin. Yksiköt, joiden tehtävänä on ainoastaan psykoterapian tai neuvon-
nan antaminen, eivät kuulu mukaan, elleivät ne palvele erityisesti vaikeasti 
mielenterveysongelmaisia, kuten skitsofreniaa sairastavia, tai potilaita, jotka 
käyttävät myös muita mielenterveyspalveluita.

3. Mukaan tulevat potilasryhmät: Oletuskohderyhmänä ovat kulloisenkin 
alueen työikäisen väestön (18–65-vuotiaat) ne henkilöt, jolla on mielenter-
veyden tai käyttäytymisen häiriöitä. Palvelut, joiden kohderyhmänä ovat 
lapset ja nuoret, pelkästään päihdeongelmista tai oppimisvaikeuksista (ke-
hitysvammaisuus) kärsivät tai vanhukset, eivät kuulu mukaan. Esimerkiksi 
yleinen alkoholistien katkaisuhoitoyksikkö tai yli 65-vuotiaille mielenter-
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veysongelmaisille tarkoitettu päiväkeskus eivät kuulu mukaan. Toisaalta 
mielenterveysongelmaisten päiväkeskus, joka palvelee sekä vanhuksia että 
nuorempia henkilöitä kuuluu mukaan palvelukarttaan, ja tällöin alle 65-
vuotiaiden käynnit tai käyttö sisällytetään palveluiden käyttölaskentaan. 
Oletuskohderyhmästä voidaan myös sopimuksesta poiketa. Esimerkiksi voi-
daan ottaa mukaan iäkkäät mielenterveysongelmaiset tai päihdeongelmaiset, 
kunhan samat kriteerit pätevät kaikilla yhtä aikaa tutkittavilla alueilla.

4. Osien valitseminen ESMS:stä: Koko tiedonkeruun toteuttaminen antaa 
alueen palvelurakenteesta ja -tuotannosta kattavan kuvan. Tämä ei kuiten-
kaan aina ole mahdollista tai edes tarpeellista, vaan instrumentista voidaan 
valita käytettäväksi vain osia. Esimerkiksi jos ainoastaan asumispalvelut ovat 
tutkimuksen kohteena, voidaan niitä koskevaa osiota käyttää sellaisenaan, tai 
jos tietoja paikka- tai käyntimääristä ei ole saatavilla, voidaan käyttää vain 
palvelukarttaa (osio B) ilman palveluiden käyttölaskentaa (osio C). Jälleen 
on tärkeää, että vertailuasetelmissa käytetään samoja osia instrumentista.

Osio A – Johdantokysymykset

1. Kuka kartoituksen teki? (nimi/nimet ja ammatti)
2. Milloin kartoitus tehtiin?
3. Mitä tietolähteitä kartoituksessa käytettiin?
4. Mikä tutkimusalue (”catchment area”) on kyseessä?
5. Missä tutkimusalue sijaitsee (kaupunki, kunta, kuntayhtymä, sairaanhoito-

piiri, lääni)?
6. Mikä on sen väestömäärä?
7. Kuinka tutkimusalue on määritelty? (esim. hallinnollinen alue, terveyden-

huoltoon liittyvä alue tms.)
8. Kartoitus tehdään yleensä palveluista, jotka on tarkoitettu pääasiassa18–65-

vuotiaille myös muista mielenterveysongelmista kuin päihdeongelmista ja 
oppimisvaikeuksista  kärsiville aikuisille. Tästä voidaan haluttaessa poiketa 
sovitusti ja sisällyttää kartoitukseen myös yksinomaan vanhuksille tai päih-
deongelmaisille tarkoitetut palvelut. Onko tällaista poikkeusta mukanaolo-
kriteereistä tehty tässä tapauksessa?

Jos on, niin mitä:

Osio B – Palvelupuu

Periaatteet:
• Tavoitteena on tuottaa kattava paikallisten mielenterveyspalveluyksiköiden 

luokittelu, joka perustuu niiden toimintaan, saatavuuteen ja toimintapaik-
kaan

• Käsitteiden ja nimitysten selitykset on koottu oheiseen sanastoon, jota py-
ritään noudattamaan. Esimerkkejä käsitteistön soveltamisesta löytyy alkaen 
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sivulta 87.
• Tutkittavan alueen ulkopuolella olevat yksiköt sisällytetään kartoitukseen, 

jos ne tarjoavat säännönmukaisesti palveluita alueen väestölle – kynnyksenä 
voidaan pitää viiden potilaan käyntejä tai asiakkuutta vuodessa. Jos alueella 
oleva yksikkö ei tarjoa palveluita alueen asukkaille, sitä ei oteta mukaan 
kartoitukseen.

• Palvelukartassa omat haaransa muodostavat (I) ympärivuorokautinen hoito 
tai palvelu (Y), (II) järjestetty päivätoiminta (J) ja (III) avohoito ja -palvelu 
(A). Myös itseapua ja ei-ammatillisia palveluita varten on oma haaransa (I), 
mutta näitä ei oteta mukaan palvelukäyttölaskentaan, sillä niiden toiminnan 
määrän arviointi on vaikeaa ja epäluotettavaa.

• Jokaisessa haarassa palvelut, jotka täyttävät jonkin sivuhaaran kriteerit, 
listataan sivun oikeaan reunaan.

• Palvelun sijainti kartan haaroissa ja oksilla merkitään roomalaisen numeron, 
kirjaimen ja arabialaisen numeron yhdistelmällä: (i) Kirjain (Y,J,A,I) kertoo, 
kuuluuko haara ympärivuorokautisiin, päivätoiminta-, avohoito- vai itseapu-
palveluihin; (ii) jokaisen haaran viimeiselle sivuhaaralle eli palveluyksikkö-
tyypille annetaan oma numeronsa ja lopuksi (iii) palveluyksiköt luetellaan 
kirjaimin. Näitä kirjain-numero-kirjain-yhdistelmiä käytetään yhdistämään 
osion B tietoja osioon D, jossa yksiköistä annetaan yksityiskohtaisempaa 
tietoa

• Jotkut yksiköt saattavat tarjota useiden oksien kriteereiden mukaisia palveluja, 
jolloin ne listataan erikseen kuhunkin. Tämä koskee erityisesti alueita, joilla 
on paljon integroituneita yhteisöpalveluita, joissa esimerkiksi sama työryhmä 
tarjoaa samanaikaisesti päivystys-, ajanvaraus- ja päivätoimintapalveluita. On 
kuitenkin palvelutyyppejä, jotka ohjeistuksen mukaisesti sulkevat toisensa 
pois – tätä kuvataan sanastossa erikseen.

Osion B (palvelupuun) sanasto

I  YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON TAI PALVELUN HAARA (Y)
Nämä ovat yksiköitä, joissa on vuodepaikkoja  mielenterveyshäiriöiden sosiaalista ja klii-
nistä hoitamista varten. Potilaat eivät siis yövy yksikössä vain koska heillä ei ole asuntoa 
tai  muuta yöpymispaikkaa. Ks. koko luokittelu palvelukartasta jäljempänä.

Turvayksiköt: Osastoja tai yksiköitä, joihin tulevat potilaat arvioidaan liian vaarallisiksi 
itselleen tai muille, jotta heitä voitaisiin hoitaa alueen tavanomaisilla osastoilla tai koska 
laki määrää heidät hoidettavaksi erityisillä osastoilla. Tahdosta riippumattoman hoidon 
järjestäminen yksikössä ei sinänsä tee siitä turvayksikköä, koska potilasta voidaan tah-
dosta riippumatta hoitaa tavanomaisella akuuttiosastollakin. Vain erikseen tavanomaista 
turvallisemmiksi suunnitellut vuodepaikat luetaan turvayksiköihin.



83

AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT MUUTOKSESSA

Tavanomaiset akuuttiyksiköt: Ympärivuorokautisia yksiköitä, joihin (i) potilaat 
otetaan psyykkisen tilan, käyttäytymisen tai sosiaalisen toimintakyvyn ongelmien tai 
huononemisen takia; (ii) yksikköön pääsee 24 tunnin sisällä tarpeen toteamisesta; (iii) 
potilaat pitävät oman asuntonsa tai muun asuinpaikkansa.

Ei-akuutti: Kaikki ympärivuorikautiset yksiköt, jotka eivät ole akuutteja tai turvayk-
siköitä.

Sairaalayksiköt: Ympärivuorokautiset yksiköt, jotka sijaitsevat paikallisten tai valta-
kunnallisten säädösten perusteella sairaaloiksi luokiteltujen laitosten alueella. 

Muut kuin sairaalayksiköt: Ympärivuorokautiset yksiköt sairaala-alueiden ulkopuo-
lella. 

Rajattujen hoitojaksojen yksiköt: Yksiköitä, joissa hoitojaksojen maksimipituus on 
pääsääntöisesti määritelty. Yksikkö kuuluu tähän luokkaan, jos hoitojakson maksimi-
pituus määritellään vähintään 80 %:lle hoitoon otetuista.

Rajaamattomien hoitojaksojen yksiköt: Yksiköitä, jotka eivät täytä rajattujen hoito-
jaksojen yksiköiden määritelmää.

Ympärivuorokautisen tuen yksiköt: Yksiköitä, joissa on 24 tuntia vuorokaudessa pai-
kalla henkilökuntaa, jolla on potilaan seurantaan sekä kliinisen ja sosiaalisen tilanteen 
hoitoon liittyviä tehtäviä. 

