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Esipuhe
Mielenterveyttä!
Mielenterveys on uusiutuva luonnonvara. Sitä tarvitaan ja käytetään jatkuvasti, se kuluu ja uusiutuu arkielämän kokemuksissa. Voimien kuluminen on kaikille tullut tutuksi, mutta miten on
sen uusiutumisen laita?
Perhe ja ihmissuhteet ovat mahtava uusiutumisen lähde. Jo vastasyntynyt on valmis rakastavaan vuorovaikutukseen, rakentamaan omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Toisen ihmisen
läheisyys, kumppanuus, kannustus, kosketus – kaikilla niillä on sijansa mielenterveyden rakennuspuina. Lyhytaikaiset kohtaamiset, pitkäaikainen rakkaus, elämänikäinen tuntemus, kaikki
on tärkeää.
Työelämä luo ihmiselle mielenterveyttä, onhan jo vastasyntyneellä tarve toimia ja ottaa
maailmaa haltuunsa. Työssä ihminen voi toteuttaa itseään. Lapsen työ on leikkiä, koululaisten
työ opiskelua. Arkinen puuhailu luo mielekkyyttä elämään. Kätten työ kehittää aivoja, luo ajatuksille sijaa.
Kulttuuri on syntynyt mielenterveyden rakennuspuuksi ja kannattajaksi. Kauneuden ja
pyhyyden elämykset, nauru ja tanssi, liikunta, mittaavat ihmisen rajoja ja muuttuvat yhteisiksi
kokemuksiksi. Tunnemaailman monipuolisuus, aistien käyttö.
Ihmisten yhteisöt ovat meille kaikille välttämättömiä mielenterveyden ylläpitäjiä. Ihminen
on sosiaalinen olento, vastasyntynyt ei voisi edes kehittyä ilman toisia ihmisiä. Sosiaalinen pääoma kasvaa ihmisten välisissä verkostoissa ja luo pohjaa yhteisölliselle menestykselle ja talouden
kasvulle.
Mielenterveys tarttuu ja leviää ihmiseltä toiselle. Yhteisöllisesti sitä kannattavat tasa-arvo,
ihmisoikeudet ja toisten kunnioitus. Voimme rakentaa yhteisön, jossa mielenterveys kukoistaa.

Vappu Taipale
Pääjohtaja
Stakes
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Förord
Psykisk hälsa!
Psykisk hälsa är en förnybar naturresurs. Den behövs och används hela tiden. Genom erfarenheter i det dagliga livet utsätts den för påfrestningar och förnyas. Att krafterna sinar är välkänt
för alla, men hur står det till med den psykiska hälsans förnyelse?
Familjen och mänskliga relationer är en fantastisk källa till förnyelse. Redan ett nyfött barn
är redo för kärleksfull växelverkan. Att bygga upp sin egen och sina närståendes psykiska hälsa.
En annan människas närhet, kamratskap, uppmuntran och beröring. Allt detta har sin egen
plats som den psykiska hälsans byggstenar. Kortvariga möten, långvarig kärlek, livslång känsla
– allting är viktigt.
Arbetslivet ger människan psykisk hälsa. Redan den nyfödda har behov av att vara aktiv och
erövra världen. I arbetet kan människan förverkliga sig själv. Barnets arbete är att leka och skolelevens är att gå i skola. Dagliga bestyr gör livet meningsfullt. Att arbeta med händerna utvecklar
hjärnan och skapar rum för tankar.
Kulturens uppgift är att fungera som byggsten och förespråkare för den psykiska hälsan.
Upplevelser som hänger samman med skönhet och helighet samt skratt och dans mäter människans gränser och förvandlas till gemensamma erfarenheter: känslospektrets mångsidighet och
användning av sinnena.
Människornas gemenskaper är för oss alla nödvändiga upprätthållare av den psykiska hälsan. Människan är en social varelse. En nyfödd skulle inte ens kunna utvecklas utan en annan
människa. Det sociala kapitalet växer i nätverken mellan människor och skapar en grund för
samhällelig framgång och ekonomisk tillväxt.
Psykisk hälsa smittar och sprids från människa till människa. Samhälleligt stöds den av
jämlikhet, mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt. Vi kan bygga en gemenskap där den
psykiska hälsan blomstrar.

Vappu Taipale
Generaldirektör
Stakes
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Ohjelma
Mieli 2007 -kansalliset mielenterveyspäivät
6.–7.2.2007 Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki
Tilaisuuden järjestää Suomen Mielenterveysseura yhteistyössä Stakesin Vaasan alueyksikön,
Pohjanmaa-hankkeen ja Kuntaliiton kanssa.
6.2.2007
Puheenjohtaja: Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Lehtola
9.00

Ilmoittautuminen, posterinäyttelyyn tutustuminen ja aamukahvi

10.00
		
		

Tervehdykset
• Hallituksen puheenjohtaja Jussi Huttunen, Suomen Mielenterveysseura
• Apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Seinäjoki

		
		

Avauspuhe
• Professori Pentti Arajärvi

10.45–11.45
		
		
		
		

Kansallinen mielenterveysohjelma – mitä ohjelman tulisi sisältää?
• Ylitarkastaja Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö
• Pääjohtaja Vappu Taipale, Stakes
• Projektijohtaja Matti Kaivosoja, Pohjanmaa-hanke
• Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, Suomen Mielenterveysseura

12.00–13.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13.30–15.30

Rinnakkaissessiot

Syrjäytyminen kunnissa, puheenjohtaja apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja
terveysministeriö
•
Köyhyys syrjäytymistekijänä, ylijohtaja Matti Heikkilä, Stakes
•
Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa, sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvala, Vaasan kaupunki
•
Syrjäytymisen ehkäisy kunnan mielenterveys- ja päihdepolitiikassa, apulaiskaupunginjohtaja
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki
Mielekäs työelämä ja työelämään pääsy, puheenjohtaja sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies
Mervi Flinkman, STTK
•
Työstressi, johtaminen ja mielenterveys, erikoistutkija, dos. Marianna Virtanen, Työterveyslaitos
•
Työelämä ja mielenterveys, ylilääkäri Kari Kaukinen, Elinkeinoelämän keskusliitto
•
Mielekäs joustava työelämä, erikoissuunnittelija Pekka Ylöstalo, työministeriö
Hyvä arki, puheenjohtaja ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi, ympäristöministeriö
•
Hyvää arkea tukeva ympäristö, erikoistutkija Marketta Kyttä, Teknillinen korkeakoulu
•
Lapsen hyvä arki, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö
•
Kuka päättää mielenterveyskuntoutujan arjesta? tutkimuspäällikkö Markku Salo, Mielenterveyden keskusliitto
Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007
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Främjande av mental hälsa, ordförande direktör Rolf Eriksson, Kommunförbundet
•
Välmående i ljuset av enkätundersökningar, forskare Kjell Herberts, Åbo Akademi i Vasa
•
Medborgarorganisationer och främjandet av psykisk hälsa, förbundsdirektör Viveca Hagmark,
Folkhälsans förbund
•
Salutogenes och psykisk hälsa, forskningschef, prof. Bengt Lindström, Folkhälsans forskningscentrum
15.30–16.00

Kahvitarjoilu

16.00–17.15
		
		
		
		

Paneelikeskustelu: Kansallinen mielenterveysohjelma – miten vastataan ihmisten
tarpeisiin?
Puheenjohtajana toimii toimittaja Tiina Merikanto
Keskustelijoina: Kari Haavisto, Marita Ruohonen, Matti Kaivosoja, Lilli Autti ja
Arja Salo

19.00–20.30

Seinäjoen kaupungin iltavastaanotto

Keskiviikko 7.2.2007
Puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura
9.15
		

Kuntien mielenterveysstrategiat ja lasten hyvinvointi: muuttuuko sana lihaksi?
Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

10.00–12.00

Rinnakkaissessiot

Mielenterveyden edistäminen koulussa, puheenjohtaja professori Kari Uusikylä, Helsingin yliopisto
•
Mielenterveyden edistäminen koulussa, projektikoordinaattori Mikko Kampman, Stakes
•
Caring teacher – välittävä opettaja, projektipäällikkö Eiri Sohlman, Lapin yliopisto
•
Askeleittain, psykologi Arja Sigfrids
•
Lasten ja nuorten arkinen mielenterveysosaaminen, projektipäällikkö Marjo Hannukkala,
Suomen Mielenterveysseura
Lapset ja perhetyö, puheenjohtajana professori Katja Forssén, Turun yliopisto
•
Toimiva lapsi&perhe -menetelmä, kehittämispäällikkö Tytti Solantaus, Stakes
•
Varhainen vuorovaikutus, johtaja Sinikka Kuosmanen, Alma-keskus
•
Kotona tehtävä perhetyö, kehittämispäällikkö Helena Niemi, Ensi- ja turvakotien liitto
Ikääntyvän väestön mielenterveys, puheenjohtaja kehittämispäällikkö dos. Päivi Voutilainen,
Stakes
•
Vanhuksen yksinäisyys, tutkimusjohtaja, dos. Kaisu Pitkälä, Vanhustyön keskusliitto
•
Vanhusväestön arkinen selviytyminen, emeritusprofessori Simo Koskinen, Lapin yliopisto
•
Henkinen hyvinvointi ikääntyessä – miten karikkoja voisi välttää, puheenjohtaja Pirjo Juhela,
Psykogeriatrinen yhdistys
Tredje sektorn och arbetet för psykisk hälsa, ordförande VD, pol.mag. Georg Henrik Wrede, Det
finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
•
Sociala företag i arbetet för psykisk hälsa, Margita Lukkarinen, Concordia
•
Socialt kapital som en bestämningsfaktor för folkhälsa, överläkare, doc. Markku T. Hyyppä,
Folkhälsoinstitutet
•
Patientorganisationernas roll i arbetet för psykisk hälsa, verksamhetsledare Bodil Viitanen,
Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund
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12.00–13.15

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13.15–14.30

Puheenjohtajien yhteenvedot sessioista

		

Päivien yhteenveto, tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, Stakes

14.30–15.30

Kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua

Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007
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Program
Psykisk hälsa 2007 -nationella dagar för mental hälsa
6.–7.2.2007 Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki
Psykisk hälsa 2007 arrangeras av Föreningen för Mental Hälsa i Finland i samarbete med Stakes
Vasa regionenhet, Österbotten-projektet och Kommunförbundet.
Tisdag 6.2.2007
Moderator: Stadsstyrelsens ordförande Riitta Lehtola, Seinäjoki
9.00

Anmälning, posterutställning och morgonkaffe

10.00

Hälsningar
• Styrelseordförande Jussi Huttunen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland
• Biträdande stadsdirektör Harri Jokiranta, Seinäjoki

		

Öppningsanförande
• Professor Pentti Arajärvi

10.45–11.45

Kansallinen mielenterveysohjelma – mitä ohjelman tulisi sisältää?
• Överinspektör Kari Haavisto, social- och hälsovårdsministeriet
• Generaldirektör Vappu Taipale, Stakes
• Projektdirektör Matti Kaivosoja, Österbotten-projektet
• Verksamhetsledare Marita Ruohonen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland

12.00–13.30

Lunch och utställning

13.30–15.30

Parallellsessioner

Syrjäytyminen kunnissa, moderator bitr. avdelningschef Marja-Liisa Partanen, social- och hälsovårdsministeriet
•
Köyhyys syrjäytymistekijänä, överdirektör Matti Heikkilä, Stakes
•
Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa, social- och hälsovårdsdirektör Juha Karvala, Vasa
stad
•
Syrjäytymisen ehkäisy kunnan mielenterveys- ja päihdepolitiikassa, biträdande stadsdirektör
Harri Jokiranta, Seinäjoki stad
Mielekäs työelämä ja työelämään pääsy, moderator social- och hälsovårdspolitisk ombudsman
Mervi Flinkman, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
•
Työstressi, johtaminen ja mielenterveys, specialforskare, doc. Marianna Virtanen, Arbetshälsoinstitutet
•
Työelämä ja mielenterveys, överläkare Kari Kaukinen, Finlands Näringsliv EK
•
Mielekäs joustava työelämä, specialplanerare Pekka Ylöstalo, arbetsministeriet
Hyvä arki, moderator överdirektör Jouni J. Särkijärvi, miljöministeriet
•
Hyvää arkea tukeva ympäristö, specialforskare Marketta Kyttä, Tekniska högskolan
•
Lapsen hyvä arki, barnombudsman Maria Kaisa Aula, social- och hälsovårdsministeriet
•
Kuka päättää mielenterveyskuntoutujan arjesta? forskningschef Markku Salo, Mielentervey
den keskusliitto
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Främjande av mental hälsa, moderator direktör Rolf Eriksson, Kommunförbundet
•
Välmående i ljuset av enkätundersökningar, forskare Kjell Herberts, Åbo Akademi i Vasa
•
Medborgarorganisationer och främjandet av psykisk hälsa, förbundsdirektör Viveca Hagmark,
Folkhälsans förbund
•
Salutogenes och psykisk hälsa, forskningschef, prof. Bengt Lindström, Folkhälsans forskningscentrum
15.30–16.00

Kaffe

16.00–17.15
		
		
		
		

Paneldiskussion: Kansallinen mielenterveysohjelma – miten vastataan ihmisten
tarpeisiin?
Moderator: redaktör Tiina Merikanto.
I panelen: Kari Haavisto, Marita Ruohonen, Matti Kaivosoja, Lilli Autti och
Arja Salo

19.00–20.30

Kvällsmottagning arrangerad av Seinäjoki stad

Onsdag 7.2.2007
Moderator: verksamhetsledare Marita Ruohonen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland
9.15
		

Kuntien mielenterveysstrategiat ja lasten hyvinvointi: muuttuuko sana lihaksi?
Forskningsprofessor Matti Rimpelä, Stakes

10.00–12.00

Parallellsessioner

Mielenterveyden edistäminen koulussa, moderator professor Kari Uusikylä, Helsingfors universitet
•
Mielenterveyden edistäminen koulussa, projektkoordinator Mikko Kampman, Stakes
•
Caring teacher – välittävä opettaja, projektchef Eiri Sohlman, Lapplands universitet
•
Askeleittain, psykolog Arja Sigfrids
•
Lasten ja nuorten arkinen mielenterveysosaaminen, projektchef Marjo Hannukkala, Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Lapset ja perhetyö, moderator professor Katja Forssén, Åbo universitet
•
Toimiva lapsi&perhe -menetelmä, utvecklingschef Tytti Solantaus, Stakes
•
Varhainen vuorovaikutus, direktör Sinikka Kuosmanen, Alma-keskus
•
Kotona tehtävä perhetyö, utvecklingschef Helena Niemi, Förbundet för mödra- och skyddshem
Ikääntyvän väestön mielenterveys, moderator utvecklingschef doc. Päivi Voutilainen, Stakes
•
Vanhuksen yksinäisyys, tutkimusjohtaja, doc. Kaisu Pitkälä, Centralförbundet för de gamlas väl
•
Vanhusväestön arkinen selviytyminen, professor emeritus Simo Koskinen, Lapplands universitet
•
Henkinen hyvinvointi ikääntyessä – miten karikkoja voisi välttää, specialläkaren i psykiatri
Pirjo Juhela, Psykogeriatriska föreningen
Tredje sektorn och arbetet för psykisk hälsa, moderator VD, pol.mag. Georg Henrik Wrede, Det
finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
•
Sociala företag i arbetet för psykisk hälsa, Margita Lukkarinen, Concordia
•
Socialt kapital som en bestämningsfaktor för folkhälsa, överläkare, doc. Markku T. Hyyppä,
Folkhälsoinstitutet
•
Patientorganisationernas roll i arbetet för psykisk hälsa, verksamhetsledare Bodil Viitanen,
Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund
Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007
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12.00–13.15

Lunch och utställning

13.15–14.30

Moderatorernas sammandrag av sessionerna

		

Sammandrag av dagarna, forskningsprofessor Kristian Wahlbeck, Stakes

14.30–15.30

Kaffe och fri samvaro
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Taustamateriaalit ja luentolyhennelmät
Bakgrundsmaterial och föreläsningssammandrag
I
I

Kansallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma
Nationellt program för psykisk hälsa och missbruksarbete

KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA
Sakari Lankinen
Ministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa 2015 osana köyhyyden ja syrjäytymisen
vähentämistä ministeriö sitoutuu laatimaan valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelman. Keskustelu kansallisen mielenterveysohjelman laatimisesta käynnistyi vuonna 2004
sosiaali- ja terveysministeriön työnjakoa ja työnrasitusta mielenterveyspalveluissa pohtineessa
työryhmässä. Keväällä 2005 allekirjoitti 106 kansanedustajaa eduskunnassa toimenpidealoitteen,
jossa pyydettiin sosiaali- ja terveysministeriötä laatimaan kansallinen mielenterveysohjelma.
Elokuussa 2005 sosiaali- ja terveysministeriö sitoutui vastauksessaan eduskunnalle tekemään
käynnissä olevien mielenterveys- ja päihdehuollon kehittämishankkeiden kokemusten pohjalta
kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosien 2007 ja 2008 aikana. Kansallinen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjelma on selkeää jatkoa mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen
laatusuosituksille sekä kansalliselle alkoholiohjelmalle.
Mielenterveyden häiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisy edellyttää laajaa yhteiskunnallista
näkemystä ja monien hallinnonalojen ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hoidon kannalta keskeisiä kehittämiskohteita ovat masennuksen, ahdistuneisuuden ja skitsofrenian
hoidon ja tunnistamisen kehittäminen sekä monipuolisten päihdepalvelujen kehittäminen.
Kansallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen yksi keskeinen yhteistyöalue
on mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen. Mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien
ehkäisyn ja hoidon kehittäminen ovat keskeisiä työalueita varsinkin työikäisen väestön hyvinvoinnin varmistamisessa. Työikäisten kohdalla mielenterveyden häiriöiden ja päihdehaittojen
osuus sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyysperusteena on jo pitkään noussut. Keväällä 2005
sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kansallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen yhteisistä määrärahoista avustukset kolmelle suurelle kokonaisvaltaiselle mielenterveys- ja
päihdehuollon kehittämishankkeelle: Vantaan kaupungin Sateenvarjo-projektille, Vaasan sairaanhoitopiirin Pohjanmaa-hankkeelle ja Rovaniemen kaupungin hallinnoimalle seudulliselle
mielenterveys- ja päihdehuollon kehittämishankkeelle. Nämä hankkeet ovat käynnistyneet
täydessä laajuudessaan tänä vuonna. Valtakunnallisilla kärkihankkeilla on ollut valtakunnallinen
ohjausryhmä, joka koostuu hankkeiden edustajista ja hakijan oppaassa nimetyistä STMn ja Stakesin vastuuhenkilöistä. Hankkeilla on lisäksi omat johtoryhmänsä. Työterveyslaitos on varsinkin
Pohjanmaa-hankkeessa työterveyshuollon osiossa mukana. Kärkihankkeiden omat organisaatiot
ja työntekijät muodostavat valtakunnallisen ohjelmatyön kannalta tärkeän yhdyssiteen käytännön
kenttään, käytännön osaamiseen ja olosuhteisiin.
Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen teosta on hyviä kokemuksia kehittävän asiantuntijayhteistyön menetelmästä. Samoin päihdepalvelujen laatusuositukset valmisteltiin laajassa
asiantuntijaryhmässä ja ministeriön ja Kuntaliiton yhteinen suositus on ollut keskeisesti linjaamassa päihdepalvelujen kehittämistä tällä vuosituhannella.
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Mielenterveys- ja päihdepalveluohjelma tulee mielestäni tehdä selkeäksi, tiiviiksi ja käytännönläheiseksi mielenterveys- ja päihdetyötä suuntaavaksi ohjelmaksi. Ohjelman rakennetta voi
hahmottaa matriisiverkkona, jossa luodaan keskeiset kehittämisen suuntaviivat mielenterveystyön
ja päihdetyön kehittämiseksi niin alueellisella, seudullisella kuin paikallisellakin tasolla.
Ohjelmaa tehtäessä tulee huomioida myös kansainvälinen keskustelu ja mielenterveys- ja
päihdetyöhön liittyvät EU:n ja YK/WHO:n linjaukset. Kehitettävistä suuntaviivoista tulee olla
paikannettavissa erikseen elinkaarimalli ja eri ikäryhmien erityiset tarpeet: lapset ja nuoret,
työikäiset, ikääntyneet/vanhukset. Asiakasnäkökulma sekä kansalaisten ja läheisten merkitys
ongelmien ehkäisyssä ja kuntoutuksen tukena on huomioitava ohjelmassa. Tämän lisäksi valmistelutyössä tulee erikseen huomioida mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä mielenterveystyö,
hoito ja palvelut, kuntoutus ja kuntouttava asuminen, työelämä ja hallinto sekä palvelurakenteen
yleisen kehittämisen kaava. Ohjelmassa on mahdollista asettaa palvelujen laadulle ja tasolle myös
mittareita.
Ohjelmatyön aikana tulee kuulla laajasti mielenterveys- ja päihdetyön tutkijoita, asiantuntijoita ja työntekijöitä sekä palvelujen käyttäjiä ja käyttäjien läheisiä.

Yhteystiedot
Sakari Lankinen, sakari.lankinen@stm.fi
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KANSALLINEN MIELENTERVEYSOHJELMA – MITÄ OHJELMAN TULISI
SISÄLTÄÄ?
Vappu Taipale
Mielenterveys on kaikkien asia
Yksityinen sektori panostaa mielenterveyteen.
		 Mielenterveys on Lissabonin strategian toteutumisen edellytys.
		 Mielenterveys on kilpailukyvyn lähde.
		 Corporate Social Responsibility toteuttaa hyvää mielenterveyspolitiikkaa.
		 Vammaisten työllistyminen on kaikkien kunnia-asia, sosiaaliset yritykset kukoistavat.
Kaikki julkisen sektorin toimijat ovat mukana.
		 Jokaisella ministeriöllä on oma toiminta-ohjelmansa.
Kaikki järjestöt ja koko kansalaisyhteiskunta on voimaperäisesti asiaa edistämässä.
Mielenterveyden edistäminen on ensisijaista
Huomiota kiinnitetään kaikkiin elämän kenttiin (koti, koulu, työelämä, vapaa-aika).
Syrjäytymisen estäminen on valtakunnan tahtotila.
Tutkimus- ja kehittämistyöhön ohjataan määrätietoisesti varoja, syntyy uutta kokeilutoimintaa
ja määrätietoista evidence-based, näyttöön perustuvaa työtä..
Mielenterveyden häiriöiden ehkäiseminen on ammattimaista
Riskitilanteiden ja -olosuhteiden hallintaan on käytettävissä uusinta tietoa ja toimintamalleja.
Panostetaan varhaislapsuuteen.
Ikääntyneiden tilanteen hahmottamiseen hankitaan uutta taitoa.
Itsemurhien ehkäisy toteutuu kaikilla tasoilla.
Mielenterveyden häiriöiden hoito on parasta maailmassa
Avohoidon palvelut ovat tarjolla kaikille tarvitseville.
		 Jononhallinta on arkipäivää.
		 Psykoterapiaa/perheterapiaa/lyhytterapiaa/ryhmäterapiaa on saatavilla tarpeen mukaan.
		 Panostetaan erityisesti lasten ja nuorten avopalveluihin.
		 Mielenterveystyön ja päihdehuollon yhteistyö on saumatonta.
Kriisihoito/Akuuttihoito toimii koko maassa.
Sairaalahoito on monimuotoista.
		 Sairaaloissa luovutaan käytävä & koppi -mallista, on kylpylöitä ja lepokoteja yhtä hyvin
		 kuin akuuttitilanteissa tarvittavaa turvaa.
		 Eristämisestä on päästy irti, pakkohoito vähenee nopeasti.
Kuntoutus on aktiivista ja arvokasta
Kuntoutuksen toimintamallit ovat monimuotoisia.
Lasten ja nuorten toiminnalliseen kuntoutukseen panostetaan.
Suomi on klubitalomallin jatkokehittämisen maailman ykkönen.
Palveluasunnot turvaavat vaikeimmatkin elämäntilanteet
Ympärivuorokautisesti valvottuja palveluasuntoja on saatavilla koko maassa.

Yhteystiedot
Vappu Taipale, vappu.taipale@stakes.fi
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KANSALLINEN MIELENTERVEYSOHJELMA – MITÄ OHJELMAN TULISI
SISÄLTÄÄ?
Matti Kaivosoja
Suomalaiset viranomaiset ovat toimineet Euroopan Unionissa esimerkillisesti mielenterveyskysymysten esille nostamiseksi. Myös alkoholikysymyksissä on viitteitä siitä, että meillä voisi
kansakuntana olla muukin rooli, kuin sopeutua alkoholin verotuksen alentamiseen, kulutuksen
kasvuun ja haittojen lisääntymiseen.
On kuitenkin tunnustettava, että suomalaisten mielenterveyden tilassa ei ole sellaista myönteistä kehitystä havaittavissa, kuin väestön fyysisen terveyden kehityksessä. Lisäksi päihdeongelmat ja päihteisiin liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet. Kansallisen ohjelman tavoitteeksi tulisi
rohkeasti asettaa fyysisen terveydentilan kehitystä vastaavan hyvän kehityksen aikaansaaminen
myös mielenterveyden alueella.
Ohjelman tulisi ensiksi varmistaa, että meillä käytetään niitä keinoja, joita väestön fyysisen
terveyden kehittämiseksi on käytetty. Erityisesti elintapoihin vaikuttaminen, ja terveyden edistäminen osana koulutusta näyttävät onnistuneen. Kääntöpuolena ovat terveyserot sosiaaliryhmien
ja koulutustasojen välillä. Nyt olisi siis löydettävä keinoja, joilla koulutuksen mukana tullut terveys
saadaan kaikkien väestöryhmien ulottuville, ja että tämä edistys koskee myös mielenterveyttä.
Toinen näkökulma kansallisen ohjelman sisällöstä syntyy analysoimalla sitä, miksi tähänastiset yritykset mielenterveystyön ohjaamiseksi laatusuosituksilla ja informaatio-ohjauksella
eivät ole olleet riittäviä. Ohjelman tulee siksi paneutua niihin rakenteisiin ja toimintatapojen
jumiutumisiin, jotka hidastavat mielenterveystyön kehittymistä. Ei riitä, että ammattilaiset syyllistävät poliitikkoja resurssipuutteesta eikä riitä, että poliitikot syyllistävät ammattilaisia työtapojen
vanhanaikaisuudesta. Muutokset edellyttävät samanaikaista sitoutumista molemmilla tahoilla ja
hallittua, mutta määrätietoista uudistusta, johon tarvitaan riittävästi aikaa.
Kolmas tapa – ja konkreettinen ehdotukseni – on uudistaa mielenterveyspalveluja, sitoutua palveluja koskeviin hoitotakuuta muistuttaviin aikarajoihin, palvelujen laatuun, toiminnan
läpinäkyvyyteen sekä asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia koskeviin rajoihin. Tällaisia ovat mm.
vakavia ja pitkäaikaisia sairauksia sairastavien potilaiden oikeus säännölliseen lääkärikontaktiin,
mielenterveyspotilaiden oikeuksien turvaaminen vammaispalveluissa ja asunnon turvaaminen
jokaiselle sairaalassa nyt asuvalle. Koska palvelutarpeet ovat usein vaikeasti kuvattavia ja eri viranomaiset sekä kirjava joukko palvelutuottajia käyttää eri käsitteitä, tulee uudistaa myös käytettävät
palvelutarpeen arviointimenetelmät. Parhaiten tämä olisi toteutettavissa ottamalla koko maassa
käyttöön RAI-järjestelmään kehitetyt mielenterveyspalvelujen mittarit.
Neljänneksi tarvitaan tietojärjestelmien uudistamista, edellinenkin edustaa. Meillä olisi
teknisesti mahdollisuuksia huomattavasti eheämpään palvelujen kokonaisuuteen säilyttäen toimijoiden moninaisuuden ja palvelujen läheisyyden. Taloudellisuuden parantamisen ja osaamisen
varmistamisen ei tule johtaa palvelujen teollistumiseen, vaan verkostomaisiin, joustaviin, mutta
yhtenäisemmin kriteerein toimiviin palveluihin.

Yhteystiedot
Matti Kaivosoja, matti.kaivosoja@kpshp.fi
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KANSALLINEN MIELENTERVEYSOHJELMA – MITÄ OHJELMAN TULISI
SISÄLTÄÄ?
Marita Ruohonen
Mielenterveyden edistäminen on viime vuosina ollut laajan myönteisen huomion ja keskustelun
kohteena niin Euroopassa kuin Suomessakin. On osoitettu, että mielenterveyden häiriöistä aiheutuu Euroopan unionin jäsenmaille vuosittain jopa 420 miljardin euron lasku. Toisaalta nähdään
yhä selkeämmin, että mielenterveys on kansakuntien tärkeä menestystekijä.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen on tärkeätä, mutta sen ei tulisi rajoittua
lääketieteellisiin lähtökohtiin. Mielenterveyden edistäminen ei ole mahdollista ilman hyvää hoitoa ja kuntoutusta, mutta pelkästään häiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus eivät riitä. Tarvitaan
suotuisia elinolosuhteita, välittämistä ja huolenpitoa, persoonallisuuden kasvun edellytyksiä ja
niiden varmistamiseksi ihmisten omien voimavarojen vahvistamista, kuten Suomen Mielenterveysseuran Hyvä elämä – hyvä mieli -kannanotossa todetaan.

Poikkisektoriaalinen toimintarakenne kansallisella, seudullisella ja
paikallisella tasolla
Mielenterveyden edistäminen mielletään edelleen liian kapeasti sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtäväksi. Vastuu kuitenkin kuuluu yhteiskunnassa kaikille hallinnonaloille sekä kaikille päätöksentekijöille ja toimijoille. Kaikessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon päätösten terveysvaikutukset, erityisesti mielenterveysvaikutukset. Erityisesti paikallisella tasolla on tärkeätä ihmisten
aito kuuleminen päätöksenteon valmistelussa. Kansallisella ja alueellisella tasolla viranomaisten
ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelun tulisi olla vakiintunut käytäntö.
Mielenterveyden kulmakivet
Suomen Mielenterveysseura julkaisi vuonna 2002 Mielenterveyden konsensuskokouksessa hyväksytyt Mielenterveyden kulmakivet, jotka ovat entistä ajankohtaisemmat:
1) lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen turvaaminen
2) yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
3) suotuisa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
4) riittävä perusturva sekä
5) kitkatta saatavilla olevat mielenterveyden peruspalvelut.
Lapset, nuoret ja vanhukset ovat mielenterveyden näkökulmasta haavoittavassa vaiheessa, joten
heidän henkinen hyvinvointinsa on asetettava mielenterveyspolitiikassa etusijalle.
Työelämän epävakaistuminen ja koventuminen aiheuttaa monenlaisia mielenterveyden
ongelmia. Perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja.

Köyhyys on merkittävin mielenterveyden riski
Vaikka mielenterveyden häiriöitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, on todettu, että köyhyys
on selkein riskitekijä. Kansallisessa ohjelmassa on esitettävä konkreettiset toimenpiteet köyhyyden
vähentämiseksi Suomessa. Tärkeimmät tehtävät ovat perustoimeentuloturvan yksinkertaistaminen ja sen tason nostaminen sekä hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmän turvaaminen ja
kehittäminen.

Yhteystiedot
Marita Ruohonen, marita.ruohonen@mielenterveysseura.fi
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Syrjäytyminen kunnissa
Marginaliseringen och kommunerna

KÖYHYYS SYRJÄYTYMISTEKIJÄNÄ
Matti Heikkilä
On olemassa vissejä syitä siihen, miksi eurooppalaisessa puhunnassa käsite syrjäytyminen korvasi
käsitteen köyhyys. Näin tapahtui 1990-luvulla. Yllättävää kyllä, politiikassa käsite köyhyys koetaan
Euroopassa hallituksia syyllistävämpänä kuin epämääräisempi syrjäytyminen. Suomalaisessa
poliittisessa diskurssissa tilanne on mielestäni samankaltainen.
Syrjäytyminen on prosessi, köyhyys on tila. Syrjäytymiseen liittyy dynamiikkaa, kun taas
köyhyys on staattista. Näin tavataan uskoa.
Ja vielä – kaikki köyhyys ei ole eikä johda syrjäytymiseen. Sen sijaan likimain aina köyhyys
on osa syrjäytymistä.
Nykykriteerein köyhyysaste Suomessa on 12 prosenttia. Olisi kohtuutonta ja väärin väittää, että kaikki (suhteellisesti) pienituloiset olisivat syrjäytyneitä – paitsi kohtuullisesta kulutuksesta.
Kätevä tapa on ymmärtää nyky-yhteiskunnassa syrjäytyminen kolmen hyvinvointia jäsentävän tekijän tai resurssin kautta. Ne ovat sosiaalinen yhteisyys (perhe), kulutus (tulot/köyhyys) ja
työ. Ajautuminen yhtäaikaisesti ulos näistä kolmesta korottaa syrjäytymisriskiä merkittävästi.
Suomessa kokonaisköyhyysaste vaihtelee siis 11–12 prosentin tasolla. Lapsiköyhyysaste on
tätä korkeampi – noin 14 prosenttia (2001 tiedot). Subjektiivisella mittarilla (”vaikeuksia saada
rahat riittämään välttämättömiinkään tarpeisiin”) köyhiä on Suomessa tuo sama määrä, noin
11 prosenttia. Mutta ovatko he samoja ihmisiä? Ritakallion ja Bradshawn (2006) tutkimuksen
mukaan köyhyyden moniulotteisuus tai vaikkapa kasautuminen Suomessa toimii seuraavasti:
•
tuloköyhiä 11 prosenttia
•
subjektiivisesti köyhiä 12 prosenttia
•
materiaalisesti deprivoituneita 19 prosenttia.
Köyhiä vähintään kahdella em. kolmesta ulottuvuudesta oli 10 prosenttia. Köyhiä kaikilla kolmella
ulottuvuudella samanaikaisesti oli 2 prosenttia.

Yhteystiedot
Matti Heikkilä, matti.heikkila@stakes.fi
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EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ KUNNISSA
Juha Karvala
Rakentava mielenterveystyö tähtää suotuisan kehityksen käynnistämiseen ja sitä edistävien ja
säilyttävien olojen aikaan saamiseen. Ehkäisevä mielenterveystyö puolustautuu tunnettuja riskejä
vastaan ja suojautuu odotettavissa olevilta vaaroilta. Lainsäädännöllinen perusta kansanterveyslaissa on käytännössä kunnan perustehtävä. Hyvinvoinnin edellytyksistä huolehtiminen kaikille
kuntalaisille sisältää vastuun ennalta ehkäisevän mielenterveystyön huomioonottamisesta kaikessa
kunnan toiminnassa.
Sosiaalihuoltolaki säätää sosiaalihuollon tavoitteeksi yksityisen henkilön, perheen sekä
yhteisön sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämisen ja ylläpitämisen. Myös Erik
Allardtin hyvinvointiteoriassa yhteisöllisyys – kuuluminen johonkin – on merkittävä tekijä
hyvinvoinnin kannalta. Työ- ja perheyhteyden ulkopuolelle jääminen on mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta tuhoisaa. Toisaalta mielenterveysongelmat ovat tärkein tekijä ennenaikaisen
eläköitymisen kannalta.
Markku T. Hyyppä osoitti yhteisöllisyyden voiman tutkiessaan ns. sosiaalista pääomaa
Pohjanmaalla. Ruotsinkielisillä 50–59-vuotiailla työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla väkivaltaja tapaturmaperäiset sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet
sekä jonkin verran muita lievemmin mielenterveyshäiriöt olivat vähemmän edustettuina kuin
suomenkielisillä.
Hänen mukaansa tunnetut terveyden riskitekijät eivät selitä väestöjen terveyseroja, vaan kyse
on sosiokulttuurista. Etenkin varhaislapsuuteen liittyvän luottamusverkoston rakentaminen on
avainasemassa sosiaalisen pääoman syntymisessä, jossa luottamus on tärkeä tekijä keskinäisen
vuorovaikutuksen, aktiivisen harrastustoiminnan ja niihin liittyvien yhteisöjen rinnalla.
Ennalta ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen on kunnissa otettava priorisointilistan kärkipäähän ja tiedostettava sen yhteys laajempaan hyvinvointisuunnitelmaan. Se
on hyväksyttävä valtuustotasolla, jolloin kaikki kunnan hallintokunnat sitoutuvat siihen lähtien
kaavoituksesta kuntalaisille tuotettaviin palveluihin. On tiedostettava myös se, että viranomaisen
työ ei kattavasti tavoita kuntalaisen arkea, vaan mukaan on otettava myös järjestöjen tekemä
vuorovaikutustyö.
Ennaltaehkäisyn merkitys korostuu, kun otetaan huomioon jo nyt tiedossa olevat mielenterveysongelmien vaikutukset, päihdeongelmien lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja
työntekijöiden eläköityminen. Tulevista haasteista selvitään vain kuntarakenteella, jossa riittävän
suuret peruskunnat vastaavat väestön hyvinvoinnista. Lisäksi tarvitaan kaavoituksesta tuttu lainsäädäntöön perustuva mekanismi: sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on liitettävä kaikkeen
yhteiskunnallisesti merkittävään päätöksentekoon.

Yhteystiedot
Juha Karvala, juha.karvala@vaasa.fi
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SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY KUNNAN MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEPOLITIIKASSA
Harri Jokiranta
Syrjäytymistä on perinteisesti pidetty moniulotteisena ilmiönä ja prosessina, jossa yksilöt, ryhmät
ja kokonaiset alueet joutuvat ulossuljetuiksi yhteiskunnan olennaisista ja keskeisistä integraatiota ja hyvinvointia tuottavista instituutioista, kuten työmarkkinoista ja vakaista perhesuhteista
(Moisio 2000, 216). Syrjäytymisen mekanismit muodostuvat oman elämän arjen jatkuvuutta
ja ennustettavuutta rapauttavista tekijöistä, jolloin olennaista on hyvinvointia heikentävien tekijöiden ja tapahtumien kasautuminen. Syrjäytymisellä voidaan näin tarkoittaa kasaantunutta
huono-osaisuutta, jossa yhdistyvät pitkäaikainen tai usein toistuva työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämänhallintaan liittyvät ongelmat ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta.
Tämän näkökulman mukaan syrjäytymiseen voi liittyvä sairautta tai vammaisuutta, poikkeavaa
käyttäytymistä, rikollisuutta ja päihteiden käyttöä. Mikään yksittäinen ongelma ei sinänsä aiheuta
syrjäytymistä, vaan kysymys on kasaantuvista ongelmista ja eräänlaisen huono-osaisuuden kehän
muodostumisesta. Syrjäytymisessä on siten kyse moniulotteisista, pitkäaikaisista ongelmista.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 5.)
Mielenterveys- ja päihdetyössä arjen toiminta rakentuu parhaimmillaan asiakaslähtöisistä
palvelu- ja työkäytännöistä sekä verkostoituneista toimintamalleista. Syrjäytymisen ehkäisyn
kannalta olennaista on henkilökohtainen arjen sujuvuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, mutta
myös toiminta syrjäyttävien rakenteiden murtamiseksi. Kunnan mielenterveys- ja päihdepolitiikka
ovat osa kunnan kokonaisvaltaista sosiaalipoliittista toimintaa, jonka tarkoituksena on turvata
kansalaisten hyvinvointi sekä paikallisesti ja myös alueellisesti turvallisen arjen edellytykset.
Politiikka-näkökulmasta syrjäytymisen ehkäisy merkitsee tavoitteellista yhteistyötä ja vaikuttamista verkostossa, johon sisältyvät sosiaalihuollon keskeiset yhteistyökumppanit: asumisen,
terveyden, opetuksen, työllisyyden, kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja yhdyskuntasuunnittelun
sektorit.

Lähteet
Moisio, Pasi (2000). Kasautuvatko sosiaalisen syrjäytymisen muodot EU-maissa? Sosiologia 37 (3), 216–227.
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Mielekäs työelämä ja työelämään pääsy
Ett meningsfullt arbetsliv med tillträde

Tausta-aineisto
Mervi Flinkman
Hei työelämä – mitäs sinne tänään kuuluu?
Jokainen meistä voi omasta näkökulmastaan ja kokemuksistaan lähtien kertoa mitä työelämään
tänä päivänä kuuluu. Meillä kaikilla on omakohtaisia kokemuksia työstä ja työssä olemisesta.
Kuulemme tutuilta ja ystäviltä tarinoita heidän työstään. Myös tiedotusvälineet piirtävät meille
kuvaa työelämästä ja sen muutoksista.
Palkansaajakeskusjärjestössä työskentelevänä minulla on eräänlainen ”aitiopaikka” seurata
työelämän muutoksia. Työni puolesta olen päässyt tutustumaan työelämän tutkimukseen ja konkreettisesti siihen, mitä suomalaisilla työpaikoilla tapahtuu. Voin lukemani ja kuulemani perusteella
todeta, että suomalainen työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta on erittäin aktiivista.
Tutkimustulosten kautta mielestäni peilautuu kaksijakoinen kuva työelämästä. Positiivista
on, että moni asia on työpaikoilla kehittynyt: työn organisointia ja johtamista on kehitetty, tasaarvo on lisääntynyt, ja työ antaa monelle aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia kehittymisen
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kuitenkin samanaikaisesti tutkimusten tulokset kertovat toisenlaisestakin kehityksestä: kiireestä, aikapulasta, työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksista
sekä työnteon mielekkyyden heikkenemisestä.
Artikkelissani pyrin hahmottamaan kuvaa suomalaisesta työelämästä viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Näkökulmani on palkansaajan ja lisäksi olen pyrkinyt rajaamaan tarkastelukulmani työn mielekkyyteen ja työssä jaksamisen kysymyksiin.
Työn mielekkyydestä (ja vähän mielettömyydestäkin)
Tuomo Alasoini (2006) on tutkinut palkansaajien arvioita työn mielekkyydestä työministeriön
työolobarometrien perusteella. Päätuloksena tutkimuksesta voidaan todeta, että palkansaajat arvioivat työnteon mielekkyyden muuttuneen kielteisemmäksi vuosina 2004 ja 2005. Mielekkyyden
lasku koski yhtä lailla työntekijöitä kuin toimihenkilöitäkin.
Alasoinin mukaan muutos selittyy globalisaation aiheuttamalla epävarmuuden lisääntymisellä työelämässä, ei sinänsä työelämän laadun heikentymisellä. Talouden globalisaatio on tuonut
mukanaan palkansaajille kasvavan turvattomuuden tunteen. Tätä turvattomuutta symboloivat
esimerkiksi näyttävästi lehdistössä ja televisiossa uutisoidut työvoiman vähennykset. Keinoksi
parantaa työn mielekkyyttä Alasoini esittää työelämän johtamisen ja työn organisointimuotojen
kehittämistä. Hänen mukaansa työpaikoilla tulisi tukea palkansaajien mahdollisuuksia kehittää
omaa osaamistaan ja näin parantaa heidän työllistyvyyttään epävarmoilla työmarkkinoilla.
Juha Antila (2006) on tehnyt tutkimuksen otsikolla ”Työn mielekkyys ja mielettömyys”.
Tämän tutkimuksen mukaan palkansaajat antoivat kouluarvosanaksi työn mielekkyydestä
7,6. Näin ollen voimme todeta suomalaisten olevan kohtuullisen tyytyväisiä työhönsä. Antilan
mukaan työ saa olla suomalaisen mielestä rankkaakin, kunhan samalla työskentelyn olosuhteet
ovat kunnossa ja työn sisältö mielekäs. Työtyytyväisyyttä tämän tutkimuksen mukaan lisäsivät
työpaikan hyvät toimintatavat ja johtamiskäytännöt, kuten positiivinen palaute, avoimuus ja
ihmisten ottaminen huomioon. Esimiesten työskentelylle esitettiin monia toiveita: palkansaajat
toivovat esimiehiltään enemmän palautetta, avoimuutta, kannustamista sekä esittämiensä ideoiden
kuuntelemista. Esimiehen rajoittuneet tai puutteelliset sosiaaliset taidot koettiin ongelmaksi, joka
heijastuu kielteisesti suoraan sekä välillisesti työntekijöiden hyvinvointiin.
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Suvi Mäntylä (2006) on tutkinut henkilöstöhallinnon hyviä käytäntöjä ICT-alalla (tieto- ja
viestintäala). Työhön liittyvä epävarmuuden kokeminen oli tutkimuksen mukaan ICT-alalla
yleistä ja lisääntynyt huomattavasti aikaisempiin tutkimusiin verrattuna. Epävarmuutta aiheutti
muun muassa globalisaatio, jatkuvat muutokset ja liiallinen tehokkuusajattelu. Työhön liittyvät
epävarmuuskokemukset, puutteellinen esimiestyö ja kiire lisäsivät työntekijöiden työuupumuksen kokemuksia.
Laine et. al. (2006) uusimman sosiaali- ja terveysalan työolokyselyn mukaan valtaosa sosiaa
li- ja terveysalan henkilöstöstä pitää työtään antoisana ja palkitsevana sekä katsoo pystyvänsä
tekemään työnsä hyvin. Varsinkin asiakas- ja potilastyössä olevat kokevat työssään usein iloa ja
mielihyvää, mutta riittämättömyyden tunteet ovat myös varsin yleisiä. Toisaalta negatiivisiakin
piirteitä työelämästä tuli tutkimuksessa esille: kiire rasittaa työntekijöitä, mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön koetaan aiempaa heikommiksi ja moniongelmaiset asiakkaat ja potilaat
kuormittavat hoitajia enemmän kuin ennen.
Työterveyslaitoksen keväällä julkaistavan Työ ja Terveys -tutkimuksen (2007) mukaan yli
puolet (52 %) suomalaisista työikäisistä kokee kiirettä työssään. Kiire on lisääntynyt verrattuna
vuosiin 2000 ja 2003. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät kokevat kiireen lisääntyneen. Kiireen kokemuksista huolimatta stressioireet ovat vähentyneet työssäkäyvillä vuodesta
1997 lähtien. Työn henkinen rasittavuus on pysynyt samalla tasolla viimeisten vuosien aikana,
eli noin kolmannes suomalaisista kokee työnsä henkisesti hyvin tai melko rasittavaksi.
Jari Hakanen (2004) on tutkinut työuupumusta ja työn imua. Työn imu on tutkijoiden
mukaan pysyvän luonteinen, myönteinen tunne- ja motivaatiotila – sillä tarkoitetaan työssä
koettua tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Tutkimusten valossa näyttää siltä,
että ammatissa kuin ammatissa työn imun tuntemukset ovat yleisempiä kuin työuupumuksen
oireilu. Hakala näkeekin, että työn imu kannattelee kuormitustilanteissakin – edellytyksenä
tosin on, että työn tulee olla mielenkiintoista ja työntekijää arvostetaan sekä tuetaan työssään.

Työssä jaksaminen ja jatkaminen
Sairauspoissaolojen määrä on viimeisinä vuosina kasvussa. Tilastojen mukaan (Työterveyslaitos,
Tilastokeskus ja Kela) poissaolojen määrä on lisääntynyt eniten kuntasektorilla. Ammattialoista
eniten sairauspoissaoloja oli vuonna 2005 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan sosiaa
li- ja terveydenhuoltotyössä työskentelevillä (keskimäärin 11 päivää vuodessa). Selkein nousu
poissaolomäärissä on tapahtunut sosiaali- ja terveysalalla sekä kuljetus- ja liikennetyössä.
Eläketurvakeskus (ETK) valmistelee alkuvuodesta 2007 julkaistavaa selvitystä mielenterveyssyihin perustuvista eläkkeistä. Selvityksen mukaan kansalliset tutkimustulokset viittaavat siihen,
että masennus ei ole väestön tasolla yleistynyt. Samanaikaisesti kun sairastavuus masennukseen
ei ole lisääntynyt, masennuksen vuoksi myönnettyjen sairauspäivärahakausien ja työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärät ovat kasvaneet. Huolestuttavaa on, että tilastojen mukaan vuosina
1996–2005 masennukseen perustuvien sairauspäivärahakausien lukumäärä kaksinkertaistui ja
yksityisen sektorin uusien masennusperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä puolitoistakertaistui. Raportissa todetaan, että monet tekijät vaikuttavat mielenterveyssyistä johtuviin sairauspoissaoloihin ja yhteiskunnassa tarvitaan usean sektorin toimia (esimerkiksi terveydenhuolto,
kuntoutus, eläkejärjestelmä, työpaikat), jotta tilanteeseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa.
Loppukaneetti
Suomalaisesta työelämästä löytyy paljon siis paljon tutkimusta – yöpöydällä voi pitää aina pinkkaa
tutkimusraportteja ja lukeminen ei ainakaan lopu kesken! Julkisuudessa työelämän tutkimuksesta mielellään julkaistaan raflaavia otsikoita kuten ”pomottaminen on työelämässä lisääntynyt”,
”naisjohtajat kokevat laiminlyövänsä perhettään”, ”kuntasektorilla työ koetaan kaikkein raskaimmaksi”. Osalle työntekijöitä nämä asiat ovat valitettavaa todellisuutta. Mutta toisaalta hyviä uutisia
työelämästä julkaistaan harvemmin – miksi niitä ei koeta yhtä mielenkiintoiseksi?
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Sanotaan, että meillä suomalaisilla on ”luterilainen” työmoraali. Tämä pitää mielestäni paikkaansa; työtekijät pitävät työtään tärkeänä, ovat valmiit paiskomaan kovastikin töitä ja joustavat
tiukan paikan tullen. Jotta ihmiset jaksavat jatkossakin puurtaa työssään, on heitä kohdeltava
oikeudenmukaisesti, reilusti ja hyvästä työstä kiittäen. Jotta joustaminen on oikeudenmukaista,
työnantajankin tulee vastavuoroisesti joustaa esimerkiksi työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen kysymyksissä.
Työpaikoilla kehittämistoiminnan ei tarvitse aina olla suurta, kallista ja konsultin vetämää.
Yhdessä asioita pohtimalla ja pienilläkin teolla voidaan työpaikan arkea muuttaa hyvään suuntaan.
Työpaikkojen tulisikin uskaltaa reilusti luottaa omaan osaamiseensa ja tietämykseen; työntekijät
tietävät miten työt rullaavat parhaiten, mikä työpaikalla toimii ja mitä tulisi parantaa.
Oikein hyvää työpäivää teille kaikille!
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TYÖSTRESSI, JOHTAMINEN JA MIELENTERVEYS
Marianna Virtanen
Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus ja työuupumus, ovat yleisiä työikäisillä. Vakavaa
masennusta on noin 5 prosentilla suomalaisesta väestöstä. Todennäköisyys sairastaa vakava
masennus elinaikana on eri tutkimuksissa vaihdellut välillä 14–19 prosenttia. Työuupumus on
vakavaa masennusta lievempi, työkontekstissa esiintyvä psyykkisen oireilun muoto. Työuupumusta esiintyy runsaalla neljänneksellä työikäisistä aikuisista.
Inhimillisen kärsimyksen lisäksi masennus ja uupumus aiheuttavat huomattavaa työ- ja
toimintakyvyn heikentymistä ja sen vuoksi myös niiden taloudelliset vaikutukset ovat suuria.
Jo vuonna 1990 masennustilat osoittautuivat neljänneksi tärkeimmäksi toimintakyvyttömyyttä
aiheuttavista sairauksista maailmassa, ja ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä masennus
tulee nousemaan toiselle sijalle. Masennukseen liittyvä toimintakyvyn lasku on usein pitkäaikaista.
Sairauspoissaolot ja ennenaikaiselle eläkkeelle joutuminen mielenterveyssyistä ovat olleet
voimakkaassa kasvussa viimeisen 15 vuoden ajan. Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus,
ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella tällä hetkellä suurin ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen syy Suomessa. Vaikka syytä masennukseen liittyvän ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen
kasvuun ei tunneta, on arveltu, että mielenterveyteen liittyvien voimavarojen ja erityisesti niiden
puuttumisen merkitys nykypäivän työelämässä selviytymisessä on muuttunut. Työelämä elää
jatkuvassa muutoksessa ja työ on useilla aloilla muuttunut aiempaa kiivastahtisemmaksi, mikä
edellyttää työntekijöiltä kykyä sopeutua ja kehittyä muuttuvien vaatimusten mukaan. Mielenterveyden oireiluun liittyvä toimintakyvyn heikentyminen saattaa tänä päivänä haitata työstä
selviytymistä huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä.
Kun viime vuosikymmeninä fyysisen työympäristön laatu on parantunut, työelämän psykososiaalisten tekijöiden merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille ja terveydelle on korostunut. Useat
tutkimukset ovat osoittaneet, että työstressillä, erityisesti tilanteessa, jossa yhdistyvät korkeat
vaatimukset ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet, on haitallinen vaikutus mielenterveydelle. Nykypäivän sosiaalisia suhteita korostavassa työelämässä jatkuvat muutokset ja tehokkuusvaatimukset
asettavat myös resurssien ja velvoitteiden jaon jatkuvaan muutokseen. Tällaisissa tilanteissa korostuvat päätöksenteon, kohtelun ja sääntöjen oikeudenmukaisuus. Työssä oikeudenmukaisuus
ei liity ainoastaan etujen ja palkkioiden ja velvoitteiden jakamiseen, vaan kyse on laajemmin
työssä ja organisaatioissa tehdyistä päätöksistä ja säännöistä, joihin päätökset perustuvat. Maailmanlaajuisestikin ensimmäiset havainnot päätöksenteon oikeudenmukaisuuden vaikutuksesta
työntekijöiden terveyteen on tehty Työterveyslaitoksen sairaalahenkilöstön hyvinvointi -seurantatutkimuksessa, joka käynnistyi vuonna 1998. Päätöksenteon oikeudenmukaisuudella oli
kahden vuoden seurantatutkimuksen mukaan vaikutusta työntekijöiden koettuun terveyteen ja
hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin, mielenterveyteen ja unen laatuun.
Lisääntyvä tieteellinen näyttö työstressin ja johtamisen laadun terveysvaikutuksista antaa
perustelun sille, että psykososiaaliset tekijät ovat hyvä kehittämiskohde työpaikoilla.
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TYÖELÄMÄ JA MIELENTERVEYS
Kari Kaukinen
”Työelämän paineita ei ole niin paljon, että niillä voitaisiin selittää väestön mielenterveyttä”, totesi
professori Lönnqvist vuonna 2004 eräässä artikkelissaan. Korkean tason asiantuntijan toteamuksena sillä on iso merkitys nykyisessä tilanteessa, jossa lähes päivittäin tiedotetaan erilaisten kyselytutkimusten tuloksia, kuinka työelämä on kovaa, stressaavaa, kiireistä ja työuupumusta aiheuttavaa.
Terveys 2000 -tutkimuksessa, jossa vertailupohjana käytettiin vuonna 1980 tehtyä vastaavanlaista
laajaa väestön terveystutkimusta, mielenterveyden häiriöiden ei todettu lisääntyneen.
Syvimmän laman aikana 90-luvun puolivälissä sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisien
yhteydessä aloitettiin tosi toimin erilaisia työkykyä ylläpitäviä kampanjoita, toimenpiteitä,
tutkimuksia jne. Sen ajan ja sen jälkeisiin hallitusohjelmiin on poikkeuksetta kirjattu erilaiset
työelämän kehittämisohjelmat, jotta työssä jatkamista saataisiin lisättyä 2–3 vuodella. Erilaisia
ohjelmia on ollut runsaasti ja niihin on pantu paljon taloudellisia panostuksia, mutta tulokset
ovat suorastaan kyseenalaisia. Miksi?
Ei suinkaan tule kiistää, etteikö työelämä olisi muuttunut entistä kiireisemmäksi ja haastavammaksi ja vaatii tekijöiltään kovaa ammattitaitoa ja sitoutumista. Toisaalta se myös palkitsee
haasteellisuudellaan, eikä paluuta ole esim. 1970-luvun onnelaan, kuten eräässä teoksessa on
1970-lukua kuvattu. Tosiasiassa meistä kukaan ei varmasti haluaisi palata sen ajan työelämään,
sen verran kovempaa se oli työaikoineen, sosiaaliturvatasoineen ja ostovoimineen.
Kuitenkin sosiaaliturvatilastot ja sairauspoissaolotilastot näyttävät karua totuutta; mielenterveyden häiriöt työkyvyttömyyden syynä ovat rajusti lisääntyneet. Mutta kuinka vakavia ja pysyviä
nämä mielenterveyden häiriöt sitten ovat? Psykoositasoiset mielen sairaudet eivät ole lisääntyneet,
vaan erilaiset motivaatiota pilaavat ongelmat siinä määrin, että työelämästä halutaan näillä syillä
pois. Kysymykseksi nouseekin, mikä on todellista lääketieteellistä sairautta, minkälaisia tilanteita
ei enää siedetä, mitä ovat yhteiskunnan asenteet ja arvot ja yksilön omat asenteet, toimintakyky,
kunto, elintavat, vastuut. Ja miten työkyvyttömyys määritellään?
Onko työelämällä edes teoreettisesti mahdollista kilpailla muunlaisten elämänmuotojen
kanssa? Kyllä, mikäli työn tekeminen koetaan mielekkääksi, koetaan tyytyväisyyttä oman työn
tuloksista ja työelämä on toiset huomioon ottava aikuisten vuorovaikutusmaailma, jossa myös
toiset ihmiset otetaan tasavertaisina huomioon. On kuitenkin myös todettava, että työstä saatavan
korvauksen tulee aina olla selvästi parempaa, kuin muun sosiaaliturvan, jolloin kannustavuuden
rinnalla on myös hyvä työnteon kannattavuus. P,A,L,K,K,A, työelämän työhyvinvointina, kuvaa
toimivaa P alautetta, A voimmuutta, L uottamusta, K annustavuutta, K annattavuutta ja ennen
kaikkea A rvostusta.
Mielenterveysongelmien ja häiriöiden hoitoketju kaipaa kunnollista uudelleen arviointia.
Ei pidä medikalisoida, mutta ei myöskään vähätellä. Erityisen tärkeäksi nousee apua tarvitsevan
kunnollinen auttaminen, kuuntelu ja tukeminen. Nykyisin liian usein toteutettu lääkehoito kotona
ollen ilman aktiivista kontaktihoitoa tulee muuttaa riittävästi toistuviin kontakteihin ja asioiden
purkamiseen. Perusterveydenhuollon tulee osata mielenterveydenkin perushoito.