Päiväsaikaisen tuen yksiköt: Yksiköitä, joissa paikalla on vähintään viitenä päivänä 
viikossa osan aikaa päivästä henkilökuntaa, jolla on potilaan seurantaan sekä kliinisen 
ja sosiaalisen tilanteen hoitoon liittyviä tehtäviä.
 
Kevyen tuen yksiköt: Yksiköitä, joissa potilaat ovat mielenterveytensä hoitamiseen 
liittyvän syyn takia ja paikalla on tähän syyhyn liittyen tukea antavaa henkilökuntaa, 
mutta säännöllisesti vähemmän kuin viitenä päivänä viikossa.
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Yhteystiedot
Kuntapalvelut/mielenterveysryhmä
MERTTU-tutkimushanke
email: merttu@stakes.fi 
http://www.stakes.fi /merttu 

Mielenterveyden palvelupuu
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II  JÄRJESTETYN PÄIVÄTOIMINNAN HAARA (J)
Nämä ovat palveluyksiköitä, jotka (i) ovat tavallisesti samanaikaisesti usean potilaan käytös-
sä ja (ii) tarjoavat erityyppistä hoitoa mielenterveyden ongelmiin, järjestettyä päivätoimintaa 
ja sosiaalisia kontakteja tai sosiaalista tukea; joilla (iii) on säännölliset aukioloajat, jolloin 
henkilökunta on tavattavissa; ja joissa (iv) potilaat/asiakkaat ovat osan aikaa siten, että 
henkilökunta ei ole heihin jatkuvassa henkilökohtaisessa kontaktissa. Ks. koko luokittelu 
palvelukartasta jäljempänä.

Akuutit päiväpalvelut: Yksiköitä, joihin (i) tulee potilaita mielenterveyden häiriöön 
liittyvän psyykkisen tilan, käyttäytymisen tai sosiaalisen toimintakyvyn huononemisen 
takia, joissa (ii) päiväohjelman tarkoitus on lievittää tilanteen huonontumista ja joihin 
(iii) tavallisesti pääsee 72 tunnin sisällä.

Ei-akuutit päiväpalvelut: Yksiköitä, jotka eivät täytä edellä olevaa akuuttien päiväpal-
velujen määritelmää.

Tiiviin hoidon/palvelun yksiköt: Yksiköitä, joissa potilaat voivat olla vähintään nel-
jän puolipäiväisen käynnin verran viikoittain. Kaikkien potilaiden ei tarvitse käydä 
yksikössä näin usein, jotta yksikköä voisi pitää tiiviin hoidon/palvelun yksikkönä. 
Mahdollisuus näin useasti toistuviin käynteihin tulisi kuitenkin olla olemassa.

Harvajaksoisen hoidon/palvelun yksiköt: Yksiköitä, joiden toimintaan potilaat osal-
listuvat vähemmän kuin neljän puolenpäivän verran viikoittain.

Työ: Palveluita, jotka tarjoavat potilaille mahdollisuuden tehdä työtä niin, että siitä 
saatava palkka on vähintään 50 % alueella minimissään vastaavasta työstä maksettavasta 
palkasta. Jos minimipalkkaa ei voida määrittää, viitepalkkana voidaan käyttää vastaa-
vantyyppiselle työlle paikallisissa työpaikkailmoituksissa ilmoitettua aloituspalkkaa. 
Työpaikka voi sijaita suojatyöpaikassa tai työpaikassa, jossa kaikki työntekijät eivät 
kärsi mielenterveyshäiriöistä. Työssä olevat potilaat eivät kuitenkaan ole saaneet työ-
paikkaa vapaan hakumenettelyn kautta, vaan heidän työpaikkansa on erikseen varattu 
tai järjestetty henkilöille, joilla on erityistarpeita mielenterveyshäiriöiden vuoksi (esi-
merkiksi tuettu työtoiminta tai suojatyö, keskeinen erotteleva tekijä on maksettavan 
palkan suuruus).

Työhön liittyvä toiminta: Palveluita, joissa potilaat toimivat palkkatyön kaltaisissa 
tehtävissä, joista vapailla työmarkkinoilla maksettaisiin palkkaa, mutta joista nämä 
potilaat saavat alle 50 % paikallisesta viitepalkasta (esimerkiksi tuettu työtoiminta tai 
suojatyö, keskeinen erotteleva tekijä on maksettavan palkan suuruus).

Muu järjestetty päivätoiminta: Palveluita, joissa on muuta järjestettyä toimintaa kuin 
työtä tai työhön liittyvää. Toiminta voi olla esimerkiksi erilaisten taitojen opettelua, 
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luovaa toimintaa, kuten taidetta tai musiikkia, ja ryhmätöitä. Näitä toimintoja tulee 
olla tarjolla yli 25 % yksikön aukioloajasta (esimerkiksi toimintaterapiayksiköiden 
palvelut).

Vapaamuotoinen päivätoiminta: Palveluita, jotka täyttävät ei-akuutin päivätoimin-
nan palvelun kriteerit, mutta joissa työtä tai muuta järjestettyä toimintaa on tarjolla 
korkeintaan 25 % aukioloajasta. Palvelun päätarkoitus on sosiaalisten kontaktien, 
käytännön avun tai tuen tarjoaminen (esimerkiksi päivätoimintakeskukset).

III  AVOHOIDON JA -PALVELUN HAARA (A)
Avohoidon ja -palveluiden yksiköissä (i) mielenterveyshenkilökunnan ja potilaiden välillä 
on toimintaa, jonka tavoitteena on mielenterveyshäiriön ja siihen liittyvien kliinisten ja 
sosiaalisten ongelmien hallinta ja joita (ii) ei ole luokiteltu kahteen aiemmin mainittuun 
haaraan. Ks. koko luokittelu palvelukartasta jäljempänä.

Päivystyspalvelut: Palveluyksiköitä, jotka (i) tarjoavat alustavan arvioinnin ja hoidon 
tilanteessa, jossa potilaan psyykkinen vointi, käyttäytyminen tai sosiaalinen toiminta-
kyky ovat mielenterveyden ongelmien vuoksi huonontuneet ja jotka (ii) voivat yleensä 
järjestää tapaamisen saman päivän työajan puitteissa.

Ympärivuorokautiset palvelut: Palveluyksiköitä, jotka toimivat 24 tuntia vuorokau-
dessa ja 7 päivää viikossa.

Ajallisesti rajatut palvelut: Palveluyksiköitä, jotka ovat auki vähemmän kuin 24 tuntia 
vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa.

Ajanvarauspalvelut: Palveluyksiköitä, jotka tarjoavat potilaille säännöllisiä, sovittuja ja 
tarvittaessa pitkäaikaisia kontakteja mielenterveyshenkilökunnan kanssa.

Liikkuvat palvelut: Palveluita, joissa henkilökunnan kontaktit potilaaseen tapahtuvat 
yhteisen sopimuksen mukaisesti eri paikoissa, kuten potilaan kotona. Palvelu luoki-
tellaan liikkuvaksi, jos vähintään 20 % tapaamisista tapahtuu palvelun varsinaisten 
toimitilojen ulkopuolella. Tietyissä tapauksissa palveluja voidaan tuottaa eri päivinä 
eri paikoissa (kuten maaseudulla eri kylissä). Tällaista palvelua ei kuitenkaan luoki-
tella liikkuvaksi, ellei henkilökunta jalkaudu kulloisenkin päivittäisen tukipisteen 
ulkopuolelle.
 
Pysyvät palvelut: Palveluita, jotka eivät täytä liikkuvien palveluiden kriteereitä.

Tiiviskontaktiset palvelut: Palveluyksiköitä, joissa potilasta on mahdollista tavata 
vähintään kolmesti viikossa, mikäli se on kliinisesti tarpeen.
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Keskimääräisen tiheyden palvelut: Palveluyksiköitä, jotka eivät pysty tarjoamaan 
potilaalle tapaamista kolmesti viikossa, mutta jotka tarvittaessa pystyvät järjestämään 
tapaamisen vähintään kerran kahdessa viikossa.

Harvajaksoiset palvelut: Palveluyksiköitä, jotka tarjoavat potilaille säännöllisiä mielen-
terveyshenkilökunnan tapaamisia, mutta harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

IV  ITSEAPU JA EI-AMMATILLINEN TOIMINTA (I)

Palvelukartta: esimerkkejä ja suosituksia
Seuraavia esimerkkejä ja suosituksia on tarkoitus lukea rinnan edellä olevan sanaston 
kanssa. Esimerkit kuvaavat erityyppisten palveluiden luokittelemisesta palvelukartaston 
haaroille ja oksille. Esimerkit ovat suuntaa antavia eivätkä siten kata kaikkia vaihtoehtoja. 
Suosituksissa pyritään esittämään toisensa poissulkevia vaihtoehtoja eli tapauksia, joissa 
tietty yksikkö voidaan luokitella vain toiseen kahdesta vaihtoehtoisesta sivuhaarasta. Ks. 
koko luokittelu palvelukartasta jäljempänä.

I Ympärivuorokautinen hoito tai palvelu (Y)
Sivuhaara Y1: Ympärivuorokautisia turvayksiköitä ovat esimerkiksi erityisen vaikea-
hoitoisille tarkoitetut suljetut akuuttipsykiatriset osastot, erityisresursoidut miesten 
akuuttiosastot tai oikeuspsykiatriset osastot. Intensiivisen hoidon osastot, joissa 
turvallisuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota kuin saman sairaalan muilla osas-
toilla, kuuluvat tähän luokkaan.