Yhteystiedot
Kari Kaukinen, kari.kaukinen@ek.fi
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MIELEKÄS JOUSTAVA TYÖELÄMÄ
Pekka Ylöstalo
Tällä vuosikymmenellä aikaisempaa useampi on alkanut epäillä työnteon mielekkyyttä. Epäilijöiden määrä on ollut viime vuosina jopa suurempi kuin 1990-luvun alun syvän laman aikana.
Työnteon mielekkyyden väheneminen on oire mm. epävarmuuden lisääntymisestä. Taustalta voi
löytää lukuisia muitakin asioita.
TYÖN MIELEKKYYDEN MUUTOSSUUNNAN BALANSSI VUOSINA
Koko palkansaajakunta vuosina 1992 - 2006
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Puhe ’kaiken alituisesta muuttumisesta’ ei pidä paikkansa ainakaan työhyvinvoinnin kohdalta. Työelämä on tosiasiassa hyvin jähmeä muuttumaan.
Silti pitkällä aikavälillä muutokset voivat olla hyvinkin perustavanlaatuisia
ja vaikeasti ennustettavia. Muutosta
jarruttavat arkisten toimintatapojen
ja rutiinien pysyvyys. Kysymys on
työpaikkojen toimintakulttuureista
ja niiden muuttumisesta.

Työolobarometri lokakuu 2006
Työministeriö, TTO-tiimi

Puhuttaessa työelämän joustoista ja erityisesti niiden puutteesta on usein korostettu jäykkien
sopimusten tai tiukan lainsäädännön kaltaisia asioita. Näitä ei käsitellä tässä yhteydessä. Sen sijaan
joustot liitetään työpaikkojen sisäisiin toimintatapoihin. Kysymys on työpaikan toiminnallisesta
joustavuudesta. Joustava työpaikka ei ajelehdi passiivisesti ulkopuolisten paineiden ohjaamana,
vaan se kykenee reagoimaan aktiivisesti ja nopeasti eri tilanteissa. Työntekijöiden hyvät vaikutusmahdollisuudet ja vastuun lisääntyminen ovat keskeinen edellytys tälle.
Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalaiseen työkulttuuriin kuuluu monia piirteitä,
jotka tukevat toiminnallisia joustoja. Työelämä on eri osapuolten keskinäistä yhteistyötä ko
rostavaa. Myöskään esimiesten autoritaarisuutta ei pidetä hyvänä asiana. Kuitenkin ainakin yksi
tärkeä piirre pidättelee toiminnallisia joustoja. Suomalaisten epävarmuuden sietokyky on selvästi
keskimääräistä huonompi. Epävarmuus aiheuttaa meille helposti hermostuneisuutta ja stressiä.
Meillä on taipumus noudattaa totuttuja toimintatapoja ja sääntöjä, vaikka niiden rikkomista
pidettäisiin sinänsä hyvänä asiana toiminnan kannalta.
Parhaimmillaan työpaikan sisäisestä joustavuudesta hyötyvät kaikki. Työpaikat ovat talou
dellisesti vakaita ja ne ovat samalla varmoja. Henkilöstöllä on hyvät vaikutusmahdollisuudet omaa
työtä koskevissa asioissa ja työnteon mielekkyys paranee. Myös henkilöstön sisäinen luottamus
lujittuu. Syntyy positiivinen, erilaisten myönteisten asioiden kehittymistä tukeva kehä.
Todellisuudessa vain pientä osaa suomalaisista työpaikoista voi pitää toiminnallisesti jousta
vina. Kuluvan vuosikymmenen aikana tällaisten työpaikkojen osuus on pikemmin supistunut kuin
kasvanut. Voikin kysyä, miksi on menty tähän suuntaan. Yksi syy saattaa olla työkulttuuriimme
liittyvä keskimääräistä huonompi epävarmuuden sietokyky ja todellisen tai kuvitellun epävarmuuden lisääntyminen vuodesta 2001 alkaen.

Yhteystiedot
Pekka Ylöstalo, pekka.ylostalo@mol.fi
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IV
IV

Hyvä arki
En god vardag

Tausta-aineisto
Jouni J. Särkijärvi
Onnellisuuspolitiikkaan
Hyvä arki tarkoittaa suunnilleen samaa kuin onnellisuus. Onnellisuus ei esiinny yleensä millään
poliittisella agendalla, vaikka sitä kaikki tavoittelevatkin. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä
onnellisuus on hyväksi mielenterveydellekin. Onnellisuutta vähentäviä epäkohtia identifioidaan
usein poliittisissa puheissa. Epäkohdissa rypemisen sijaan olisi parempi panostaa ratkaisujen
kehittämiseen.
Ihminen on fysiologinen kokonaisuus, jossa mielen ja ruumiin terveyttä ei voi erottaa toisistaan. Mielenterveys ei ole on–off-muuttuja, vaan meillä voi olla joko enemmän tai vähemmän
terveysresursseja. Patogeenien sijaan pääpainon tulisi olla salutogeeneillä.
Ennalta ehkäiseminen on valtaosin muuta kuin mielenterveystyötä
Varsinaiset mielen sairaudet ovat hyvin pieniä verrattuina koko kansan psyykkisiin voimavaroihin,
vaikka ne ovat asianomaisille ja terveyspalveluille keskeisiä. Kokonaisvaikutuksiltaan suurimmat
parannukset voidaan saada aikaan meidän ”terveiden” keskuudessa, jolloin myös vähennetään
siirtymistä ”sairaiden” puolelle.
Geneettisesti periytyvä käyttäytyminen on hyvin relevanttia
Päivittäinen ympäristömme sekä purkaa että lataa terveysresursseja. Usein kesälomalta palattaessa
sanotaankin, että on käyty lataamassa akkuja. Tämä kertoo siitä, että työ- ja asuinympäristössämme on sellaista muutettavaa, joka on haitallista terveydellemme. Eikä ole mitenkään sattuma,
että asumisihanteena on mökki järven rannalla.
Evoluutiopsykologian kannalta ihminen on eläin, jonka perimään kuuluu käyttäytymispiirteitä, jotka ovat olleet hyödyllisiä esi-isillemme. ”Vaistonvaraista” käyttäytymistä ohjataan
stressihormoneilla, joiden liiallinen esiintyminen heikentää terveyttämme ja vastustuskykyämme.
Evoluutiopsykologian selitysmalli on hyödyllinen, koska se antaa (muista ihmistieteistä poiketen)
vastauksia kysymykseen ”miksi”.
Terveyden kannalta tärkeimmät perinnöllisen käyttäytymisen ulottuvuudet liittyvät habitaattiin, reviireihin ja hierarkiaan.
Ihmisen luontainen habitaatti on savanni. Lisäksi mieltymys veteen ja erään fysiologiset piirteet tukevat vesiapina-teoriaa (jonka mukaan siis ihmisen esi-isät ovat jossain vaiheessa eläneet
rantamiljöössä, paljon myös veden puolella). Niiden perusteella olisivat seuraavat ympäristön
tekijät terveyttä tukevia:
•
lyhyttä ruohoa
•
korkeita puita, ei paljonkaan aluskasvillisuutta
•
horisontti näkyvissä
•
kumpuileva maasto (ei tasainen)
•
polkuja, opittavissa oleva ympäristö
•
vesiaiheet
•
maata, jota saa ruopsuttaa (liittyy juurien kaivamiseen ravinnoksi, kasvimaan hoitamista
mielenterveysterapiana on tutkittu).
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Empiiristä tietoa on lähinnä luonnon paremmuudesta rakennettuun ympäristöön ja etenkin liikenteeseen verrattuna. Valitettavasti yhdyskuntarakennetta tarkastellaan miltei aina yksipuolisesti
kaavatalouden kannalta, ei ihmisten terveyden.
Ihmisellä on neljä reviiripiiriä. Reviiri on turvallinen alue, joko fyysinen tai abstrakti, jonka
ulkopuolella ollaan valmiustilassa, mikä taas tarkoittaa stressihormonien eritystä ja siten terveyden
heikentämistä. Työelämässä reviirin turvallisuus on usein uhattuna, koska töiden järjestämisen
logiikka on ristiriidassa reviirien suojelun kanssa. Kerrostaloasumisessa perhereviiriä uhkaavat
tuntemattomat äänet ja hajut.
Ihmisyhteisöissä hierarkia on tärkeä. Jokainen on kiinnostunut erityisesti omasta asemastaan
verrattuna lähellä olevien asemaan (relatiivinen asema on tärkeämpi kuin absoluuttinen). Aseman symboleja pidetään tärkeinä. Terveyden kannalta merkittävintä lienee, että poikkeaminen
palkitsemisen ja symbolien allokoinnin oikeudenmukaisuudesta vaikuttaa siihen heikentävästi.
Geneettisen perimän kanssa ristiriidaton toimintaympäristö saattaa näppituntumalla merkitä
muutaman vuoden eroa elämän pituuteen verrattuna suomalaiseen keskiarvotilanteeseen. Sen
ohella yhdyskuntasuunnittelun keskusteluun on tunkemassa liikuntaa edistävä ympäristö; ylipainoisuuden ja huonon fyysisen toimintakyvyn vastavoimaksi pyritään etsimään tekijöitä, joilla
voidaan lisätä arkiliikkumista. Ylipainolla on heijastumansa mielenterveyteen sekä fysiologian
että sosiaalisen ympäristön kautta.
Ympäristövaikutuksia koskeva soveltava tutkimus on kasvussa. Sen avulla otetaan askelia
kohti näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Design & Health -aihepiiriin voi tutustua paremmin
linkin www.designandhealth.com kautta.

Sosiaalinen pääoma
Ihmisten onnellisuuden kannalta keskeisiä ovat:
•
turvattu lapsuus, molempien vanhempien läsnäolo
•
hyvä perhe-elämä
•
ystävät ja tuttavat, sosiaalinen verkosto
•
koulu-, opiskelu- tai työympäristö, hyvät opettajat ja esimiehet, hyvä työilmapiiri
•
elämän turvallisuus: kaveria ei jätetä -yhteiskunta, reilut työehdot ja hyvät työllistymisnäkymät, kattava sosiaaliturva, ei pelkoa aiheuttavia tekijöitä; mahdollisuus elää terveenä
•
mahdollisuudet menestymiseen (saavutukset auttavat ihmisiä menestymään)
•
oma myönteinen asennoituminen.
Edellä mainittuja kutsutaan myös sosiaaliseksi pääomaksi. Pääomalle on luonteenomaista, että
hyvin hoidettuna se tuottaa osinkoja ja sen arvo kasvaa. Suomalaisilla on paljon sosiaalista pääomaa, johon perustuu koko yhteiskunnan toimivuus ja se paljon puhuttu kilpailukykykin.

Mielenterveyden pohja lasketaan lapsuudessa
Monet asiat ovat toisin kuin omassa lapsuudessamme:
•
vanhempien kiire, joskin työviikko on lyhentynyt
•
koulun vaativuus; keskustelu kokonaiskoulupäivästä
•
vapaa-ajan suorituskeskeisyys
•
perheiden hajoaminen
•
pieni lapsiluku
•
televisio ajantappokoneena
•
kännykät ja tietokoneet; uudet yhteisömallit
•
lasten hoitovaihtoehdot.
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Mitä tiedämme lapsuudessa mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja mitä meidän pitäisi
niistä tietää?

Yhteystiedot
Jouni J. Särkijärvi, jouni.sarkijarvi@ymparisto.fi
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HYVÄÄ ARKEA TUKEVA YMPÄRISTÖ
Marketta Kyttä
Asukasystävällisen elinympäristön perusta rakentuu sen varaan, missä määrin yksilölliset tai perhekohtaiset asumista koskevat toiveet ja pyrkimykset vastaavat todellisuutta. Vastaavuus voi tuskin
koskaan olla täydellinen, mutta mitä parempi se on, sitä enemmän ympäristö tukee asukkaan
hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Käsittelen luennollani tutkimustani, jossa olen rakentanut mallia
elinympäristön koetusta laadusta eräänlaisena monipaikkaisena ’laatuverkkona’. (Kyttä & Kahila,
2006.) Pyrkimys kytkeä koettu laatu tiiviisti fyysiseen ympäristöön vaatii sekä sopivia menetelmiä
että käsitteitä, jotka eivät erota ihmistä ja ympäristöä toisistaan dualistisesti (Kyttä, 2003).
Tutkimuksessa kokeiltiin internet-pohjaista ns. PehmoGIS-menetelmää asukkaiden kokeman
ympäristön laadun tutkimuksessa. PehmoGISin avulla asukas voi kiinnittää kokemuksellista tietoa
paikkaan ja arvioida oman elinympäristönsä hyviä ja huonoja puolia. PehmoGIS-pilottitutkimus
toteutettiin Järvenpäässä, jossa kyselyyn vastasi 427 asukasta. Tutkimus kuuluu Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki (OPUS) -hankkeeseen, joka on Tekesin rahoittama monitieteinen
tutkimushanke, joka kehittää ja tutkii kaupunkisuunnitteluprosesseja.
Järvenpääläisille tärkeät laatutekijät muistuttavat aikaisempien elinympäristön viihtyvyystutkimusten tuloksia. Rauhallisuus, turvallisuus ja luonnonläheisyys ovat järvenpääläisillekin
tärkeitä elinympäristön laatutekijöitä, mutta pehmoGIS-menetelmän avulla saimme myös selville,
missä nämä laatutekijät paikantuivat. Asukkaiden laatutekijät paikantuivat hämmästyttävän
lähelle vastaajien kotia, 86 prosenttia alle kolmen kilometrin päähän kodista. Lähiympäristöön
kiinnittyminen ja oman kodin kokeminen varsinaisena turvasatamana olivatkin tutkimuksemme
keskeisiä tuloksia. PehmoGIS-menetelmän etuna on, että asukkaiden tuottamaa kokemuksellista
paikkatietoa voidaan analysoida yhtäaikaisesti virallisen paikkatiedon kanssa. Rakentamisen tiiviys
oli käänteisessä yhteydessä koettuun laatuun: mitä tiiviimmin rakennettu oman kodin ympäristö
oli, sitä huonommin asukkaiden itse nimeämät laatutekijät toteutuivat. Omien laatutekijöiden
toteutuminen ei ollut asukkaille samantekevää. Mitä paremmin omat laatutekijät toteutuivat,
sitä paremmaksi koettiin oma hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu. Elinympäristö, jossa järvenpääläisten laatutekijät toteutuvat parhaiten on väljä, pientalovaltainen alue.
Jotta tutkimuksen tuloksia voitaisiin yleistää toisentyyppiseen ympäristöön, tarvitaan lisää
tutkimuksia. Marraskuussa avattiin uudet PehmoGIS-sovellukset Mäntsälässä, Keravalla ja Nurmijärvellä (ks. www.pehmogis.fi). Turussa on meneillään lasten ja nuorten ympäristöön liittyvä
tutkimus, jossa kehitetään omaa PehmoGIS-sovellusta tälle kohderyhmälle.