Tahdosta riippumattoman hoidon järjestäminen tai ovien pitäminen lukittuina eivät 
ole riittävä peruste tähän luokkaan sijoittamiselle. Turvayksiköihin potilaat ohjau-
tuvat, koska heidän arvioidaan olevan liian vaarallisia itselleen tai muille, jotta heitä 
voitaisiin hoitaa alueen tavanomaisilla vastaanotto-osastoilla, tai koska oikeus on 
määrännyt heidät hoidettavaksi muualla kuin tavanomaisilla vastaanotto-osastoilla. 
Turvayksiköiden palvelut voivat olla akuutteja tai ei-akuutteja ja sijaita joko sairaala-
alueella tai muualla.

Sivuhaara Y2: Sairaalaosastot, joihin ohjautuvat alueen tavanomaiset akuutit psy-
kiatriset tapaukset, kuuluvat tähän luokkaan. Sekä psykiatristen että yleissairaaloiden 
akuuttipsykiatriset osastot luetaan mukaan.

Sivuhaara Y3: Vuodepaikkoja, jotka eivät sijaitse sairaaloissa ja joita voidaan käyttää 
sairaalahoidon vaihtoehtona. Erilaiset uudentyyppiset yksiköt, kuten kriisi- tai turva-
talot tai mielenterveysyksiköiden päivystysvuodepaikat voidaan lukea näihin.
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Sivuhaara Y4: Tähän luokkaan voidaan lukea potilasosastot, joihin potilaat tulevat 
kuntoutukseen tai yhteisöhoito-ohjelmiin ja joissa ohjelman pituus määritellään kuu-
kausina tai vuosina hoidon alkaessa. 

Sivuhaara Y5: Tämä luokka on edellisen (sivuhaara Y4) kaltainen muuten, mutta 
henkilökunta ei ole paikalla ympärivuorokautisesti.

Sivuhaara Y6: Psykiatrisia pitkäaikaisosastoja, joissa hoitoaikojen pituuksia ei ole 
määritelty ja joissa on henkilökuntaa paikalla ympärivuorokautisesti.

Sivuhaara Y7: Psykiatrisia pitkäaikaisosastoja, joissa henkilökuntaa ei ole paikalla 
ympärivuorokautisesti.

Sivuhaarat Y8–Y10: Asuntolat, ryhmäkodit, terapeuttiset yhteisöt ja muut asumis-
muodot, jotka on erityisesti suunnattu mielenterveyshäiriöistä kärsiville, kuuluvat tähän 
luokkaan, jos niissä olemiselle on määritetty maksimipituus. Tällaisia ovat esimerkiksi 
määräaikaisia kuntoutusohjelmia tai väliaikaista majoitusta tarjoavat yksiköt. Yksiköt 
kuuluvat tähän luokkaan, vaikka asukkaiden uudelleensijoittamisessa alun perin suun-
nitellun maksimiajan kuluttua olisi ongelmia. Sivuhaaran Y8 yksiköissä on tavallisesti 
ympärivuorokautista henkilökuntaa, mukaan lukien yksiköt, joissa henkilökunta asuu 
paikan päällä ja yksiköt, joista he poistuvat välillä tauoille tai hoitamaan käytännön 
asioita. Sivuhaaran Y9 yksiköissä henkilökuntaa on paikalla vähintään viitenä päivä-
nä viikossa, muttei ympärivuorokautisesti; sivuhaaran Y10 yksiköissä tukea on tätä 
vähemmän.

Sivuhaarat Y11–Y13: Asumisyksiköt, joissa asumisaikaa ei ole määritelty vaan 
joiden tarkoituksena on tarvittaessa tarjota pysyvä sijoituspaikka, sijoitetaan tähän 
luokkaan.

Useimmat asumisyksiköt tulisi voida sijoittaa vain yhteen sivuhaaraan, vaikka 
toisinaan saattaa olla tarpeen merkitä yksikkö useampaan – esim. asuntola, jossa 
on sekä kriisipaikkoja että paikkoja, joihin potilaat tulevat suunnitellusti määrit-
telemättömäksi ajaksi. Yksiköitä ei tule määritellä samanaikaisesti sekä rajattujen 
että rajaamattomien hoitojaksojen yksiköiksi tai sekä sairaala- että muiksi kuin 
sairaalayksiköiksi. Ympärivuorokautisen tuen yksiköt, päiväsaikaisen tuen yksiköt 
ja kevyen tuen yksiköt ovat myös toisensa poissulkevia.

II  Järjestetty päivätoiminta (J)
Sivuhaara J1: Tähän sivuhaaraan kuuluvia palveluja ovat esimerkiksi akuuttiyksik-
köinä toimivat päiväsairaalat, joiden tarjoama hoito on vaihtoehto tavanomaiselle 
sairaalahoidolle.
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Sivuhaarat J2–J9: Esimerkiksi tuetut työpajat, sosiaalisesti tuettu työtoiminta, klu-
bitalot, toimintaterapiayksiköt ja päivätoimintakeskukset luokitellaan näihin oksiin. 
Tarkempi luokitus riippuu siitä, minkä tyyppisiä palveluja tarjotaan ja mihin aikaan 
näitä palveluja tarjotaan.

Pääperiaatteena on, että palveluja ei luokitella sekä tiiviin että harvajaksoisen 
hoidon/palvelun yksiköiksi. Jos potilas voi käyttää tarjottuja palveluja ainakin neljänä 
päivänä viikossa vähintään puolen päivän ajan, palvelu luokitellaan tiiviin hoidon/pal-
velun yksiköksi, vaikka osa potilaista käyttäisi sitä tätä harvemmin.

Pääperiaatteena on myös, että samaa palvelua ei tulisi luokitella sekä työksi, työ-
hön liittyväksi toiminnaksi, järjestetyksi päivätoiminnaksi ja vapaamuotoiseksi 
päivätoiminnaksi: Ainoastaan jos palveluyksikkö tarjoaa päivittäisestä aukioloajastaan 
alle 25 % järjestettyä päivätoimintaa tai työtoimintaa, se tulee luokitella vapaamuo-
toiseksi järjestetyksi päivätoiminnaksi.

III  Avohoito ja -palvelu (A)
Sivuhaarat A1 ja A2: Näihin oksiin kuuluvat kriisityöryhmät ja akuutit kotihoito-
työryhmät. Myös tavanomaiset avohoitotyöryhmät saattavat tarjota palveluja, jotka 
voidaan luokitella sekä näihin oksiin että ajanvarauspalveluihin.

Sivuhaarat A3 ja A4: Esimerkkejä näistä palveluista ovat psykiatriset päivystyspolikli-
nikat ja yleissairaaloiden psykiatrisia arvioita tarjoavat päivystyspoliklinikat.

Sivuhaarat A5, A6 ja A7: näille oksille sijoitetaan kotihoitotyöryhmät, psykiatrinen 
kotisairaanhoitopalvelu ja ns. etsivää työtä tekevät, usein moniammatilliset työryhmät. 
(mm. assertive outreach and support teams)

Sivuhaarat A8, A9 ja A10: Esimerkkejä näille oksille sijoitettavista palveluista ovat 
psykiatrian poliklinikat ja mielenterveystoimistot, joissa alle 20 % tarjottavista palve-
luista annetaan muualla kuin varsinaisissa toimitiloissa.

Palveluja ei tule luokittaa sekä liikkuviin että pysyviin: Jos vähintään 20 % käyn-
neistä tapahtuu varsinaisten toimitilojen ulkopuolella, palvelu luokitetaan ainoastaan 
liikkuvaksi.

Palveluja ei tule luokittaa sekä ympärivuorokautisiksi että ajallisesti rajatuiksi: 
Jos palveluyksikkö on viikon aikana ajoittain suljettu eikä käyntejä tehdä, yksikkö 
luokitetaan ajallisesti rajatuksi palveluksi. 

Korkea tiheys, keskivertainen tiheys ja matala tiheys ovat toisensa poissulkevia 
määritteitä: Jos palvelu pystyy tarjoamaan käyntejä kolmesti viikossa, se on korkean 
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tiheyden palvelu, vaikka monia asiakkaita tavattaisiin tätä harvemmin.
Jos palvelu voi tarjota käyntejä vähintään kerran kahdessa viikossa, mutta ei kol-

mea kertaa viikossa, se on keskimääräisen tiheyden palvelu, vaikka joitakin potilaita 
tavattaisiin harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa. Ainoastaan palvelut, jotka eivät 
yleensä pysty tarjoamaan käyntejä vähintään kerran kahdessa viikossa, luokitetaan 
matalan tiheyden palveluiksi. 

Sivuhaara I1: Palvelut kirjataan tähän, jos niiden pääasiallinen tehtävä on tarjota 
jonkinlaista tukea, apua tai kontakteja psyykkisesti sairaille tai heidän hoitajilleen, 
mutta niissä ei ole palkattua henkilökuntaa, jonka tehtävänä on tarjota muissa oksissa 
kuvattuja ympärivuorokautisia palveluja, päivätoimintaa sekä avohoitoa ja -palvelua. 
Esimerkkejä näistä ovat käyttäjien omaehtoiset itseapu- ja vertaisryhmät.        

Osio C – Palvelujen käyttölaskenta

A Periaatteet
Palvelulaskenta mahdollistaa tutkittavan alueen keskeisten mielenterveyspalvelujen 
tarjonnan tason arvioimisen. Seuraavat yleiset periaatteet tulee huomioida:

Väestö:
• Tutkittavan alueen väestö: Selvityksen perusyksikkönä on jälleen tutkittavan 

alueen koko väestö. Siten laskennan tulee sisältää koko väestön kaikkien 
mielenterveyspalvelujen käyttö. Väestö taas määritellään siten, että siihen 
kuuluvat henkilöt, joiden osoite on tutkimusalueella tai joiden viimeisin 
osoite ennen siirtymistä laitoshoitoon oli tutkimusalueella. 

• Kliininen potilasryhmä: Hoitokontakteja laskettaessa tulee määritellä se klii-
ninen potilasryhmä, jonka kontakteja tarkastellaan. Palvelujen käyttölasken-
taan sisällytettävien ryhmien ikä- ja diagnoosiluokat tulee ilmoittaa selvästi. 
ESMS:n palvelujen käyttölaskennan oletuskohderyhmä ovat 18–65-vuotiaat 
aikuiset, joilla on mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöitä. Oletuskoh-
deryhmään eivät kuulu henkilöt, joiden ainoa diagnoosi on päihdeongelma 
tai oppimisvaikeus (kehitysvammaisuus). Näitä peruskriteereitä voidaan 
tarvittaessa muuttaa tietyn tutkimuskysymyksen selvittämiseksi tai tiettyjen 
palvelujen rakenteen perusteella.

• Onko palvelujen käyttölaskennan pohjana oletuskohderyhmä (toisin sanoen 
palvelujen käyttölaskentaan sisällytetään vain aikuisten 18–65-vuotiaiden 
mielenterveys- tai käytöshäiriöistä kärsivien henkilöiden hoitokontaktit 
(vai palvelukontaktit) eikä mukaan oteta yksinomaan päihdeongelmista tai 
oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden hoitokontakteja)?
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Kyllä/ei
Jos vastaus on EI, täytä seuraava taulukko mukaan otettavien ryhmien kuvaamiseksi

Palvelujen käyttölaskentaan mukaan otettavien henkilöiden yläikäraja?       vuotta

Palvelujen käyttölaskentaan mukaan otettavien henkilöiden alaikäraja?            vuotta

Merkitse sopiva sairausryhmä:

Skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen sairaus

Muu funktionaalinen psykoosi

Neuroottiset häiriöt, mielialahäiriöt, persoonallisuushäiriöt, syömishäiriöt

Oppimisvaikeudet (kehitysvammaisuus)

Päihdeongelma (primaari)

Elimelliset mielenterveyshäiriöt

Kaikki mielenterveyspalvelujen käyttäjät diagnoosista riippumatta

Muu ryhmä, mikä?

B Palvelujen käyttölaskennan periaatteet:
• Laskennan tulokset ilmoitetaan kullekin tutkimusalueelle palvelujen käyttönä 

100 000 henkeä kohden. Tämä mahdollistaa eri alueiden väliset vertailut. 
Laskennan raakatulokset jaetaan tutkimusalueen väestömäärällä ja tämän 
jälkeen tulos kerrotaan 100 000:lla.

• ESMS ei ole validi tutkimusmetodi tutkimusalueen mielenterveyspalveluja 
käyttävien henkilöiden kokonaismäärän arvioinnissa. ESMS palvelujen 
käyttölaskenta voi huomioida saman tutkimushenkilön useita kertoja. 
Esimerkiksi henkilö, joka käyttää sekä asumispalvelun että päivätoiminnan 
palveluja, tulee lasketuksi kahteen kertaan.

• Yksittäinen potilas voi käyttää useita mielenterveyspalveluja ja siten hänen 
hoitokontaktinsa voivat tulla huomioiduiksi  ESMS-palvelukartan eri haa-
roissa. Toisaalta yksittäinen palvelukontakti kirjataan vain yhteen palvelu-
kartan haaraan. Alla olevat säännöt pyrkivät takaamaan sen, että jokainen 
kontakti henkilön ja mielenterveyspalvelujen välillä tulee lasketuksi vain 
kertaalleen.

• Palvelujen käyttölaskenta ei pohjaudu koko alueen väestöön. Jos käyte-
tään oletuskohderyhmää, mukaan lasketaan aikuisten 18–65-vuotiaiden 
mielenterveys- ja käytöshäiriöistä kärsivien henkilöiden hoitokontaktit ja 
päihdeongelmista ja oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden hoitokon-
takteja ei huomioida laskennassa. On erittäin tärkeää, että laajemmassa 
tutkimushankkeessa kaikki käyttävät samaa tutkimusryhmämäärittelyä

• Jokainen haara (nämä määritelty osiossa B) muodostaa palveluja kuvaavan 
sivuhaaraston ja jokainen sivuhaara päättyy laatikkoon, johon sijoitetaan 
palvelujen tarjontaa kuvaava luku. Päällekkäisten oksien päässä olevissa 
laatikoissa olevat luvut voidaan laskea yhteen ja näin saadaan laajemmalle 
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palvelukategorialle palvelujen tasoa kuvaava arvo. Esimerkiksi koko ajanva-
rauspalvelua kuvaava palvelutarjontaluku saadaan laskemalla yhteen korkean 
tiheyden, keskimääräisen tiheyden ja matalan tiheyden palvelut. Myös tätä 
lukua varten lomakkeessa on oma laatikkonsa. Riittämätön informaatio voi 
johtaa siihen, että palvelujen käyttölaskentalukuja voidaan ilmoittaa vain 
isommille palvelukategorioille.

• Jos kaikkea tarvittavaa informaatiota ei ole saatavissa, voidaan palvelujen 
käyttölaskennassa valita vain tiettyjä osioita ja käyttää niitä. Jälleen on tärkeää, 
että vertailuja suoritetaan vain sellaisten tutkimusten välillä, jotka ovat käyt-
täneet samoja palvelujen käyttölaskennan osioita samalle kohdeväestölle.

• Palvelujen käyttölaskenta on laadittu siten, että jos palvelujen käyttötietoa 
ei ole saatavilla, se on mahdollista kerätä kuukauden pituisella kohdeväestön 
palvelujen käyttöön kohdistuvalla laskennalla.

• Erilaiset itsehoitopalvelut eivät kuulu ESMS-palvelujen käyttölaskennan 
piiriin. Tämä johtuu siitä, että niiden määrää on vaikea arvioida tarkasti.

C Palveluhaaroja koskevat ohjeet 

Ympärivuorokautinen palvelu tai hoito
Ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun yksiköt on määritelty palvelukartaston sa-
nastossa (ESMS osio B). Ympärivuorokautisten palveluyksiköiden palvelukäyttötieto 
saadaan laskemalla keskiarvo tutkimusalueen väestön kyseisten palvelujen käytöstä 
edellisen kuukauden ajalta.

Laskennassa tulee huomioida, että potilasta ei voida laskea kirjoilla olevaksi 
samanaikaisesti kahteen eri ympärivuorokautiseen palveluun. Jos potilas on kirjoilla 
pitkäaikaisen asumisen yksikössä, mutta on otettu akuuttihoitoon tutkimusaikana, 
vain hoito akuuttiyksikössä otetaan mukaan palvelukäyttölaskentaan.

(Jos tutkimusalueella ympärivuorokautisten palvelujen ja hoidon käyttö on vaihdel-
lut viimeisen kuukauden aikana, keskiarvo lasketaan jakamalla väestön hoitopaikkojen 
edellisen kuukauden koko käyttö kuukauden päivien lukumäärällä.)

Järjestetty päivätoiminta
Järjestetty päivätoiminta, työtoiminta ja muu järjestetty päivätoiminta on määritelty 
palvelukartaston sanastossa (ESMS osio B).

Akuutit päiväpalvelut: Palvelukäyttötieto saadaan laskemalla keskiarvo niistä tutki-
musalueen henkilöistä, jotka ovat käyttäneet palvelua yhtenä tai useampana päivänä 
edellisen kuukauden aikana. (Lasketaan tutkimusalueen väestöön kuuluvien henkilöiden 
palvelujen koko käyttö viimeisen kuukauden työpäiviltä ja saatu luku jaetaan edellisen 
kuukauden työpäivien lukumäärällä. Yhden henkilön palvelujen käyttö voidaan laskea 
vain yhtenä tapahtumana kunakin päivänä.)
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Ei-akuutit päiväpalvelut: Lasketaan kaikki näitä palveluja edellisen kuukauden aikana 
käyttäneet henkilöt ja jaetaan heidät kahteen eri ryhmään:

Tiivistä hoitoa/palvelua saaneet: Nämä ovat henkilöitä, jotka ovat saaneet järjestetyn 
päivätoiminnan palveluja vähintään neljän puolikkaan työpäivän ajan viikossa vähin-
tään kolmena kuukauden neljästä viikosta.

Harvajaksoista hoitoa/palvelua saaneet; Nämä ovat henkilöitä, jotka ovat käyttäneet 
järjestetyn päivätoiminnan palveluja, mutta eivät riittävästi, jotta heidät voisi luokitella 
tiivistä palvelua saaviksi.

Huom. Näin laskien osa henkilöistä, jotka saavat palvelukartassa korkean ti-
heyden yksiköksi määritetyn hoito/palvelupisteen palveluja, tulee luokitelluksi 
harvajaksoista palvelua saaneiksi.

Työpalvelujen käyttäjät: Nämä ovat henkilöitä, joiden suunniteltu päivätoiminta on 
työtä, josta heille maksetaan vähintään 50 % alueen kyseisen työn minimipalkasta.

Työhön liittyvän toiminnan palvelujen käyttäjät: Nämä ovat henkilöitä, joiden 
ohjattu ja suunniteltu päivätoiminta on työtä, mutta joille maksetaan alle puolet työn 
tavanomaisesta minimipalkasta.