Lähteet
Kyttä, M. (2003). Children in Outdoor Contexts – Exploring the childfriendliness of Finnish and Belarushian
settings through the concepts of affordances and independent mobility. Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Julkaisu A 28.
Kyttä, M. & Kahila, M. PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 90. Hinta 20 euroa. Tilaukset: http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/julkaisu/tilaaytk.htm.
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LAPSEN HYVÄ ARKI
Maria Kaisla Aula
Lapsen hyvän arjen vaikuttajia ovat vanhemmat ja heidän yhteisölliset verkostonsa, vanhempien
mahdollinen työpaikka, koulu tai päivähoito sekä ystävät ja harrastukset. Näiden lisäksi erilainen
media, mainonta ja kaupallinen viihdekulttuuri ovat lapsen kasvuympäristön vahvoja vaikuttajia.
Tarve vanhempien vahvempaan läsnäoloon lastensa elämässä välittyy monesta ajankohtaisesta
suomalaisesta lapsuuden tutkimuksesta. Lasten omassa arjen kuvauksessa tulevat esille yksinäisyys ja aikuisten etäisyys tai se, että aikuiset eivät arvosta tai ota hänen tarpeitaan vakavasti.
Vanhempien läsnäoloon vaikuttavat keskeisesti työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisut sekä
työn rasittavuuden lisääntyminen. Vanhempien osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksia tulisi
parantaa. Työyhteisöjä tulee kehittää lapsiystävällisempään suuntaan.
Lapsen arkinen media- ja kuvaympäristö on väkivaltaistunut ja erotisoitunut. Vanhempia
tarvitaan myös median ja mainonnan vaikutteiden suodattajana. Ajankäyttötutkimus (1999–2000)
kertoo, että lapset seurustelivat perheensä kanssa 4 minuuttia koulupäivinä ja 7 minuuttia vapaapäivinä. Televisiota katseltiin arkisin 115 minuuttia ja vapaapäivinä 191 minuuttia. Uusin
tutkimus kertoo pienten lasten unihäiriöiden olevan yhteydessä passiiviseen tv-katseluun.
Kouluviihtyvyyttä voidaan parantaa korjaamalla koulun fyysisen ympäristön puutteita. Nämä
liittyvät esimerkiksi koulun sisustukseen, kuten käytävien kalusteisiin, seinien väreihin, pulpettien
kokoon tai pihan leikki- ja liikuntavälineiden kuntoon ja monipuolisuuteen. Myös koulun alkamisaika, ruokatunnin pituus ja kouluruuan monipuolisuus ovat lasten arjen kannalta olennaisia
asioita. Lasten omaa asiantuntemusta tulee käyttää paremmin koulun arjen suunnittelussa.
Lapsiasiavaltuutetun peruskoulun oppilaskunnille tekemässä kyselyssä tuli esille, että liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut ovat vastanneiden peruskoululaisten mielestä kunnan ylivoimaisesti
tärkein palvelu. Toiselle sijalle tuli kirjasto. Hyvälaatuiset lähiliikunta- ja lähikirjastopalvelut ovat
osa lapsen mukavaa arkea. Liikunta- ja muiden harrastusten tulisi olla kohtuuhintaisia. Myös
ilmaisia harrastuksia tulisi olla tarjolla – esimerkiksi osana koulun toimintaa. Kaverisuhteet ovat
lapsille tärkeitä. Yhteyksiä kavereihin pidetään entistä enemmän kännykän ja netin välityksellä.
Osin tämä on seurausta myös siitä, että lasten vapaat ja turvalliset leikkiympäristöt, pihat ja
ulkoilualueet ovat kaventuneet. Harrastukset ja usein myös koulumatkat ovat organisoituneet
autokuljetusten varaan. Alueiden suunnittelussa tulee varmistaa lasten mahdollisuuksia vapaaseen
leikkiin ja ulkoiluun.
Lasten hyvinvointi Suomessa eriarvoistuu ja erilaistuu. Suurin osa lapsista voi hyvin, mutta
pienelle osalle kasautuu entistä vaikeampia ongelmia. Useimmiten syynä on vanhempien pahoinvointi: mielenterveysongelmat, päihteiden liikakäyttö sekä väkivaltaisuus. Myös riitaisat
erot lisäävät lasten pahoinvointia. Ongelmiin puututaan liian myöhään. Ehkäiseviä palveluita ja
rohkeutta ottaa niissä perheen asioita puheeksi tulee vahvistaa. Korostan erityisesti vanhempien
liialliseen alkoholinkäyttöön puuttumista. Samalla tarvitaan vahvempaa lähiyhteisön vastuunottoa
ja kaikkien aikuisten välittämistä lapsen hyvän arjen tueksi.

Yhteystiedot
Maria Kaisa Aula, mariakaisa.aula@stm.fi
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KUKA PÄÄTTÄÄ MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN ARJESTA?
Markku Salo
Yhteisasumisesta yhteiskuntaan (Salo & Kallinen 2006) on ensimmäinen laaja suomenkielinen
tutkimus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tilasta ja tulevaisuudesta. Se perustuu yli
300 asumisyksikön kyselytutkimukseen ja noin 50 mielenterveyskuntoutujan elämäntarinahaastatteluihin. Laitostavatko asumispalvelut mielenterveyskuntoutujia? Voiko niissä kuntoutua täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi? Mitä on laadukas palvelu? Onko kilpailuttaminen palveluiden
laadun kehittämisen paras vaihtoehto?
Tutkimus vastaa näihin kysymyksiin ja samalla siinä esitetään myönteinen vaihtoehto nykyiselle tilanteelle. Vaihtoehdon keskiössä ovat kuntoutujien toimeentulomallin uudistaminen,
monien tuottajien palvelujärjestelmä ja hyvinvointivaltion uudelleen arvioiminen.
’Elä tavallista elämää ja mahdollisimman hyvää elämää.’ Ja sit ’Itsemurha ei kannata. Sitä
katuu aina vuoden kuluttua.’. Must’ tää on ihana ja tätä pitää käyttää. Mää sain ittellekin
hirvittävästi elämän viisauksia tästä tutkimuksesta. Et haloo, herää tähän päivään äläkä
murehdi mistään pikkuasioista!” (asumispalveluohjaajan kommentti tutkimuksesta).
Yhteisasumisesta yhteiskuntaan on Mielenterveyden keskusliiton tutkimus- ja kehittämisyksikön
ensimmäinen julkaisu. Se muodostaa kolmannen osan mielisairaanhoidon instituutiomuotojen
tutkimuskokonaisuudessa.

Lähde
Salo, Markku & Kallinen, Mari (2007). Yhteisasumisesta yhteiskuntaan. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus. Helsinki: Mielenterveyden keskusliitto.

Yhteystiedot
Markku Salo, markku.salo@mtkl.fi
Mielenterveyden keskusliitto MTKL
Ratakatu 9, 00100 Helsinki
Gsm 050 566 7745

Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007

33

MIELI 2007 – PSYKISK HÄLSA 2007

V
V

Mielenterveyden edistäminen
Främjande av psykisk hälsa

Tausta-aineisto
Kristian Wahlbeck
Mielenterveyden edistäminen
Mielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla pyritään tukemaan optimaalisen mielenterveyden toteutumista. Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista vaan
se tulee ymmärtää yksilön voimavarana. Onkin tärkeää huomata, että mielenterveyden häiriö ja
mielenterveys ovat kaksi eri käsitettä. Mielenterveys käsitteenä tarkoittaa muun muassa elämänhallintaa, itsetuntoa, elinvoimaisuutta ja henkistä vastustuskykyä. Muita hyvän mielenterveyden
tunnusmerkkejä ovat hyvä toimintakyky ja kyky luoda ihmissuhteita. Mielenterveyden eroa
mielen sairaudesta on haluttu korostaa ottamalla käyttöön käsite ”positiivinen mielenterveys”
(Bradburn 1965). Positiivinen mielenterveys on elämän kivijalka, joka mahdollistaa elämänilon
ja toivon, tukee arjessa jaksamista ja auttaa kestämään vastoinkäymisiä ja selviytymään niistä.
Tunnetasolla mielenterveys on hyvinvoinnin kokemista (Heiskanen ym. 2006).
Panostaminen terveystekijöihin riskitekijöiden sijaan
Edellä esitettyä mielenterveyden ja mielenterveyden häiriön käsitteellistä erottelua mukaillen
myös mielenterveyden edistäminen voidaan erottaa mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisystä.
Ehkäisevä mielenterveystyö pyrkii psykiatristen sairauksien ehkäisyyn, kun taas mielenterveyden
edistäminen eli promootiotyö pyrkii vahvistamaan positiivista mielenterveyttä. Mielenterveyden
edistämiselle on keskeistä terveyttä hoitava (salutogeeninen) lähestymistapa perinteisen sairausja häiriökeskeisen ajattelun sijaan. Riskiryhmissä olevien ihmisten erittelyn ja jopa erottelemisen
sijaan pyritään löytämään yleisiä tapoja, joilla edistää kaikkien ihmisten terveystekijöitä.
Ilman mielenterveyttä ei ole terveyttä
Yleinen terveyttä edistävä kansanterveystyö korostaa pääasiassa ruumiillista terveyttä. Pyrkimyksenä on parantaa ravitsemus- ja liikuntatottumuksia sekä ehkäistä tupakointia ja runsasta alkoholin kulutusta. Tämä kapea näkemys terveydestä sivuuttaa seikan, että erilaiset mielenterveyden
häiriöt muodostavat yhä suuremman osan sairaustaakasta ja pahoinvoinnista. Keskimääräisen
elinajanodotteen pidentymisestä ja yleisen terveystilanteen paranemisesta huolimatta ahdistuneisuuteen, univaikeuksiin ja väsymykseen liittyvät ongelmat lisääntyvät.
Monesti syntyykin tunne, että kansanterveystyö pitää ruumiillisen terveyden kohentamiseen
tähtäävää työtä mielenterveyden eteen tehtävää työtä tärkeämpänä. Yleisessä terveydenedistämistyössä myös usein unohdetaan mielenterveyttä määrittävät tekijät. Tämä nousee esille esimerkiksi
tuoreessa terveyden edistämisen laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006), jossa
mielenterveyden edistäminen on unohdettu lähestulkoon kokonaan.
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa hyvä mielenterveys on yksi tärkeimmistä työntekijöiden
ominaisuuksista. Tästä syystä kunnissa ja eri organisaatioissa tapahtuva terveyden edistämistyö
on laajennettava kattamaan myös mielenterveyden edistäminen. Mielenterveyden edistämisen
toteuttamiseen tarvitaan tukea kansallisilta toimijoilta aivan uudenlaisella otteella.
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Mielenterveydellä on monia määrittäviä tekijöitä
Yksilön mielenterveyttä määrittävät useat yhtäaikaisesti vaikuttavat tekijät. Näitä ovat muun
muassa biologiset tekijät (kuten perintötekijät ja huumeiden käyttö), psykologiset tekijät (kuten
kasvatus ja itseluottamus) sekä sosiaaliset tekijät (kuten perhesuhteet ja sosiaalinen verkosto).
Mielenterveyden edistämistyö on suunnattava mielenterveyttä määrittäviin tekijöihin. Nämä
tekijät ovat usein terveyssektorin ulkopuolella, joten menestyksekkäältä mielenterveyden edistämistyöltä vaaditaan rajoja ylittäviä ja poikkisektoraalisia toimia (WHO 2004).
Hyvällä mielenterveydellä on heijastusvaikutuksia
Mielenterveyden edistämistyö ei vaikuta ainoastaan yksilön mielenterveyteen. Kohentunut mielenterveys luo heijastusvaikutuksia mm. vähentyneen alkoholin ja huumeiden käytön (monet
käyttävät huumeita vähentääkseen psyykkistä pahoinvointiaan), kohentuneen työkyvyn ja tuottavuuden sekä ruumiillisen terveyden muodossa (masennus ja muut mielenterveyden häiriöt ovat
riskitekijöitä monille ruumiilliselle sairauksille kuten diabetekselle ja sydänsairauksille).
Mielenterveyteen voidaan vaikuttaa
Tutkimus on osoittanut, että näyttöön perustuvat mielenterveyden edistämistoimenpiteet ovat
tehokkaita. Toimenpiteet ovat terveydenhuollon lisäksi toteutettavissa esimerkiksi koulusektorilla,
nuorisotyössä, päivähoidossa, kaupunkisuunnittelussa ja kiinteistösektorilla. Mielenterveyden
edistämistyö on tästä huolimatta puutteellista. Useimmilta kunnilta puuttuvat sekä mielenterveystyön kokonaissuunnitelmat että henkilöresurssit, joilla kunnan asukkaiden mielenterveyttä
voitaisiin edistää (Harjajärvi 2007).
Yksilön perimmäiset oikeudet ovat tärkeitä mielenterveydelle. Demokraattinen kansalaisyhteiskunta tarjoaa hyvän lähtökohdan mielenterveyden edistämistyölle. Mielenterveyteen vaikuttavien seuraamusten huomioiminen päätöksenteossa ei kuitenkaan ole itsestään selvää kunnissa.
Monessa tapauksessa mielenterveyteen kohdistuvia seurauksia ei tulla edes ajatelleeksi.
Mielenterveys on parhaiten mukana toimenpiteissä, joissa toimitaan yhdessä
Osa mielenterveyttä määrittävistä tekijöistä on sellaisia, joihin yksilö voi itse vaikuttaa omilla
valinnoillaan. Useisiin määrittäviin tekijöihin voidaan kuitenkin vaikuttaa ainoastaan yhteisillä,
yhteiskunnallisen tason toimenpiteillä. Maailman terveysjärjestön Ottawa-julistus korostaa, että
terveyden edistämistyössä keskeisen lähtökohdan muodostavat rakenteelliset panostukset, joilla
luodaan terveyttä tukeva elinympäristöä ja oikeudenmukaisia lähtökohtia terveydelle. Väestöön
kohdistuvassa mielenterveyden edistämistyössä pyritään lisäämään terveystekijöitä muun muassa luomalla tukea antavia elinympäristöjä. Panostukset kohdennetaan toimiin jotka antavat
ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa ja lähiympäristöönsä, tukevat
sosiaalista juurtumista ja aktiivista osallistumista, helpottavat arjen vaatimuksista selviytymistä
ja terveellisten valintojen tekemistä.
Sosiaalinen pääoma ja mielenterveys
Terveyden edistämistyössä otetaan usein huomioon vain ihmisen fyysinen pääoma sekä osaamispääoma. Mielenterveyden edistämistyössä painoarvoa saa ennen kaikkea sosiaalinen pääoma (McKenzie ja Harpham 2006). Sosiaalinen pääoma muotoutuu lähiyhteiskunnastamme,
sosiaalisesta verkostosta, säännöistä sekä keskinäisestä luottamuksesta, jotka mahdollistavat
yhteistoiminnan yhteisen hyvän puolesta. Tutkimus on osoittanut, että sosiaalinen pääoma on
yhteydessä taloudelliseen kasvuun, vähentyneeseen rikollisuuteen, sosiaaliseen koheesioon sekä
parempaan mielenterveyteen.
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Mielenterveyden edistämisen tehokkaat interventiot
Arviointitutkimus on osoittanut, että väestön mielenterveyttä voidaan edistää erilaisilla toimenpiteillä (Doughty 2005).
Seuraavanlaiset mielenterveyden edistämisen toimenpiteet ovat näyttöön perustuvia eli
perustuvat arviointiutkimuksiin joissa on käytetty verrokkiryhmiä:
•
Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luona (katso alla).
•
Mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten mukaan ottaminen työelämään.
•
Organisaatiotason toimenpiteet stressin vähentämiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi
työelämässä.
•
Kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat (katso alla).
•
Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävät yhteisöohjelmat.
•
Ohjelmat, joilla kannustetaan yhteisölliseen osallisuuteen (katso alla).
•
Mielenterveyden ensiapukurssit.
•
Mini-interventio alkoholin käytön vähentämiseksi.
•
Työttömille suunnatut vertaistukiryhmät.
•
Ohjelmat ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi parisuhteessa.
•
Stressin vähentämiseen tähtäävä ryhmätoiminta
•
Ikäihmisten yksinäisyyttä ehkäisevät ryhmät ja vapaaehtoistyö.
•
Asumisympäristön parantamiseen tähtäävät toimenpiteet (katso alla).
Esimerkkejä menestyksekkäistä ohjelmista
Mielenterveyden edistämistyössä keskeisessä osassa ovat varhaiset interventiot, joiden tavoitteena
on tukea tervettä psyykkistä kehitystä. Raskaana oleviin yksinhuoltajiin ja pienten lasten äiteihin
kohdistettu kotikäyntiohjelma (Olds 2002) on osoittanut selkeitä myönteisiä vaikutuksia sekä
lapsilla että äideillä. Ohjelma on vähentänyt lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä ja sosiaaliavun
tarpeen määrää sekä lasten pitkäaikaisseurannassa myös rikollisuutta, huumeidenkäyttöä ja
irtosuhteiden määrää teini-iässä.
Monet kouluissa toteutettavat ohjelmat ovat osoittaneet edistävän mielenterveyttä. Itsetuntoa vahvistavien, koulukiusaamista vähentävien ja emotionaalista toimintakykyä kohentavien
kouluohjelmien on todettu edistävän mielenterveyttä. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon ”Positive
Youth Development” -ohjelma (Caplan ym. 1992), joka vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja
kykyä kieltäytyä alkoholista ja huumeista.
Ala-arvoiset asumisolosuhteet ovat kytköksissä mielenterveyden ongelmiin. 18 eri tutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissä (Thomson ym. 2001) todettiin asumisoloja parantavilla
toimenpiteillä olleen vaikutusta myös mielenterveyteen. Tehtyjen parannusten jälkeen asukkaat
raportoivat mielenterveyden kohentuneen sekä osallistumisen lisääntyneen. Yksi tutkimuksista
osoitti mielen hyvinvoinnin lisääntyvän sitä enemmän mitä suurempia parannuksia asumisoloihin tehtiin.
Myös yhteisöllisyyttä tukevia, osallisuutta vahvistavilla, sosiaalista vastuuta kehittävillä ja
voimaannuttavilla (”empowerment”) interventioilla on todettu olevan hyviä vaikutuksia mielenterveyteen. Yksi tunnettu esimerkki on tutkimus alkujaan amerikkalaisesta ”Communities that
Care” -ohjelmasta, joka perustuu lähiympäristön aktivointiin väkivallan vähentämiseksi (Hawkins
ym. 2002). Ohjelma perustuu monimuotoisiin panostuksiin eri tasoilla (lähiyhteiskunta, koulut,
perheet ja yksilöt). Ohjelman on todettu vähentävän nuorten käyttäytymishäiriöitä, tukevan
vanhemmuutta sekä vähentävän kouluongelmia ja rikollisuutta.
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Bakgrundsmaterial
Kristian Wahlbeck
Vad är psykisk hälsa?
Främjande av psykisk hälsa är all verksamhet som stöder oss att uppnå en optimal psykisk hälsa.
Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykisk ohälsa, utan psykisk hälsa utgör en individuell resurs.
Det är viktigt att notera att psykisk ohälsa och psykisk hälsa är två skilda begrepp. I begreppet
psykisk hälsa ingår bland annat herravälde över det egna livet (bemästring), självkänsla, vitalitet
och psykisk motståndskraft (resiliens). Andra kännetecken på en god psykisk hälsa är en god
funktionsförmåga och förmåga till mänskliga relationer. För att understryka skillnaden mellan
psykisk ohälsa och psykisk hälsa har även begreppet ”positiv psykisk hälsa” introducerats (Bradburn 1965). Den är en grundsten i livet som möjliggör livsglädje, ger hopp och ork i vardagen
och gör det lättare att handskas med och klara av motgångar. På det känslomässiga planet tar sig
psykisk hälsa uttryck som en upplevelse av välbefinnande (Heiskanen et al. 2006).
Satsning på friskfaktorer i stället för riskfaktorer
Ovan nämnda distinktion mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa medför att främjandet av psykisk hälsa kan särskiljas från förebyggandet av psykisk ohälsa. Den förebyggande verksamheten
strävar till att förebygga psykiatrisk sjuklighet, medan främjandet av psykisk hälsa (promotion)
strävar till att stärka positiv psykisk hälsa. Inom främjandet av psykisk hälsa anlägger man därför ett friskvårdande (salutogent) perspektiv i stället för det traditionella sjukdomscentrerade
perspektivet. I stället för att särskilja och kanske peka ut personer i risk, strävar man till att öka
friskfaktorerna för alla.
Det finns ingen hälsa utan psykisk hälsa
Det allmänna hälsofrämjande folkhälsoarbetet tenderar ofta att inrikta sig enbart på kroppshälsan. Man strävar till att förbättra kost- och motionsvanor och förebygga rökning och överdrivet
alkoholbruk. Den snäva synen på hälsan ignorerar att en allt större del av sjukdomsbördan och
illamåendet beror på psykisk ohälsa. Trots att medellivslängden ökar och hälsosituationen generellt
sett blivit bättre, ökar besvär såsom ångest, sömnbesvär och trötthet.
Ofta får man en känsla av att man inom folkhälsoarbetet värderar arbetet för kroppshälsan
högre än arbetet för psykisk hälsa. Ofta glömmer man därför bort att beakta den psykiska hälsans
bestämningsfaktorer i det hälsofrämjande arbetet. etta illustreras till exempel av att man i den
färska kvalitetsrekommendationen för främjande av hälsa (Social- och hälsovårdsministeriet
2006) negligerar främjandet av den psykiska hälsan så gott som helt.
I informationssamhället är en god psykisk hälsa en allt viktigare egenskap för arbetstagarna.
Därför bör kommunernas och organisationernas hälsofrämjande arbete utvidgas till att även
omfatta främjandet av mental hälsa. Förverkligandet av arbetet för att främja den psykiska hälsan
behöver också stöd från nationella instanser på ett helt annat sätt än idag.
Den psykiska hälsan har många bestämningsfaktorer
Individens psykiska hälsa bestäms av ett flertal samverkande faktorer. Sådana faktorer är bland
annat biologiska faktorer (t.ex. arvsanlag och drogbruk), psykologiska faktorer (t.ex. uppfostran
och självtillit) och sociala faktorer (t.ex. familjeförhållanden och socialt nätverk). Arbetet för
att främja den psykiska hälsan bör inriktas på den psykiska hälsans bestämningsfaktorer. Dessa
faktorer ligger ofta utanför hälsosektorn, och ett framgångsrikt arbete för att främja den psykiska
hälsan förutsätter därför gränsöverskridande tvärsektoriella åtgärder (WHO 2004).
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En god psykisk hälsa har återverkningar
Arbetet för att främja den psykiska hälsan påverkar inte bara individernas psykiska hälsa. En
bättre psykisk hälsa har återverkningar i form av minskat alkohol- och drogbruk (många använder alkohol och droger för sitt psykiska illabefinnande), ökad arbetsförmåga och produktivitet
och förbättrad kroppshälsa (depression och annan psykisk ohälsa är en riskfaktor för många
kroppssjukdomar så som diabetes och hjärtsjukdomar).
Den psykiska hälsan kan påverkas
Forskning har påvisat att evidensbaserade åtgärder för att främja den psykiska hälsan är effektiva.
Åtgärder kan förutom inom hälsovården göras till exempel inom skolsektorn, ungdomsarbetet,
dagvården, stadsplaneringen och fastighetssektorn. Trots detta är arbetet för att främja den psykiska hälsan eftersatt. De flesta kommuner saknar såväl planer för arbetet för psykisk hälsa som
personalresurser för främjandet av kommuninvånarnas psykiska hälsa (Harjajärvi 2007).
Individens grundläggande rättigheter är viktiga för den psykiska hälsan. Ett demokratiskt
medborgarsamhälle utgör därför en god utgångspunkt för arbetet för främjande av den psykiska
hälsan. Det är inte alltid självklart att beslutskonsekvenserna för den psykiska hälsan beaktas inom
kommunen. I många fall kommer man inte ens att tänka på vilka konsekvenserna kan vara för
den psykiska hälsan.
Den psykiska hälsan åtgärdas bäst genom gemensamma åtgärder
Vissa bestämningsfaktorer för den psykiska hälsan är sådana som individen själv kan påverka
genom egna val. Många bestämningsfaktorer är dock sådana att de kan påverkas enbart genom gemensamma åtgärder på samhällelig nivå. Världshälsoorganisationens Ottawa-manifest
betonar att strukturella insatser för att skapa stödjande miljöer och rättvisa förutsättningar för
hälsa är centrala för det hälsofrämjande arbetet. I det befolkningsinriktade arbetet för att främja
den psykiska hälsan försöker man tillföra friskfaktorer bland annat genom att skapa stödjande
miljöer. Insatserna inriktas på att människor ges möjlighet att påverka sin egen livssituation och
närmiljö, att stimulera social förankring och ett aktivt socialt deltagande och att underlätta för
människor att hantera vardagslivets krav och att göra hälsosamma val.
Socialt kapital och psykisk hälsa
I det hälsofrämjande arbetet beaktar man ofta bara människans fysiska kapital och kunskapskapital. I arbetet för psykisk hälsa är det sociala kapitalet av stor vikt (McKenzie och Harpham
2006). Det sociala kapitalet formas av vårt närsamhälle, de sociala nätverken, normerna och det
ömsesidiga förtroendet som möjliggör samarbete och samordning till gemensam nytta. Forskning
har påvisat samband mellan socialt kapital, ekonomisk tillväxt, lägre kriminalitet, social kohesion
och bättre psykisk hälsa.
Effektiva interventioner för främjande av psykisk hälsa
Utvärderande forskning har påvisat att befolkningens psykiska hälsa kan främjas med en rad
olika åtgärder (Doughty 2005).
Följande typer av åtgärder för att främja den psykiska hälsan är evidensbaserade, dvs baserade
på utvärderande forskning med kontrollgrupper:
•
Hembesök hos ensamstående gravida och småbarnsmödrar (se nedan).
•
Inklusion av personer med psykisk ohälsa i arbetslivet.
•
Åtgärder på organisationsnivå för att minska stress och främja psykisk hälsa i arbetslivet.
•
Skolbaserade program för främjande av psykisk hälsa (se nedan).
•
Antimobbningsprogram i närsamhället.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Program för ökad delaktighet i närsamhället (se nedan).
Kurser i psykiska första hjälpen.
Mini-intervention för att reducera alkoholbruk.
Grupper för kamratstöd mellan arbetslösa.
Program för ökad problemlösnings- och kommunikationsförmåga i parrelationen.
Antistressgrupper.
Grupp- och frivilligverksamhet för att förebygga ensamhet hos äldre personer.
Åtgärder för att förbättra boendemiljön (se nedan).