Muu järjestetty päivätoiminta: Näiden palvelujen käyttäjät ovat henkilöitä, jotka 
osallistuvat järjestettyyn ja ohjattuun toimintaan, joka ei kuitenkaan ole työtä tai työn 
kaltaista (palvelut on määritelty palvelukartaston sanastossa (ESMS, osio B).

Vapaamuotoinen järjestetty päivätoiminta: Näiden palvelujen käyttäjät ovat henkilöi-
tä, jotka käyttävät järjestetyn päivätoiminnan palveluja, mutta eivät osallistu mihinkään 
ohjattuun tai järjestettyyn ohjelmaan tai työhön. Heidän palvelukontaktinsa koostuu 
sosiaalisista kontakteista ja tuesta ja/tai käytännön neuvoista.

Joidenkin potilaiden hoito voi koostua useista eri toiminnoista, kuten työtoiminnasta, 
muusta järjestetystä toiminnasta ja vapaamuotoisesta päivätoiminnasta. Jos kaikki 
nämä toiminnat tapahtuvat samassa yksikössä, potilaat tulee laskea kuuluviksi siihen 
toimintaan, jonka osuus heidän palvelujen käytöstään on ajallisesti suurin. Toisaalta 
jos potilaiden useat toiminnat järjestetään eri palvelumuotojen toimintana, kontaktit 
jokaiseen palvelumuotoon kirjataan erikseen. Esimerkiksi potilas, joka käy päiväkes-
kuksessa ja tekee siellä puoli päivää viikossa suojatyötä ja osallistuu viitenä päivänä 
viikossa puolen päivän ajan päivittäisten perustoimintojen harjoitteluun, määritellään 
muun järjestetyn päivätoiminnan tiivistä palvelua saaneeksi henkilöksi. Toisaalta jos hän 
osallistuu viitenä päivänä puolen päivän ajan jokapäiväisten perustoimintojen kurssiin 
päivätoimintakeskuksessa ja tämän lisäksi käy muualla sosiaalisessa työtoiminnassa ja 
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saa työstään täyden palkan, hänet määritellään sekä muun järjestetyn päivätoiminnan 
tiivistä palvelua saaneeksi henkilöksi että työpalvelujen harvajaksoiseksi käyttäjäksi.

   
Avohoito ja -palvelu
Päivystyspalvelut: Päivystyspalvelujen käyttömäärä saadaan laskemalla yhteen kaikki 
päivystyskontaktit viimeisen kuukauden ajalta. Päivystyspalvelut määritellään kon-
takteiksi

i)  jotka liittyvät pyrkimykseen huolehtia potilaan lisääntyneistä mielenterve-
ysongelmiin liittyvistä oireista ja toimintakyvyn heikkenemisestä

ii)  jotka tapahtuvat viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun ongelma on tullut 
mielenterveystyöntekijöiden tietoon

iii)  joita ei ole varattu/suunniteltu edellisen hoitokontaktin yhteydessä

Liikkuvat päivystyspalvelut: Päivystyspalvelut, jotka järjestetään muualla kuin hen-
kilökunnan tavanomaisissa toimitiloissa, ovat liikkuvia päivystyspalveluja.

Pysyvät päivystyspalvelut: Päivystyspalvelut, jotka järjestetään henkilökunnan tavan-
omaisissa toimitiloissa, ovat pysyviä päivystyspalveluja.

Huom. Pysyviä päivystyspalveluja voidaan tarjota myös yksiköistä, jotka on palvelu-
kartassa (osio B) määritelty liikkuviksi. Esimerkiksi, jos potilasta tavataan paikan päällä 
sellaisessa mielenterveysyksikössä, josta henkilökunta tekee myös usein liikkuviksi 
palveluiksi luokiteltavia kotikäyntejä.

Työajan ulkopuoliset kontaktit ovat päivystystapaamisia, jotka tapahtuvat tavanomai-
sen työajan ulkopuolella (esimerkiksi päivystyskäynnit öisin ja viikonloppuisin).

Työajan kontaktit ovat tavanomaisen työajan aikana tapahtuvia päivystyskontakte-
ja.

Ajanvarauspalvelut: Näiden palvelujen käyttäjät lasketaan. Heihin kuuluvat kaikki 
sellaiset henkilöt, joilla on ollut mielenterveyspalvelujen tuottajiin mikä tahansa kon-
takti, jota ei voi laskea

i)  päivystyspalveluksi tai
ii)  selvästi osaksi ympärivuorokautisen hoidon tai järjestetyn päivätoiminnan 

palveluja.

Liikkuvat ajanvarauspalvelut: Potilaat määritellään liikkuvien ajanvarauspalvelujen 
käyttäjiksi, jos heillä on ollut vähintään yksi kontakti mielenterveystyöntekijään ta-
vanomaisen mielenterveysyksikön toimitilojen ulkopuolella.

Tiiviskontaktista ajanvarauspalvelua saavat henkilöt ovat potilaita, jotka edellisen 
kuukauden kuluessa ovat saaneet mielenterveyspalveluja ajanvarauspalveluina kolme-
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na tai useampana päivänä saman viikon aikana. Esimerkiksi potilas, joka on käynyt 
saman viikon aikana vastaanotolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, on saa-
nut tiivistä palvelua, vaikka hänellä ei olisi mitään muita hoitokontakteja kuukauden 
muina viikkoina.

Keskimääräisen tiheyden palvelua saaneet henkilöt ovat potilaita, jotka ovat saaneet 
mielenterveyspalveluja ajanvarauspalveluina vähintään kaksi kertaa kuukauden aikana, 
mutta jotka eivät täytä tiiviskontaktista ajanvarauspalvelua saaneiden henkilöiden 
kriteerejä.

Harvajaksoista ajanvarauspalvelua saaneet henkilöt ovat potilaita, joilla on viimeisen 
kuukauden aikana vain yksi ajanvaraustyyppinen mielenterveyspalvelukontakti, tai 
potilaita, jotka eivät ole käyneet vastaanotolla edellisen kuukauden aikana mutta ovat 
käyneet vastaanotolla viimeisen kolmen kuukauden aikana ja joille on suunniteltu 
seurantakäynti seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Huom. Samoin kuin päivätoiminnassa osa palvelukartassa tiivistä ajanvarauspal-
velua antavien yksiköiden potilaista määritellään tässä harvajaksoista palvelua 
saaviksi. Jos mielenterveysyksikkö ottaa potilaan vastaan vain kerran kuussa, hän 
on harvajaksoista palvelua saava henkilö, vaikka saman mielenterveysyksikön hoi-
dossa olisi myös potilaita, joilla on kontakti yksikköön useita kertoja viikossa.

Osio D – Palveluyksikkökuvaus

Periaatteet
Osio D täydentää osio B:tä, sillä sen avulla voidaan kirjata paikalliset mielenterveys-
palvelut (yksiköt) ja kuvata niiden ominaispiirteitä yksityiskohtaisemmin. Seuraavalla 
sivulla olevaa kyselylomaketta täytetään niin monta kappaletta kuin on tarpeen kaikkien 
alueen palvelujen listaamiseksi. Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on laatikko lomak-
keiden numerointia varten. Jokaisesta palvelusta annetaan seuraavat tiedot:

Nimi: Palvelun nimi

Sivuhaaran numero(t): Numerointi mahdollistaa tietojen yhdistämisen osion B 
palvelukarttaan.  

Palvelun sijainti palvelukartalla täsmennetään käyttäen oksien ja palveluiden 
numeroita, jotka on annettu taulukoissa sivuilla 6-8. Esimerkiksi jos palvelu on ensim-
mäinen akuuttien sairaalapalvelujen alle listattu palvelu sivulla 6, sen numero on R2.a. 
Tällöin R2 identifi oi palvelukartan sivuhaaran, johon palvelu sijoittuu ja ”a” identifi oi 
sen numeron sivuhaarassa. Palvelut saattavat sijoittua (sopia) useampaan kuin yhteen 
sivuhaaraan palvelukartassa ja niillä voi sen tähden olla useampia numeroita; kaikki 
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numerot tulee luetella tässä.

Tavoitteet/tehtävät: Päätehtävät, joita palveluiden on tarkoitus toteuttaa, kuvataan 
tässä – esimerkiksi yleissairaalan akuuttiosasto, sheltered työryhmä.

Sijainti: Sijaitseeko palvelu erillään vai laajemman instituution sisällä (esim. sairaa-
lassa). Jos palvelupiste sijaitsee sairaalassa, täsmennetään onko kyse yleis- vai mieli-
sairaalasta.

Sijaitseeko palvelupiste (palveluyksikkö) tutkittavalla alueella:

Pääasialliset työpaikat: Esimerkiksi potilaiden kodit, paikalliset terveyskeskukset ja 
palvelupisteiden omat toimitilat.

Aukioloajat: Ajat, jolloin palvelupisteen henkilökunta on käytettävissä potilastyö-
hön.

Käyntien maksimitiheys: Käyntien/kontaktien suurin mahdollinen tiheys, joka on 
mahdollinen potilaille tässä palvelupisteessä.

Potilasprofi ili: Pääasialliset kohderyhmät, joille palvelu on tarkoitettu ja pääasialliset 
hoitoon ottamisen kriteerit 

Henkilökunta: Tärkeimmät henkilöstöryhmät ja jokaisen ryhmän käytettävissä oleva 
työaika viikossa – esim. 100 tuntia hoitohenkilökunnan työaikaa viikossa

Sektori: Julkinen, yksityinen (kaupallinen) tai yleishyödyllinen 

Hallintovastuu: Henkilöstön palkkauksesta ja palvelun yleisestä hallinnosta vastaava 
taho.