Några exempel på framgångsrika program
Tidiga interventioner för att stöda en sund psykisk utveckling är centrala i främjandet av mental
hälsa. Evidensen från hembesöksprogram hos ensamstående gravida kvinnor och småbarnsmödrar
(Olds 2002) har visat på klara gynnsamma effekter för den psykiska hälsan hos såväl barn som
mödrar. Programmet har minskat barnmisshandeln och behovet av socialhjälp, och vid långtidsuppföljning av barnen även minskat brottslighet, drogmissbruk och promiskuitet i tonåren.
Många skolprogram har visats främja den psykiska hälsan. Skolprogram söm stärker självkänslan, minskar mobbningen och ökar den emotionella kompetensen har visats främja elevernas
psykiska hälsa. Ett exempel är programmet ”Positive Youth Development” (Caplan et al. 1992)
som stärker den sociala kompetensen och förmågan att tacka nej till alkohol och narkotika.
Undermåliga bostadsförhållanden står i samband med psykiska hälsoproblem. Enligt en metaanalys (Thomson et al. 2001) av 18 olika studier hade åtgärder som förbättrade bostadsbeståndet
även en effekt på den psykiska hälsan. Invånarna rapporterade en bättre psykisk hälsa och en
högre grad av delaktighet efter förbättringarna. En studie visade att ju större förbättringar som
gjordes, desto mera förbättrades den psykiska
Interventioner som stärker närsamhället genom att öka delaktighet, social ansvarstagande
och bemyndiga (”empowerment”) har visats ge goda effekter på den psykiska hälsan. Ett välkänt exempel är forskningen kring det ursprungligen amerikanska ”Communities that Care”
-programmet (Hawkins et al. 2002), som bygger på aktivering av närsamhället till ett arbete mot
våld. Programmet bygger på multipla insatser på olika nivåer (närsamhälle, skolor, familjer och
individer). Programmet har visats minska beteendestörningar hos unga, öka föräldrakompetensen
och minska skolproblemen och brottsligheten.
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VÄLMÅENDE I LJUSET AV ENKÄTUNDERSÖKNINGAR
Kjell Herberts
Välmående kan operationaliseras på många olika sätt. Förutom i rena hälsoundersökningar finns
olika aspekter av människors välbefinnande, tillfredsställelse och lycka belysta i många surveyundersökningar, med något olika mätinstrument. I sociologiska undersökningar har begrepp som
livskvalitet, tillit och självförverkligande varit kopplade till subjektivt välmående. Under senare
år har det skett en fokusering på socialt kapital.
I presentationen ges exempel på hur ”välmående”, implicit eller explicit, mätts i ett antal nyligen utförda enkätundersökningar. Kan man i olika undersökningar, med samma eller med olika
mätinstrument, få någon uppfattning om människors välmående? Finns signifikanta skillnader
mellan t.ex. kön, ålder, språk och region?
Fokus ligger på svenskspråkiga i Österbotten, men resultatet jämförs med andra regioner i
Svenskfinland och med finskspråkiga i Österbotten.

Undersökningarna är
Mental hälsa 2005, ”Österbottniska depressionstalkot”.
GERDA-enkäten, 65- och 75-åringar i Österbotten och Västerbotten, 2005.
Den finlandssvenska Barometern, 2002–2006.
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MEDBORGARORGANISATIONER OCH FRÄMJANDET AV PSYKISK HÄLSA
Viveca Hagmark
”Hälsa skapas och upplevs av människor inom ramarna för deras vardagsliv; där de lär, arbetar,
leker och älskar. Hälsa uppstår när man bryr sig om sig själv och andra, när man kan fatta beslut
och ha kontroll över sina levsnadsmöjligheter och kan vara säker på att det samhälle man lever i
ger förutsättningar för alla att uppnå en god hälsa”. Detta citat från WHO:s Ottawa deklaration
som fyller 20 år är fortfarande aktuellt. Här betonas tydligt hälsofrämjandets samhälleliga aspekter,
arbetet omfattar således inte enbart hälsosektorn utan lika mycket gäller det att ha fungerande
utbildning, arbetsliv, bostadsplanering och miljöpolitik. Åtgärderna kan delas upp i promotiva
och preventiva. Inom Folkhälsan är det speciellt det promotiva arbetet som utvecklas.
Det är viktigt att analysera hälsobegreppet. Men uppdelningen av hälsa i olika faktorer såsom
fysiska, psykiska, mentala och sociala får inte leda till att man tappar helhetssynen och kopplingen
mellan dessa olika aspekter. Inom Folkhälsans ungdomsarbete har vi formulerat målsättningen att
verka för ungdomar så att de får ett gott självförtroende och sunda värderingar och att de bryr sig
om både sin egen och andras hälsa och välmående. Ett exempel på detta arbete är tjejgrupperna,
som visat sig vara ett fungerande koncept för att arbeta med flickor och unga kvinnor, vilka idag
utsetts från en hel del förväntningar och krav från många olika håll.
Det hälsofrämjande arbetet sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. På individnivå handlar
det om att påverka individens hälsobeteende, på gruppnivå om att skapa sociala närmiljöer som
stöder hälsa och livskvaltet och på samhällsnivå om att påverka planering och lagstiftning så att
hälsofrågorna sätts i centrum.
De allmännyttiga organisationerna spelar en ytterst viktig roll i upprätthållandet och utvecklandet av det finländska välfärdssamhället. De ger människor med samma intressen möjlighet
att samlas och verka för syften som är viktiga för dem. Organisationerna upprätthåller också
många andra funktioner: de fungerar som intressebevakare och påverkare, de skapar stöd i form
av föreningsaktiviteter och frivilliga nätverk, de producerar tjänster av olika slag.
Det finns en stor mångfald inom social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland. Detta
är en stor resurs för samhället och det är angeläget att det offentliga stödet till denna sektor
garanteras. Samtidigt har organisationerna en stor utmaning i att hitta de verksamhetsformer
och organisationsmodeller som tilltalar dagens människor och tryggar en aktiv medlemskår.
Samarbetet mellan kommunerna och organisationerna har lång historia i Finland. Organisationernas kraft är kännedom och insikt om målgruppens behov kombinerat med professionalism
och kompetens.
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SALUTOGENES OCH PSYKISK HÄLSA
Bengt Lindström
Det är med en uttalad oro jag ser hur den postmoderna tiden påverkar den mest svårgripbara
dimensionen av hälsan – den mentala hälsan. Likaväl söks generellt alltför begränsade lösningar,
ofta enbart baserade på biomedicinskt synsätt, för att motverka detta. Folkhälsan har därför i
sitt forskningsprogram vänt på steken och genom metaforen ”hälsan i livets flod” sökt nya möjligheter. Vi har genomfört en systematisk review och analys av Antonovskys salutogena forskningsparadigm och vi kan idag visa att salutogenesen har en stor potential inom detta område.
Det behövas en bred ansats som inriktar sig på hälsopromotion och mobilisering av resurser
och problemlösning.
Målsättningen för hälsofrämjande arbete är att genom att skapa förutsättningar för god
livskvalitet också se möjligheterna för god mental hälsa i livets flod. Det är med glädje vi idag
kan påstå att evidensen talar för att den salutogena modellen är en effektiv väg till befrämjande
av mental hälsa.
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VI
VI

Kuntien mielenterveysstrategiat ja lasten hyvinvointi
Kommunstrategier för psykisk hälsa och barnens välfärd