Palvelun rahoittaja: Rahoittaja(t), jotka maksavat potilaiden hoitokustannukset.

Palvelupisteiden/palvelunkäyttäjien/kontaktien määrä: Palveluiden käytön taso 
lasketaan samalla tavalla kuin palvelulaskennassa osiossa C.

Yhdeydet muihin palveluihin (yhteistyö muiden palveluiden kanssa): Kaikki 
keskeinen yhteistyö tai henkilöstönvaihto, joka tapahtuu säännöllisesti muiden mie-
lenterveyspalveluiden kanssa, kuvataan tässä.
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       Sivunumero:
PALVELUYKSIKKÖKUVAUS

Nimi:

Sivuhaaran numero(t)

Tavoitteet/tehtävät:

Sijainti:

Sijaitseeko palvelu tutkittavalla alueella?

Pääasialliset työpaikat:

Aukioloajat:

Käyntien/kontaktien maksimitiheys:

Potilasprofi ili

Henkilökunta: 

Sektori (Julkinen/Yksityinen/yleishyödyllinen)

Hallintovastuu:

Palvelun rahoittaja:

Palvelupisteiden/palvelunkäyttäjien/kontaktien määrä:

Yhteistyö muiden palveluiden kanssa
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Liite 2. Lomake 2, palvelupuu ruotsiksi
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Liite 3. Lomake 1, hallinnolliset muutokset
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Liite 4. Lomake 2, palvelupuu.
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Acta-sarjassa vuodesta 2004 
lähtien ilmestyneet julkaisut

Aiemmin ilmestyneet Acta-sarjan julkaisut osoitteessa: http://www.kunnat.net -> 
Toimialat -> Kuntakehitys ja tutkimus -> Acta-tutkimusjulkaisut

163  Kaija Majoinen, Janne Mäki, Terhi Tammi (toim.): Seutujohtamisen vaihtoehdot. 2004. Hinta 20 
euroa. Til.nro 509000.

164 Voitto Helander: Paikallisyhdistykset kunta-areenalla. 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 509008. 
165 Rinna Ikola-Norrbacka: Päivähoito – kuntien kilpailuvaltti? 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 

509010.
166 Topi Antti Äikäs: Imagoa etsimässä. Kaupunki- ja aluemarkkinoinnin haasteita mielikuvien mah-

dollisuuksiin. 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 509013.
167 Ulla Isosaari: Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 

1997–2003. 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 509015.
168  Niina Hietaniemi-Virtanen: Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista 1995–

2002. 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 509031.
169 Pekka Valkama, Mikko Marja-aho, Pentti Siitonen: Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaih-

toehdot. Kuntien yhteisen kaupunginosan palvelujärjestelmä – esimerkkinä Vuores. 2004. Hinta 
20 euroa. Til.nro 509074.

170 Risto Nakari: Kuntien erilaistuva työelämä. Tutkimus kunnallisista työyhteisöistä 1995–2003. 2004.  
Hinta 20 euroa. Til.nro 509018.

171 Robert Olin, Marianne Pekola-Sjöblom, Stefan Sjöblom: Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden 
tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. 2004. Hinta 20 euroa. Til.nro 509078.

172 Kanerva Kuokkanen: Kaupunkipolitiikan perusteluketjut ja käytännön toimet viidessä länsieu-
rooppalaisessa maassa. Kaupunkipolitiikan perusteluketjut ja käytännön toimet viidessä länsieuroop-
palaisessa maassa antaa hyvän mahdollisuuden verrata suomalaisen kaupunkipolitiikan painotuksia 
eurooppalaiseen keskusteluun ja kokemuksiin. Missä määrin kaupunkipolitiikkaa perustellaan 
kaupunkien väestön hyvinvoinnin kohottamisella tai sen erityisten ongelmien korjaamisella, missä 
määrin taas korostuu kaupunkien rooli taloudellisen kasvun vetureina ja osaamiskeskittyminä? 
Kaupunkipolitiikan perusteluketjut ovat tutkimuksen mukaan varsin erilaisia riippuen kunkin 
maan historiasta ja kaupungistumisen asteesta sekä maiden poliittisesta kulttuurista, hallinnosta ja 
hyvinvointipoliittisen järjestelmän luonteesta ja laajuudesta. Tutkimuksen perusteella kaupunkipo-
litiikassa pitäisi pyrkiä kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, joka kattaisi sekä sosiaalisen ulottuvuuden, 
kaupunkien roolin osaamiskeskittyminä ja talouskasvun vetureina että kestävän kehityksen. Tutkimus 
tarjoaa hyvää aineistoa kaupunkien kehittämispolitiikan rakentajille. 2005. Hinta 20 euroa. Til.nro 
509084.

173 Päivi Kurikka, Kaija Majoinen ja Marianne Pekola-Sjöblom: Edustuksellisen demokratian tila 
kunnissa valtuustokaudella 2001–2004. Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokau-
della 2001–2004 -tutkimus koostuu viidestä artikkelista, joissa kuvataan kunnallisten luottamus-
henkilöelinten rakenteita ja työskentelymuotoja, valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, 
luottamushenkilötyön edellytyksiä ja yhteistyön toimivuutta sekä valtuustojen roolia demokratian 
rakentajina kuntarakenteiden muuttuessa. Millaisia rakenteellisia muutoksia kunnissa tapahtui 
viime vaalikaudella valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa? Entä onko strateginen suunnittelu 
kunnissa yleistynyt? Millaiseksi valtuustojen hyväksymien strategioiden ohjausvoima nähdään? 
Miten yhteistyö toimi kunnissa eri toimijoiden välillä? Miten valtuustojen hyväksymät yhdistymis-
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sopimukset luovat edellytykset kuntademokratian toimivuudelle uusissa tai yhdistyvissä kunnissa? 
Tässä joitakin niistä kysymyksistä, joihin tämä tutkimus pyrkii hakemaan vastauksia. Hinta 20 
euroa. Til.nro 509019.

174 Heikki Helin: Jatkuva kriisin pelko. KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2004. Kunnallistalous 
on 1990-luvun alusta lähtien ollut jatkuvan uudistuksen  alla. Tässä talousanalyysissa palautetaan 
mieleen kunnallistalouden keskeisimmät uudistukset ja talouden kehitys vuodesta 1990 alkaen. 
Raportissa kuvataan niitä erilaisia mekanismeja, joilla valtio on pitänyt kuntataloutta valtion kan-
nalta sopivan kireänä ja samalla vähentänyt parikymmentä prosenttiyksikköä rahoitusosuuttaan 
keskeisten palvelujen rahoituksessa. Tässä käsillä olevassa talousanalyysissä tarkastellaan koko 
maan kunnallistalouden lisäksi KuntaSuomi 2004 -tutkimuskuntien talouden kehitystä vuosina 
1990–2003. Tutkimusohjelmassa mukana olevat 47 kuntaa edustavat mahdollisimman hyvin 
suomalaista kuntakenttää ja niiden talouden kehityksen voidaan katsoa heijastavan koko kun-
nallistalouden kehtiystä. 1990-luvulla yksittäisen kunnan talouden tunnusluvut saattoivat jonain 
vuonna olla maan parhaimpien joukossa ja parin vuoden päästä heikoimpien joukossa. Näin kävi 
myös eräille tutkimuskunnille. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 52. 2005. Hinta 20 euroa. Til.
nro 509085.

175 Olavi Kallio, Juha-Pekka Martikainen, Pentti Meklin, Lasse Oulasvirta: Talousjohtamisen kehitys-
polkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996–2003. Kuntalain taloutta koskevat säännökset 
ovat olleet voimassa hieman yli kahdeksan vuotta. Koko tämän ajan budjetoinnin, kirjanpidon ja 
valvonnan uudistaneet sekä konserniajattelun kuntiin tuoneet säännökset ovat herättäneet kes-
kustelua. Kunnallinen palvelutuotanto on myös ollut uudistuspaineiden alla ja monissa kunnissa 
palvelutuotanto-organisaatiota ja toimintamalleja on uudistettu voimakkaasti. Tätä kirjoitettaessa 
useat suuret kaupungit ovat valmistelemassa perinpohjaisia organisaatiouudistuksia, joista osa on 
herättänyt laajaa julkista kiinnostusta ja huomiota. Nämä suuret muutokset ja uudistukset asettavat 
myös uudenlaisia vaatimuksia kuntien budjetoinnille, talouden seurannalle, johtamiselle ja val-
vonnalle. Mutta miten sitten budjetointi ja tavoiteohjaus toimivat? Kuinka toimivina kirjapitolain 
säännöksiä kunnissa pidetään? Ovatko konserniajattelu ja -johtaminen juurtuneet kuntiin? Miten 
tarkastuslautakunnat ovat löytäneet paikkansa ja roolinsa muuttuvassa kuntaorganisaatiossa? Tämä 
raportti etsii vastauksia näihin kysymyksiin 47 erilaisen kunnan muodostaman otoksen avulla. 
KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmassa on tehty vastaavansisältöiset kyselyt aiemmin vuosina 
1996 ja 1999, jolloin saadaan käsitys myös siitä, miten suhtautuminen kuntalain taloussäännöksiin, 
konsernijohtamiseen ja tarkastuslautakuntaan on vuosien kuluessa muuttunut. KuntaSuomi 2004 
-tutkimuksia nro 53. 2005. Hinta 20 euroa. Til.nro 509032.

176 Sari Pikkala: Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhalti-
joista 1995–2003. Millaisia ovat kuntien päättäjät ja heidän käsityksensä omasta vaikutusvallastaan, 
kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja 
vaihtoehtoisista organisointimalleista? Heijastuuko asema kunnan organisaatiossa mielipiteisiin: 
miten johtavien viranhaltijoiden, kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien jäsenten käsitykset 
eroavat toisistaan? Vaihtelevatko käsitykset muiden taustaominaisuuksien mukaan? Vaikuttako 
kuntakoko: ovatko suurten kuntien päättäjät erilaisia kuin pienten? Ja edelleen: Miten päättäjien 
näkemykset ovat muuttuneet tutkimuskauden aikana, vuodesta 1995 vuoteen 2003? Raportin 
aineiston muodostaa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaan kuuluva päättäjäkysely. Kysely on 
toistettu kolme kertaa, vuosina 1995, 1999 ja 2003. Kyselyt on suunnattu johtaville viranhaltijoille, 
valtuutetuille sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenille kaikkiaan 47 kunnassa. KuntaSuomi 
2004 -tutkimuksia nro 54. 2005. Hinta 20 euroa. Til.nro 509016.

177 Kirsti Ylitalo: Palveluja yhteistyössä – kunnat valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. 
Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Suomessa ei liene kuntaa, 
joka ei ainakin jollakin tavalla olisi kiinni seudullisen yhteistyön kysymyksissä erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämisessä. Seudulliselta yhteistyötä odotetaan paljon. Yhteistyön avulla ha-
lutaan turvata palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vastata toimintaympäristössä 
nouseviin uudenlaisiin palvelutarpeisiin. Myös valtiovalta tukee taloudellisesti eri ohjelmien ja 
hankkeiden kautta seutuyhteistyön kehitystä. Tässä vaiheessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 
lainsäädäntöön vietävä lopullinen malli on vielä auki. Vaihtoehtoja on useita ja joka tapauksessa 
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kuntien välinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä tulee lisääntymään. Kunnat 
ovat siis valintojen ja päätöksenteon edessä ratkaisuja tulisi löytyä myös seuduilta. Kirsti Ylitalo on 
Oulunkaaren seutukunnan (Ii, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki) kuntiin ja Vaalan 
kuntaa liittyvässä tutkimuksessa selvittänyt kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilannetta ja 
millaisilla seudullisilla yhteistyökäytännöillä voidaan järjestää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja tilannetta arvioitiin Stakesin koostamien hyvinvoin-
ti-indikaattoreiden ja kuntien toimintakertomusten avulla sekä haastattelemalla kunnanjohtajat, 
luottamusjohtoa ja sosiaali- ja terveystoimen johtoa. Tutkimustulosten perusteella rakennettiin 
vaihtoehdot kuntien väliselle yhteistyölle ja lopputuloksena seudullisen yhteistyön malli, joka koostui 
kuntien tekemistä valinnoista sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöstä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
seudullisen yhteistyön ydinkysymyksiksi nousivat lähipalvelujen turvaaminen, erityispalvelujen 
järjestäminen, erityisosaajien verkostoituminen ja työnjako sekä yritysten ja kolmannen sektorin 
rooli palvelujärjestelmässä. 2005. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509109.

178 Virpi Lemponen: Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteis-
työn toteutuksesta. Hyvinvointipalvelujen tasa-arvoisen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi on 
ehdotettu kuntien välisen yhteistyön lisäämistä. Myös seudullisesta yhteistyöstä on tullut kuntien 
yksi keskeisimmistä haasteista viime vuosina. Erilaisilla yhteistyömuodoilla pyritään vastaamaan 
kuntien toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja kokoamaan kuntien voimavaroja 
yhteen tehtäviensä hoitamiseen. Kolmantena vaihtoehtona palvelutuotannon ongelmille on esi-
tetty kuntaliitoksia. Julkaisussa tarkastellaan kolmea erilaista ratkaisua, joita kunnat ovat tehneet 
palvelujensa turvaamiseksi. Keski-Suomessa Viitasaari ja Pihtipudas aloittivat vuonna 2005 tiiviin 
yhteistyön palvelutuotannossa ns. kuntapariyhteistyön. Keski-Karjalan seutukunnan neljä kuntaa 
keräsivät voimavaransa yhteen ja perustivat seudullisen lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen. 
Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat päättivät kuntataloutta ja palvelutuotantoa kohdanneiden 
vaikeuksien jälkeen selvittää kuntaliitoksen mahdollisuutta Joensuun kanssa. Ne liittyivät Joensuun 
kaupunkiin vuoden 2005 alussa. 2005. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509112.

179 Santtu von Bruun: Kuntien tulevaisuus. Kuntajohdon ja asiantuntijoiden näkemyksiä kuntien 
tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri. Kuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja 
usein vaikeasti ennakoitavilla tavoilla. On tärkeää hahmottaa, miten toimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat kuntien toimintaedellytyksiin ja millaisia kehityspolkuja erilaisille kunnille 
ja seuduille avautuu. Syntyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien välttäminen ovat kun-
nallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon suuria haasteita. ”Kuntien tulevaisuus” -tutkimuksessa 
tarkastellaan Suomen kuntien tulevaisuutta useasta näkökulmasta hyödyntäen kuntajohdon ja 
asiantuntijoiden esittämiä arvioita. Tutkimus tarjoaa aineistoa Suomen ja sen kuntien tulevaisuudesta 
käytävään keskusteluun sekä tukee kuntia paremman tulevaisuuden rakentamisessa. 2005. Hinta 
20 euroa. Tilausnumero 509103.

180 Pentti Siitonen, Juha-Pekka Martikainen: Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset 
palvelut. KuntaSuosmi 2004 -tutkimuksessa on seurannan kohteena ollut 47 tutkimuskuntaa koko 
tutkimuskauden 1995–2004. Ajatuksena on, että tutkimuskuntien ollessa edustava poikkileikkaus 
suomalaisista kunnista, tutkimustuloksia voidaan yleistää myös koko kuntakenttää koskeviksi. 
Teknisen sektorin palveluihin kohdistuvassa tutkimuksessa (TEKNO) seurannan ja analyysien 
kohteena ovat olleet tekniset palvelutoimialat, joiden toiminnan, ohjauksen, organisoinnin sekä 
talouden muutosta on seurattu koko tutkimuskauden ajan. Tässä TEKNO-tutkimusosan jul-
kaisussa tehdään kokoava yhteenveto tutkimuksesta. Teknisen sektorin eri palvelutoimialoihin, 
palvelukokonaisuuksiin ja koko sektoriin kohdistuvin analyysein kuvataan sitä, miten tekninen 
sektori, sen toimintaympäristö ja sen palvelutoimialat sekä kuntien tapa hoitaa näitä tehtäviä, ovat 
muuttuneet. Tutkimuksen tuloksena kuntien toiminnasta kiinnostuneilla on käytettävissään laaja 
ja yksityiskohtainen, kuntia vertailevalla otteella tehty analyysi siitä miten kunnat ovat vastanneet 
toimintaympäristön muutosten niille tuomiin haasteisiin kymmenvuotisen tutkimuskauden 
1995–2004 aikana. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 55. 2005. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 
509100.

181 Kaisa Lähteenmäki-Smith et al.: Local and Regional Reform Processes in Norden. Aluesuunnittelun 
ja -kehittämisen tutkimuslaitos Nordregio on Kuntaliiton toimeksiannosta koonnut vertailevan 
kokonaiskuvan kunta- ja aluerakenteen uudistusprosesseista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Analyysissa nostetaan esille yksittäisiä esimerkkitapauksia uudistuskokeiluista ja prosesseista, sa-
moin kuin tehdään vertailuja uudistusten motivaatioiden ja toteutusmuotojen suhteen. Kaikissa 
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tarkastelluissa maissa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että rakenneuudistuksia tarvitaan. Uudistusten 
toteutusmuoto riippuu poliittisista näkemyksistä ja arvoperustasta, samoin kuin maantieteellisistä ja 
toiminnallisista olosuhteista. Selvitys tarjoaa mielenkiintoisia aineksia Suomessa meneillään olevaan 
keskusteluun ja uudistusten valmisteluun. Julkaisu on englanninkielinen. 2006. Hinta 20 euroa. 
Tilausnumero 509123.

182  Marianne Pekola-Sjöblom, Voitto Helander, Stefan Sjöblom: Kuntalainen – kansalainen. Tutki-
mus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996–2004. Kuntalainen – kansalainen -tutkimus 
on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaa ja perustuu vuosina 1996, 2000 ja 2004 tehtyihin 
laajoihin kuntalaiskyselyihin 47 tutkimuskunnassa. Vuoden 2004 kyselyyn vastasi 13 256 täysi-
ikäistä kuntalaista eli 53 prosenttia otoksesta. Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa peilataan yli 
42 000 kuntalaisen mielipiteitä ajanjaksolla 1996–2004.

 Kuntalaisaineisto täyttää keskeisiltä edustavuuslähtökohdiltaan myös kansalaistutkimuksen mitat. 
Tutkimus antaakin Suomen oloissa poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet tarkastella kuntalaisuu-
den ulottuvuuksia, kuntalaisten samastumista sekä asennoitumista edustukselliseen demokratiaan 
ja palvelutuotantoon. Edelleen tutkimukseen sisältyy useita kansalaismielipidettä ja osallistumista 
yleisellä tasolla valottavia ominaisuuksia. Tutkimustuloksia analysoidaan niin erilaisten yksilöomi-
naisuuksien kuin kuntarakenteellisten tekijöidenkin näkökulmista, ja erityisesti ajallista kehitystä 
peilaten. Tutkimus sisältää myös kuntakohtaisia tuloksia.