MUUTTUUKO SANA LIHAKSI?
Matti Rimpelä
Kuntien mielenterveysstrategioita, lasten hyvinvoinnin asemaa niissä ja strategioiden toteutumista
ja vaikutuksia on arvioitava suomalaisen yhteiskuntapolitiikan ja valtio-kuntasuhteen yleisen
kehityksen kehyksessä. Esityksessäni tarkastelen tätä yleistä kehystä ja pohdin sen puitteissa
otsikkoteemaa.
Suomalainen terveyspolitiikka rakentui jo 1800-luvulta alkaen ja erityisesti 1970-luvulla
selkeään tilaaja-tuottaja-järjestelmään. Valtio vastasi strategioista ja merkittävästi myös kustannuksista. Kunnat tuottivat palvelut: Valtio tilasi ja kunnat olivat alihankkijoita. Normiohjaus
yhdistettynä valtakunnallisiin tarpeisiin rakennettuihin tilasto- ja seurantajärjestelmiin antoi vain
vähän tilaa kuntien omalle tarveanalyysille ja siihen perustuville omilla strategisille linjanvedoille.
Väestön tarpeiden oletettiin kanavoituvan edustuksellisen demokratian välityksellä valtion ja
kuntien päätöksentekoon.
Tämä tilaaja-tuottaja-järjestelmä purettiin valtionosuussäännösten muutoksella 1993.
Talouslaman seurauksena samanaikaisesti vähennettiin nopeasti valtion tukea kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Strateginen vastuu ja yhä suurempi vastuu kustannuksista siirtyivät
valtiolta yli 400 kunnalle samanaikaisesti kun niiden henkiset voimavarat sitoutuivat lamasta
selviytymiseen.
Globaalien paineet (”New Public Management”) yhdistyivät Suomessa valtionosuusjärjestelmän kritiikkiin ja kunnallisen itsehallinnon korostamiseen. Yhdessä laman kanssa nämä voimat
tuottivat kansainvälisessä tarkastelussa ainutlaatuisen suuren ja myös nopean siirron valtiojohtoisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta kunnille hajautettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Kun 1970–1980-luvulla Suomi oli valtiokeskeisen suunnittelutalouden mallimaa, vuoden 1993
järjestelmä on perustunut ainutlaatuiseen desentralisaatioon.
Muutoksen johtavana voimana oli usko paikalliseen osaamiseen, joka vapautuessaan valtion
normiohjauksesta kehittäisi luovasti ja tehokkaasti palveluja paikallisten tarpeiden mukaan.
Valtion taholta alettiin puhua informaatio-ohjauksesta. Normien tilalle tulivat valtakunnalliset
ohjelmat, suositukset, oppaat ja hankemäärärahat.
Tämä myönteinen näkymä kaatui kuitenkin osaksi lamaan. Kun kuntien olisi pitänyt kehittää
omia strategioitaan, voimat oli pakko keskittää kustannusten leikkaamiseen, joka useimmiten
tehtiin yhdistämällä juustohöylä alibudjetointiin. Valtuustot siirsivät talousvastuuta toimialoille.
Pääluokkien sisäinen priorisointi tehtiin useimmiten lautakunta/viranomaistyönä. Kun tietyt
palvelut kasvoivat luonnonvoimaisesti (esim. lastensuojelu, erikoissairaanhoito), oli alibudjetoinnin korjaamiseksi loppuvuodesta säästettävä niillä momenteilla, jotka olivat pääluokkien
sisällä säädeltävissä. Erityisesti leikattiin keskijohtoa ja samalla vähennettiin mahdollisuuksia
toiminnan sisällön johtamiseen ja kehittämiseen. Lyhytjänteisessä ja hajautetussa talouden hallinnassa ei jäänyt mahdollisuutta tulevaisuudessa tuloksia tuottavien toimintojen rakentamiseen
investoimalla.
Mielenkiintoinen yksityiskohta, johon on kiinnitetty varsin vähän huomiota, oli sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnitteluvelvollisuuden poistaminen kunnilta. Vuodesta 1993 alkaen kunnilla
ei ole ollut velvollisuutta suunnitella, seurata eikä arvioida omaa sosiaali- ja terveydenhuoltoaan
sen yli mitä taloussuunnittelu ja -seuranta edellyttävät. Toinen merkittävä muutos oli valtion-
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osuusjärjestelmän oheistuotteena kehitettyjen voimavara- ja toimintatilastoinnin purkaminen.
Yhtenäisen seurannan ja raportointivelvollisuuden puuttuessa kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa kokonaisuutena kuvaavat tiedot jäivät taloustilastojen ja varsin satunnaisesti rakentuneiden
toimintatilastojen varaan. Kolmanneksi hyvinvointi- ja terveystarpeiden paikallisen arvioinnin
menetelmät ja tietojärjestelmät puuttuivat kokonaan. Samanaikaisesti luottamushenkilöhallinnon
kyky tiedostaa ja välittä tarpeita yhä moninaisemmassa yhteiskunnassa heikkeni. Neljänneksi
oman toiminnan kehittämisen sijasta kuntien viranomais- ja luottamushenkilöjohdossa koettiin
usein viisaammaksi sijoittaa määrärahoja ostopalveluihin.
Normiohjauksen purkamisen jälkeen valtio alkoi useissa eri asiakirjoissa ja kehittämishankkeissa suositella kunnille yleistä ja ongelmasuuntautunutta strategia- ja ohjelmatyötä. On huomattava, että hyvinvointisuuntautunut strategiatyö käynnistyi usein enemmän ulkoisen paineen
kuin sisäisen sitoutumisen virittämänä. Taloudellisen laman siirtyessä historiaan lähes kaikissa
kunnissa on valmisteltu erilaisia hyvinvointistrategioita.
On huomattava, että kuntien omat mielenterveystyön strategiat ja suunnitelmat olivat
keskeisesti esillä jo ennen valtionosuusuudistusta. Mielenterveyslain 4 §:n mukaan kunnan tai
kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve edellyttää. Aloite
suunnitelman laatimisessa on kunnalla. (Mielenterveystyö kunnan asialistalle! Stakes, Oppaita
1993/19.) Tämä velvoite on edelleen voimassa.
Edellä kuvatun yleisen hyvinvointistrategiatyön asetelmien rinnalla on erikseen huomattava
lasten ja nuorten hyvinvoinnin yleinen kehitys ja heidän mielenterveytensä uudet tulkinnat ja
näkymät 1990-luvulta alkaen. Lasten mielenterveyshaasteet eivät olleet tutkimuksen eivätkä myöskään mielenterveystyön keskiössä vielä 1980-luvulla. 1990-luvun alussa lasten mielenterveyshäiriöiden tutkimus laajeni kansainvälisesti ja Suomessa. Tilastoissa näkyvä ongelmien lisääntyminen
selittyy ainakin osaksi diagnostiikan tehostumisella. Erään alan vaikuttajan mukaan muutosta
kuvaa toteamus: ”Kun lapsesta 1980-luvulla todettiin, että sillä on naama aina väärinpäin, 1990luvulla hänellä olikin lastenpsykiatrista hoitoa vaativa depressio.”
1990-luvulla ja etenkin sen loppupuolella kasvoi samanaikaisesti lastenpsykiatrian, lastensuojelun ja erityisopetuksen kuormitus. Vaikka kunnilla oli ollut jo 1990-luvun alusta alkaen mielenterveystyön suunnitteluvelvollisuus, kuormituksen kasvua ei ennakoitu eikä siihen myöskään
osattu vastata. Jonot kasvoivat nopeasti. Mediapaineen kasvaessa ratkaisua ei löytynyt kunnista.
Lähes paniikkiratkaisuksi tuli valtion normiohjaus ja korvamerkitty määräraha, joilla lisättiin
lastenpsykiatrisia palveluja ja myös kehitettiin yleisemmin mielenterveystyötä. Mediassa lasten
mielenterveyden ja mielenterveystyön haasteet tulkittiin lastenpsykiatrisen diagnostiikan ja hoidon
puutteeksi. Varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaaminen olivat keskeisiä teemoja.
Runsaan kymmenen vuoden kokemukset hajautetusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja kuntien hyvinvointistrategiatyöstä eivät ole erityisen rohkaisevia. On vaikea löytää esimerkkikuntaa,
jossa olisi selvä yhteys hyväksytystä strategiasta toimeenpanoon ja edelleen väestön hyvinvointiin
tai edes strategiasta toimeenpanoon. Vuosien myötä on myös alettu kysyä, toimiiko strategiatyön
perusajatus kunnallishallinnossa, joka perustuu monipuoluejärjestelmään ja neljän vuoden
vaalikausiin. Jotta strategiasta saataisiin konsensus, on sen retoriikka nostettava useimmiten
niin yleiselle tasolle, että yhteys toimintaan katoaa. Kunnallishallinnon valmius ja kyky sitoutua
vaalikauden ylittäviin tavoitteisiin näyttää rajoittuvan kaavoitukseen.
Tämän johdattelun jälkeen palataan esityksen teemaan: olisiko kuntien mielenterveystyönstrategioiden sana muuttunut yleisiä hyvinvointistrategioita tehokkaammin lasten hyvinvoinnin lihaksi? Vastaus on yksiselitteisesti kielteinen. Kunnat ja valtion yhteinen vastaus lasten
hyvinvointihaasteisiin on keskittynyt häiriöpalvelujen lisäämiseen. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana investoinnit raskaaseen lastensuojeluun, erityisopetukseen sekä mielenterveysdiagnostiikkaan ja terapiaan ovat lisääntyneet useilla sadoilla miljoonilla euroilla samanaikaisesti kuin
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mielenterveyden edistämiseen/ongelmien preventioon suunnatut voimavarat ovat parhaimmillaan
pysyneet ennallaan ja useissa kunnissa rapautuneet.
Mielenterveystyö ja lasten hyvinvointi vaativat monien toimialojen, yksikköjen ja ammattikuntien yhteistyötä. Kun tämä sijoitetaan edellä kuvattuun ympäristöön, havainnollistuvat
todelliset haasteet. Lyhytjänteisessä kustannuskasvun hallintaan keskittyneessä kamreeritaloudessa olisi oltava mahdollista tulevaisuutta rakentavaan toimialarajat ylittäviin investointeihin,
joiden tulokset tulevat näkyviin vasta vuosien kuluessa. Kun säästöjä raskaissa häiriöpalveluissa
on odotettavissa vasta vuosien kuluttua, olisi näihin riski-investointeihin löydettävä uutta rahaa.
Kunnallishallinnossa ei näytä olevan mahdollisuutta tulevaisuutta rakentaviin riski-investointeihin
samanaikaisesti kun on huolehdittava välittämästä häiriöpalvelukuormasta.
Mitä sitten pitäisi tehdä? Ensinnäkin ei tunnu mielekkäältä tehdä erikseen lapsille mielenterveystyön strategioita. Lasten hyvinvoinnin haasteiden jakaminen lastensuojeluun, erityisopetukseen, mielenterveystyöhön jne. saattaa olla strateginen virhe. Toinen strateginen
sudenkuoppa on keskittyminen lapseen. Lasten mielenterveystyön strategioiden sijasta saattaisi
olla hedelmällisempää valmistella lapsiperheiden hyvinvointistrategioita, joissa yksikkönä on
lapsiperhe, kuntien toimintoja katsottaisiin kokonaisuutena ja keskeisenä orientaationa olisivat
lasten kehitysympäristöjen vahvistaminen ja perhetyö.
Tähän suuntaan on jo edetty monissa kehittämishankkeissa ja järjestämällä kuntien sisäistä
hallintoa uudelleen ikäkausijaon mukaan. Seuraavassa vaiheessa tulee eteen kuitenkin yhä vaikeampia haasteita. Miten rakennetaan asiakastietojärjestelmä, jonka yksikkönä on lapsiperhe ja
jota – tietosuojaa kunnioittaen – eri toimijat voivat käyttää ja täydentää? Entä miten siirrytään
yksittäisten perheenjäsenten hyvinvoinnin/mielenterveyden arvioinnista koko lapsiperheen
hyvinvoinnin arviointiin, jota ei jaeta sektoreiden eikä ammattiryhmien näkymiin? Miten seurataan paikallisesti lapsiperheiden hyvinvointitarpeita ja mitoitetaan toiminnat niin, että niihin
on realistinen mahdollisuus vastata? Mitä on lapsen kehitysympäristöjä ja erityisesti perhettä
tukeva ja vahvistava perhetyö suhteessa häiriölähtöiseen perhetyöhön. Miten rakentuvat näyttöön
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen ja prevention ohjelmat?
Olisi houkuttelevaa hakea myös tulevaisuudessa ratkaisua hallinnollisista järjestelyistä, verkostoitumisesta, kehittämishankkeista, tuottavuuden lisäämisestä, muutokseen motivoitumisesta,
asennemuutoksesta, jne. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole kertynyt alustavaakaan näyttöä siitä, että
näin todella saataisiin lasten hyvinvointia lisääntymään ja häiriöpalvelukuormaa vähenemään
Entä kansainvälinen yhteistyö ja oppiminen muiden maiden kokemuksista? Lasten hyvinvoinnin edistämisen ja mielenterveystyön tutkimus kehittyy nopeasti maailmalla, mutta on monessa suhteessa samojen haasteiden edessä kuin Suomessa. Suomen erityinen historia, kulttuuri
ja palvelujärjestelmä eivät anna mahdollisuutta muualla kehitettyjen toimintamallien suoraan
soveltamiseen, vaan siinäkin tarvitaan riittävän vahvaa omaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Kaiken kaikkiaan lasten hyvinvoinnin lisäämisessä ja pahoinvoinnin nykyistä paremmassa
haltuunotossa kuntien mahdollisuudet näyttävät varsin rajallisilta. Monet sisällölliset ja menetelmälliset haasteet vaativat niin mittavaa tutkimus- ja kehitystyötä ja ovat myös useimmiten kaikille
kunnille siinä määrin yhteisiä, että niihin vastaamiseksi tarvitaan valtakunnallisesti koordinoituja ja pääosin uudella rahalla resursoituja kehittämishankkeita, joissa on mahdollista rakentaa
kritiikin kestäviä asetelmia ja hyväksyä tulosten näkyminen vasta vuosien päästä. Kaiken lisäksi
olisi myös annettava mahdollisuus aitoihin riski-investointeihin, joissa on myös kunniallinen
mahdollisuus päättää hanke, kun se osoittautuu tuloksettomaksi.
Edellä hahmoteltujen näkymien sijasta tällä hetkellä näyttää kuitenkin todennäköisemmältä, että lasten hyvinvointi säilyy kunnallishallinnon ”hyvänä vihollisena”, josta riittää jatkuvasti
puhetta. Jokaisella on omat tulkintansa siitä, mitä pitäisi tehdä. Suunnitelmallista tutkimus- ja
kehitystyötä on vähän, se hajoaa pieniin hankkeisiin ja mediapaine ohjaa päätöksiä. Raskaiden
häiriöpalvelujen kuorma kasvaa edelleen. Kunnat vastaavat kasvuun lisääntyvillä ostopalveluilla.
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Talouden liikkumavara suuntautuu yritysmuotoiseen toimintaan, jonne kasautuu yhä suurempi
osa osaamisesta ja jolla ei ole intressiä kysynnän vähentämiseen. Työvoimapulan kasvaessa peruspalvelut rapautuvat edelleen. Kehitysympäristöjen vahvistamisen ja perhetyön sijasta hallitsevaksi
selviytymiskeinoksi tulee lapsen ohjaaminen häiriöpalvelujen asiakkaiksi. Toivottavasti tämä
näkymä voidaan vuosien kuluttua tulkita vain ”paholaisen asianajan” visioksi.

Yhteystiedot
Matti Rimpelä, matti.rimpela@stakes.fi
Stakes
PL 220, 00531 Helsinki
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VII
VII

Mielenterveyden edistäminen kouluissa
Främjande av psykisk hälsa i skolorna

Tausta-aineisto
Mikko Kampman
Lasten mielenterveyden edistäminen
Lapsuus on muuttumisen aikaa ja vahvasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa – vaikuttaen
siihen itse ja tullen vaikutetuksi. Ihmisellä on monenlaisia potentiaaleja lapsuudesta lähtien. On
kykyjä kehittyä psyykkisesti, emotionaalisesti ja älyllisesti, kykyä aloittaa, kehittää ja ylläpitää vastavuoroisesti tyydyttäviä ihmissuhteita, kykyä kokea empatiaa sekä kykyä käyttää psyykkisiä ristiriitoja
kehityksellisinä prosesseina niin, etteivät ne estä tai turmele myöhempää kehitystä. Näiden suotuisten
kehityspolkujen rinnalla myös toisenlainen kehitys on mahdollinen: kehitys, joka johtaa opillisiin,
tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksiin, sosiaaliseen eristäytymiseen, ihmissuhdeongelmiin
ja pitkällä tähtäimellä vaikeuksiin löytää tyydyttävä paikka yhteiskunnassa.
Kehityksen kulkua määrää se, miten lapsen ympäristö ymmärtää ja tukee hänen omia kykyjään. Lasten mielenterveyden edistämistyö, kehityksen tukeminen, on yksilötasolla laaja-alaista
lapsen persoonallisten kykyjen ja terveen kehityksen (kognitiivisen, emotionaalisen ja vuorovaikutuksellisen) tukemista. Ryhmätasolla se on sellaisten ja ympäristöjen luomista, joissa yksilön,
ryhmän ja ympäristön välinen vuorovaikutus edistää psyykkistä hyvinvointia ja psyykkisten
kykyjen optimaalista käyttöä ja kehittymistä. Lasten kehityksen edellytyksistä huolehtimisen tulee
näin ollen koskea koko lapsiväestöä, eikä se voi rajoittua tiettyihin ongelma- ja riskiryhmiin.
Lasten mielenterveysongelmista on tullut terveydenhuollon keskeisimpiä huolen alueita, ja
niiden merkitys aikuisiän psykiatrisiin oireisiin ja syrjäytymiseen on ymmärretty. Pitkät seurantatutkimukset osoittavat, että lapsuusiän sosiaaliset ongelmat ja käytöshäiriöt voivat ennustaa
laajojakin kielteisiä seuraamuksia myöhemmässä elämässä: epäonnistumista koulutuksessa,
päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä, rikollisuutta sekä psykiatrisia sairauksia, kuten
vakavaa masennusta ja persoonallisuushäiriöitä. On myös huomattu, että liiallinen arkuus ja
vetäytyminen sosiaalisista tilanteista voivat ennustaa masennusta ja vakavaa päihteiden käyttöä
myöhemmässä elämässä. Laaja-alaisille lasten mielenterveyttä tukeville toimille on tällä hetkellä
erityinen tilaus.
Sosioemotionaaliset taidot
Lapsen psyykkinen kehitys tapahtuu merkityksellisissä ihmissuhteissa ja toimissa, jotka toteutuvat
tietyissä ympäristöissä – kotona, päivähoidossa, koulussa, kavereiden kanssa pihoilla ja kujilla
ja ruudun ääressä yksin tai muiden kanssa. Ihmissuhteet eivät rakennu tai säily itsestään, vaan
lapsen on opittava erityisiä taitoja niiden ylläpitämiseksi. Varhaislapsuudessa lapsilla on taipumus
ratkaista eturistiriidat suoralla toiminnalla, tarttumalla leluun, tönimällä, potkimalla ja jopa
lyömällä tai puremalla toista ihmistä. Kasvaessaan ja kehittyessään heidän on opittava sosiaalisia
ja emotionaalisia taitoja ongelmanratkaisun välineiksi. Aktiivisin näiden taitojen oppimisvaihe
on esikouluikä ja ensimmäiset kouluvuodet.
Sosioemotionaaliset taidot ovat laaja joukko erilaisia kykyjä ja toimintatapoja. Niille on yhteistä se, että ne toisaalta auttavat yksilöä toimimaan toisten kanssa omaa psyykkistä hyvinvointia
tukevalla tavalla ja toisaalta auttavat ylläpitämään rakentavia ihmissuhteita. Taidoista tärkeimpiä
ovat tunteiden tunnistaminen itsessä ja muissa, tunteiden ilmaiseminen, tunteiden säätely, vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteita tukevat ongelmanratkaisutaidot.
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Sosioemotionaaliset taidot ovat osoittautuneet pärjäämisen avaimiksi monessakin suhteessa. On huomattu, että lapsuusiän hyvät sosioemotionaaliset taidot ennustavat menestyksellistä
kouluttautumista, parempia läheissuhteita ja terveempiä elintapoja aikuisuudessa. Puutteelliset
taidot taas lisäävät riskiä epäonnistumiselle opinnoissa, erilaisille mielenterveysongelmille, yhteiskunnasta syrjäytymiselle ja haitallisten aineiden käytölle. Monet tutkimukset osoittavat, kuinka
tärkeää on tukea lapsen sosioemotionaalista kehitystä esikouluiässä ja varhaisina kouluvuosina
epäsuotuisten kehityspolkujen välttämiseksi. Epäsuotuisat kehityspolut altistavat yhä useammille
haitallisille tekijöille, kun taas suotuisilla poluilla myönteisten mahdollisuuksien määrä lisääntyy.
Itseään voimistava kehä voi syntyä kumpaankin suuntaan.