 Kuntalainen – kansalainen -tutkimusraportti on tarkoitettu kaikille kunta-alasta ja kuntalaisten 
näkemyksistä kiinnostuneille, erityisesti kuntapäättäjille, kunta-alan toimijoille ja kehittäjille. 
KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. 2006. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509102.

183 Anu Kurkinen-Supperi: Allekirjoitettu johtajuus. Kuntajohtajien näkemyksiä kuntajohtamisen ja 
johtajasopimuskäytännön nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Kunnan taitava johtaminen perustuu 
poliittisen ja ammatillisen johdon saumattomaan ja toimivaan yhteistyöhön. Kuntajohtamisen 
moni-ilmeisyyden vuoksi on viime vuosina kehitetty johtamista selkeyttäviä työkaluja, joista 
kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen välinen johtajasopimus on yksi keskeisiä. Johtajasopimus on 
kirjallinen sopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen keskeisistä pelisäännöistä, kunnanjohtajien 
työn tavoitteista sekä työn edellytyksistä. 

 Tässä tutkimuksessa analysoidaan viiden eri kunnan näkökulmasta kokemuksia kuntajohtamisen ja 
johtajasopimuskäytännön nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tutkimusaineisto koostui tutkimuskun-
tien kirjallisista johtajasopimuksista ja kuntajohtajien haastatteluista. Tutkimus osoittaa, että kunnan 
johtamisen dualistista luonnetta korostava johtajasopimus voi olla muuttuvassa toimintaympäristössä 
kuntajohdolle tulevaisuuden turva ja kunnalle kilpailuvaltti. Johtajasopimuksen avulla on myös 
mahdollista vaikuttaa onnistuneen kuntajohtamisen edellytysten toteutumiseen. 2006. Hinta 20 
euroa. Tilausnumero 509141.

184 Marco Pribilla: Maakunnat vastaan läänit. 1990-luvun aluehallintouudistus poliittisena prosessina. 
1990-luku oli Suomen vuosisataiselle aluehallintojärjestelmälle poikkeuksellisen suurten muutosten 
aikaa: luotiin uudenlainen maakuntajärjestelmä, puolitettiin läänien määrä sekä perustettiin uudet 
työvoima- ja elinkeinokeskukset. Tässä teoksessa luodaan kokonaiskuvaa viime vuosikymmenen 
aluehallinnon uudistusprosessista, kartoitetaan osauudistusten sisältöön vaikuttaneita tekijöitä sekä 
selvitetään, olivatko kahden poliittisesti hyvin erilaisen hallituksen aluehallinnossa toteuttamat 
reformit keskenään linjassa. Uudistusten tavoitteissa oli runsaasti yhtäläisyyksiä, mm. hallinnon 
yksinkertaistaminen ja kustannussäästöjen aikaansaaminen.  Lähtökohdat ja toteutustapa sen sijaan 
poikkesivat toisistaan huomattavasti. Tutkimuksessa osoitetaan kulloisenkin päähallituspuolueen, 
Keskustan ja Sdp:n, perinteisesti toisistaan voimakkaasti poikkeavien aluehallintonäkemysten olleen 
1990-luvullakin yhä voimissaan ja vaikuttaneen puolueiden linjauksiin suhtautumisessa hallinnon 
kehityssuuntaan. Tutkimus antaa paitsi oivan kuvan aluehallintouudistuksesta myös eväitä parhail-
laan käynnissä olevan kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen problematiikan ymmärtämiseen. 
2006. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509142.

185 Robert Arnkil, Sari Pitkänen, Pekka Rissanen: Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE -tutki-
mus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Aurora-
hankkeen loppuraportti. KARTUKE on ollut laaja vuosina 2002–2004 toteutettu tutkimus- ja 
kehittämisohjelma, jonka pääteemana on ollut kuntien tuloksellisuusarvioinnin kehittäminen. 
AURORA on lyhenne hankkeelle, jonka ensisijaisena tehtävänä on ollut tukea arviointitutkimuksen 
keinoin KARTUKE-ohjelman tulosten hyödyntämistä ja kuntien oppimisverkostojen kehittymistä. 
Kirja on AURORA-hankkeen loppuraportti, joka sisältää arviointitutkimuksen  empiiriset tulok-
set. Teoksessa esitellään tutkimus- ja tuloksellisuusverkostosta koostuneen KARTUKE-ohjelman 
toimintaa ja tuloksia oppimisen ja kehittämisen kannalta. 2006. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 
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509148.
186 Petri Karisto: Lukkiutuneisuus vai lisäarvo? Hankintamentaliteetti julkisten palvelujen ulkoista-

miseen. Suomalaiset kunnat ovat viime vuosina alkaneet ulkoistaa julkisten palvelujen tuotantoa 
kasvavassa määrin yksityisille yrityksille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää, miksi kunnan 
palvelujen ulkoistamisella ei toistaiseksi ole saavutettu merkittäviä etuja suhteessa kunnan omaan 
tuotantoon. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on julkis-yksityiseen yhteistyöhön perustunut 
case-tapaus Pyynikin uimakorttelin kehittämisestä Tampereella vuosina 2002–2005. Tutkimuksessa 
muodostetaan kuvaus kahdesta toisistaan poikkeavasta hankintamentaliteetista; kilpailuttamis-men-
taliteetista sekä julkis-yksityiseen yhteistyöhön perustuvasta PPP-mentaliteetista. Hankintamentali-
teetti esitetään ulkoistamisprosessiin ja sen lopputulokseen vaikuttavana mekanismina. Tutkimuksessa 
esitetään suomalaisen hyvinvointivaltion voivan kilpailuttamismentaliteetin ylipainotetun käytön 
kautta voivan jäädä sisällöltään lukkiutuneiden palvelu-tuotantomallien vangiksi, vaikka kunnille 
perinteisesti kuuluneita palvelumarkkinoita avattaisiinkin kilpailulle. Erityistä huomiota olisikin syytä 
kiinnittää kuntalaisille palvelusta koituvaan lisäarvoon sen sijaan, että itseisarvona olisi ainoastaan 
palvelun ulkoistaminen lukkiutunein tuotantomallein. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509149.

187 Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck: Aikuisten mielenterveyspalvelut muutoksessa. 
MERT TU-tutkimuksen palvelukatsaus. Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaisissa mielenter-
veyspalveluissa on tapahtunut suuria hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. Vastuu mielenter-
veystyöstä on siirretty kunnille ja laitoshoitopainotteisesta mallista on tapahtunut siirtymistä kohti 
monipuolisten avohoitopalvelujen mallia. Samaan aikaan palvelutuottajien kirjo on laajentunut. 
Tämän kehityksen myötä palvelujärjestelmä on monien suotuisien kehityssuuntien ohella myös 
vääjäämättä pirstaloitunut. Tämä raportti on MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus ja kuvaus 
työikäiselle väestölle suunnattujen mielenterveyspalvelujen tilasta Suomessa vuoden 2004 lopussa. 
Raportissa käydään lyhyesti läpi mielenterveyspalvelujärjestelmässä viime vuosikymmenten aikana 
tapahtuneet olennaisimmat muutokset. Raportissa kuvataan mielenterveyspalvelujärjestelmää sekä 
esitellään kunnissa tehtyjä mielenterveystyötä koskevia hallinnollisia muutoksia. Lisäksi raportissa 
esitetään julkisten mielenterveyspalvelujen kehittämistarpeita tulevaisuudessa. 2006. Hinta 20 euroa. 
Tilausnumero 509150.
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Acta-julkaisusarjan kestotilaus

Ennakoivaa, soveltavaa ja ajankohtaista 
tutkimustietoa kunnista

Acta-julkaisusarja on tarkoitettu Sinulle, joka haluat käyttöösi tutkittua tietoa kuntien 
nykytilasta ja kehityksestä. Tutkitulla tiedolla tehdään tulevaisuutta.

Acta on Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja. Sarjassa ilmestyy vuo-
sittain vähintään 9 kunta-alaa monipuolisesti käsittelevää julkaisua. Acta-sarja tarjoaa 
ajankohtaista ja soveltavaa tutkimustietoa kunnista sekä ennakoi kuntien toimintaym-
päristön tulevia muutoksia.

Sarja käsittelee kuntien johtamista, demokratiaa, henkilöstöä, palveluja, taloutta, seu-
tuyhteistyötä ja kuntien tulevaisuutta. Kirjat sisältävät ruotsin- ja englanninkielisen 
tiivistelmän.

Tarjoamme Acta-julkaisusarjan kestotilausta 

Voit tilata Acta-julkaisusarjan kestotilauksena, jolloin saat kaikki sarjassa vuosittain 
ilmestyvät kirjat edulliseen hintaan.

– Kestotilauksen hinta on 160 euroa/vuosi (sis. alv.). Yksittäisen Acta-julkaisun 
 hinta on 20 euroa (sis. alv.).
–  Sarjassa ilmestyy vähintään 9 kirjaa.
–  Kestotilaajilta ei peritä postituskuluja.
– Kestotilauksen hinta laskutetaan vuosittain keväällä.

Lisätietoja kestotilauksesta:
Elna Nissinen ja Kaija Majoinen/Suomen Kuntaliitto
puh. (09) 7711, faksi (09) 771 2726

Lisätietoja Acta-julkaisusarjasta löydät kotisivultamme:
http://www.kunnat.net -> Toimialat -> Kuntakehitys ja tutkimus -> Acta-tutkimus-
julkaisut
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