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen koulussa
Koulu voi tukea lasten mielenterveyttä monellakin tavalla: luomalla viihtyisiä oppimisympäristöjä,
tarjoamalla ravitsevaa ruokaa, huolehtimalla riittävästä liikunnasta, järjestämällä harrastustoimintaa ja rakentamalla koulupäivän siten, että se tarjoaa työskentelyn lisäksi mahdollisuuksia
valvottuun leikkiin, virkistäytymiseen ja lepoon. Koululla on myös ensiarvoisen tärkeä tilaisuus
vaikuttaa lapsen sosioemotionaalisten taitojen kehittymiseen. Se on kodin ohella tärkeä lapsen
sosiaalisen kehityksen ympäristö läpi kouluvuosien. Koulu tarjoaa päivittäin kodista poikkeavia
sosiaalisilta jännitteiltään haastavia tilanteita. Se on myös ympäristö, jossa lähes koko ikäluokan
tavoittaminen on mahdollista. Tämä tekee koulusta otollisen kohteen lapsen kehitystä tukevalle
mielenterveyden edistämistyölle.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) velvoittaa tukemaan lasten kokonaisvaltaista kasvua, missä keskeisenä tekijänä mainitaan sosioemotionaaliset taidot. Tämä on
osaltaan vastaus nykyajan haasteisiin: kouluopetus on muuttunut siten, että oppilailta vaaditaan
enemmän yhteistoiminnallista oppimista ja kykyä projektityöskentelyyn, joissa onnistuminen
edellyttää sosioemotionaalisia taitoja. Työelämä on muuttunut samaan suuntaan ja asettaa omat
vaatimuksensa kouluopetukseen: tiimityö korostuu yhä useammalla työpaikalla ja yhteistyötaidoista on tullut työyhteisöissä toimimisen edellytys. Näitä uusia odotuksia on vaikea täyttää, ellei
taitoja opeteta systemaattisesti jo koulussa.
Opettajien kokemusten mukaan lasten psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet Suomessa
viimeisen 10–15 vuoden aikana. Myös tämä on tärkeä syy tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä systemaattisesti kouluympäristössä. Oppilaiden henkilökohtaiset ongelmat ja psyykkiset
ongelmat ovat lisääntyneet, ja luokkatilanteessa aikaisempaa suurempi osa opettajan ajasta kuluu
varsinaisen opetuksen sijasta ongelmatilanteiden selvittelyyn.
Varhais- ja perusopetuksessa on joukko oppilaita, joiden sosioemotionaalinen kehitys on
hitaampaa tai vaativampaa kuin muiden ja jotka niin ollen vaativat erityistä ohjausta. He eivät
ehkä pysty seuraamaan opetusta riittävästi ja turhautuvat ja häiritsevät muiden oppimista ja
mahdollisesti estävät hyvän luokkailmapiirin syntymistä. Lisäksi heillä on muita suurempi riski
joutua toistuviin konflikteihin opettajan kanssa. Näitä oppilaita ja koko luokkaa voitaisiin auttaa
opettamalla luokassa taitoja, jotka eivät tällä hetkellä kuulu normaaliin opetusohjelmaan, kuten
stressinhallintataitoja, impulssien ja vihan kontrollia sekä empatiaa.
Sosioemotionaalisten taitojen tukemisen menetelmät
Tutkimuskeskukset erityisesti anglosaksisissa maissa ovat kehittäneet erilaisia työmenetelmiä,
joilla voidaan tukea lasten sosioemotionaalisia taitoja kouluympäristössä ja samalla ehkäistä ja
ratkaista konfliktitilanteita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että näillä menetelmillä on vaikutusta
sekä positiivisen kehityksen tukemisessa että riskitekijöiden ehkäisemisessä. Niiden avulla voidaan rakentaa luokkaan myönteistä oppimisilmapiiriä ja ne voivat myös vähentää merkittävästi
luokassa esiintyviä käytöshäiriöitä ja muita kasvatuksellisia ongelmatilanteita.
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Kouluympäristöön luodut lasten sosioemotionaalista kehitystä tukevat menetelmät ovat
tehokkaimpia, kun ne vaikuttavat usealla eri tasolla samaan aikaan. Kolme tärkeätä vaikutuksen tasoa ovat: (1) oppilaille suoraan opetettavat taidot (tunnetaidot, vuorovaikutustaidot,
ongelmanratkaisutaidot), (2) opettajan taitojen tukeminen (opettajan ongelmanratkaisutaidot
ja sosioemotionaaliset taidot, opettajan ymmärrys niistä mallioppimisen välittäjänä) ja (3)
yhteisöllisyyden tukeminen (luokan ja koko koulun ilmapiirin tukeminen, vanhempien kanssa
tehtävän yhteistyön tukeminen).

Tarve suomalaiselle menetelmälle
Olisi houkuttelevaa ottaa käyttöön joukko ulkomailla kehitettyjä ja tutkittuja menetelmiä. Valmiin
menetelmän kääntäminen ja tuominen Suomeen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Ulkomailla
kehitetty menetelmä on tyypillisesti luotu vastaamaan johonkin paikalliseen tarpeeseen (esim.
väkivaltaisuuden vähentäminen yhdysvaltalaisissa kouluissa). Vaikka lapsen kehitys noudattaakin
samoja peruslinjoja kaikkialla maailmassa, tukitoimet on aina tehtävä jostakin kasvuympäristöstä,
kansallisesta kulttuurista ja kommunikaatiotavasta käsin. Jokaisessa kulttuurissa esiintyvät omat
erityisongelmansa, jotka asettavat menetelmälle omat vaatimuksensa.
Markkinatalouden kehittyminen ja laajentuminen monenlaisiin elämänilmiöihin on johtanut
siihen, että monet ulkomailla teetetyt menetelmät ovat tekijänoikeuksilla ja lisensseillä suojattuja.
Tämä johtaa yksinoikeuksiin tietyn menetelmän materiaalin ja koulutuksen suhteen. Se voi tehdä
menetelmien käyttämisestä hyvin kallista. Eräissä tapauksissa lisenssimaksu vaaditaan jokaisesta
suomeksi painetusta oppaasta ja menetelmän käyttöön koulutetusta opettajasta. Erittäin hankalaa
on myös se, että tekijänoikeudet estävät usein menetelmien joustavan muokkauksen paikallisiin
oloihin. Usein muokkaustyö on tehtävä menetelmän omistajan kanssa yhteistyössä eikä se ole
aina edes mahdollista.
Suomeen soveltuvan kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittämistä puoltavat näin ollen
useat seikat. Tarvitaan menetelmä, joka ottaa huomioon suomalaisen koulun erityispiirteet,
vahvuudet ja ongelmat. Menetelmän on myös otettava huomioon suomalaisen kulttuurin erityispiirteet; erityisesti vuorovaikutustyylit ja ryhmissä toimimisen tavat ovat meillä erilaiset kuin
monessa muussa maassa. Kehitettäessä uutta menetelmää voidaan hyödyntää tietoa jo olemassa
olevista valmiista menetelmistä sekä uusinta kehityspsykologista, kasvatustieteellistä ja lastenpsykiatrista tietoa. Näin voidaan rakentaa mahdollisimman kokonaisvaltainen lähestymistapa
lapsen tukemiseen.
Stakesilla on alkanut vuonna 2006 Yhteispeli-hanke, jonka päämäärä on kehittää työmenetelmiä esi- ja alkuopetuksen opettajille lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseksi. Kehitettävä
materiaali jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: (1) lasten sosioemotionaalista kehitystä tukeva
opetusohjelma käsikirjoineen ja oppimateriaaleineen, (2) opettajan omia sosioemotionaalisia
taitoja tukeva materiaali sekä (3) yhteisöllisyyttä tukevat toimet, joihin kuuluu toimintamalleja mm. hyvän luokkailmapiirin ylläpitämiseen ja vanhempien kanssa toimimiseen erilaisissa
tilanteissa. Uudet työmenetelmät auttavat opettajaa sekä opetuksellisissa että kasvatuksellisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Yhteystiedot
Mikko Kampman, mikko.kampman@stakes.fi
Stakes, Tampereen alueyksikkö, Biokatu 10, 33520 Tampere
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CARING TEACHER – VÄLITTÄVÄ OPETTAJA
Eiri Sohlman
Jokainen opettaja välittää…
”Lapsilla ympäri maailmaa on enemmän taipumusta tunne-elämän häiriöihin kuin edellisellä
sukupolvella: he ovat entistä yksinäisempiä ja masentuneempia, hermostuneempia ja huolestuneempia, impulsiivisempia ja aggressiivisempia”. Tunneäly-käsitteen myös Suomeen tuonut
David Goleman (1996) kuvaa osuvasti lasten pahaa oloa. Edellä oleva kuvaus lasten hyvinvoinnin
tilasta voisi olla myös kuvaus vuoden vaihteessa eräästä uutiskynnyksen ylittäneestä suomalaisesta
peruskoulusta. Koulua koskevassa uutisessa kerrottiin kuinka koululla on järjestetty erityisesti
opettajille tarkoitettuja itsepuolustuskursseja lasten väkivaltaisuuden vuoksi. Huolimatta lasten
eriasteisesta pahan olon lisääntymisestä, lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään
monipuolista ja väsymätöntä kehittämistyötä valtakunnan tasolta aina kunnan yksittäiseen toimijaan saakka. Kouluilla tässä työssä on merkittävä rooli, ei vain koulun hyvinvointipalvelujen
kautta, vaan myös koulukasvatuksen kautta.
…mutta mitä on ”oikea välittäminen”?
Koulun oppilashuoltotyön kehittämisen rinnalla tulisi tarkastella enemmän sitä miten opettaja
arjen kasvatustyössään voisi olla enemmän tukemassa lasten psykososiaalista hyvinvointia, ja
mistä yleensä tunnistaa opettajan kasvatustyön oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia tukevaksi
työksi? Luukkainen (2005) toteaa kuinka 2000-luvun opettaja on ”ajassa elävä eettinen suunnannäyttäjä”. Kompetenssiin kuuluu silloin yhä enemmän myös arvopäämäärien asettaminen, niiden
työstäminen ja niiden puolesta toimiminen (Luukkainen 2005). Arvokasvatus on parhaimmillaan kokonaisen ihmisen kasvamaan saattamista, mielen ja sydämen liittämistä opetuksessa ja
kasvatuksessa yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällainen opettajuus kumpuaa pedagogisen rakkauden
ymmärtämisestä, sillä pedagoginen rakkaus ilmenee omassa ja toisen persoonassa ilmenevää henkistä ainutlaatuisuutta kunnioittavana ja rakastavana läsnäolona ja toimintana. (Skinnari 2004.)
Pedagoginen rakkaus ei kuitenkaan ole järjenvastaista tunteilua tai heikkotahtoista myötäilyä. Se
on työtapa, johon sisältyy hellittämätön mielenkiinto ja sinnikkyys tukea oppilaan kehittymistä
hänen itsensä ja koko yhteiskunnan eduksi. (Määttä 2005.)
Välittämisen ydin on ihmisen kohtaamisessa
Skinnarin (2004) mielestä kaiken pedagogiikan päämääränä on kasvattaa ihminen, joka on arvotajuisessa dialogissa sekä itsensä että ulkomaailman kanssa. Tällainen ihminen pyrkii toimimaan
eettisesti, hän pyrkii tällöin jokaista kunnioittavaan Minä–Sinä-suhteeseen (Buber 1993) muiden
ihmisten kanssa ja hän kunnioittaa myös omaa minuuttaan.
Lähteet
Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. London. Bloomsbury.
Luukkainen, O. (2005). Yhteiskuntasuuntautunut ja tulevaisuushakuinen opettaja. Teoksessa Luukkainen, O. &
Valli, R. Kaksitoista teesiä opettajalle. PS-Kustannus. Opetus 2000.
Määttä, K. (2005). Pedagoginen rakkaus ja hyvä opettajuus. Teoksessa Luukkainen, O. & Valli, R. Kaksitoista teesiä
opettajalle. PS-Kustannus. Opetus 2000.
Skinnari, S. (2004). Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. PSKustannus. Opetus 2000.
Yhteystiedot
Eiri Sohlman, eiri.sohlman@ulapland.fi
ArctiChildren II 2006–2008-hanke – Rajat ylittävä koulutusohjelma psykososiaalista hyvinvointia edistävän koulukasvatuksen tukemiseksi Barentsin alueella.
www.arctichildren.net.
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ASKELEITTAIN
Arja Sigfrids
Askeleittain-opetusohjelma on sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma. Sosioemotionaaliset taidot ovat tärkeitä lapsen terveelle kehitykselle. Empatian taidot, kyky säädellä
tunteita ja ratkaista sosiaalisia ongelmia edistävät lapsen koulumenestystä ja myöhemmin menestystä työelämässä. Opetusohjelma on Suomessa tällä hetkellä käytössä päiväkoti-ikäisille ja
1.–2.-luokille. Tämän vuoden aikana ilmestyy myös 3., 4. ja 5. luokan materiaalipaketit. Kouluissa
ohjelma soveltuu hyvin terveystiedon oppimateriaaliksi.
Opetusohjelman keskeiset sisältöalueet ovat:
- empatiataidot (taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita)
- itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot (taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista)
- tunteiden säätely (ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden käsittely tavoitteena ehkäistä
aggressiivista käyttäytymistä, taito käyttää eri tekniikoita niin, että voi kohdata tunteita
nostattavat tilanteet rauhallisesti).
Ohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen teoriatieto. Keskeisenä ajatuksena on se, että tunne- ja
sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin taitoja. Ohjelman pitkittäistutkimuksissa on havaittu viihtyvyyden lisääntyminen ryhmissä ja kiusaamisen ja väkivallan
käytön väheneminen. Second Step -ohjelma on alun perin USA:sta, missä se on saanut useita
tunnustuksia. Askeleittain-ohjelma on pilotoitu Suomen oloihin sopivaksi.

Miten ohjelmaa käytetään?
Ryhmän opettaja näyttää lapsiryhmälle kuvataulun (A3-kokoa) ja keskustelee viikoittain kuvan
kertomasta tilanteesta. Lapsia kehotetaan eläytymään kuvan tilanteeseen, ja sitten miettimään
kuinka eri tilanteissa voisi toimia. Lapset saavat arvioida eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoja ja
he yrittävät löytää toimivia hyviä ratkaisuja, joita he voisivat oikeastikin käyttää. Suunnitelmia
kokeillaan yhdessä opettajan kanssa rooliharjoitusten avulla. Näitä taitoja vahvistetaan viikon
aikana normaali päiväkoti/kouluelämän puitteissa.
Kuvataulun takana on opettajalle yksityiskohtaiset ohjeet tunnin kulusta. Päiväkoti-ikäisten ja 1.–2.-luokkien tuokio on noin 30 minuuttia, 3.–5.-luokkien 45 minuuttia. Kuvatauluja
on ikäryhmittäin 18–26 kappaletta. Pienimmille on myös opetustuokion tukena käsinukkeja.
Kouluissa on videotunteja.
Opettajien on helppo omaksua menetelmän käyttö. Opettajille riittää yhden päivän koulutus ohjelman käyttöön. Päiväkodit ja koulut voivat tilata materiaalin ja itse kokeilla sitä myös
ennen koulutusta.
Tavoitteena turvallinen ja viihtyisä koulu – sanoista tekoihin.

Yhteystiedot
Arja Sigfrids, arja.sigfrids@certima.fi
www.askeleittain.fi
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LASTEN JA NUORTEN ARKINEN MIELENTERVEYSOSAAMINEN
Marjo Hannukkala
Oppilaat tarvitsevat lisää arkista mielenterveysosaamista ja opettajat kaipaavat lisäkoulutusta mielenterveysasioiden opettamiseen. Edellisestä hankkeesta saatu kokemus ja palaute koulumaailman
tarpeista olivat pohjana tämän kouluhankkeen käynnistymiseen Suomen Mielenterveysseurassa
keväällä 2006.

Mielenterveysseurassa luodaan uutta
Mielenterveysseuran OK-hankkeessa (2006–2009) “Lasten ja nuorten arkinen mielenterveys-osaaminen” kehitetään mielen hyvinvoinnin tavoitteellinen, ikätason mukaan etenevä toimintamalli
ja opetuskokonaisuus osaksi yläkoulun (luokat 7–9) terveystiedon opetusta. Lisäksi vahvistetaan
opettajan ammatillista osaamista mielen hyvinvoinnin edistämisen ja tukemisen alueilla sekä
täydennyskoulutuksen että työssä oppimisen kautta. Kolmantena polkuna hankkeessa on pitkäjänteisen yhteistyön rakentaminen vanhempien kanssa vahvistamaan yhteisöllisyyttä lapsen
kasvun ja kehityksen tukena yläkouluvuosien aikana.
Hankkeen perustana on kokonaisvaltainen eri osaajien (mm. rehtori, opettajat, oppilashuoltohenkilöt, oppilaat, vanhemmat) yhteistyöllä kouluyhteisön arjessa rakentuva lapsen elämäntaitoja ja hyvinvointia tukeva näkökulma.
Hankkeessa tuotetaan uutta konkreettista tietoa ja uusia sovelluksia. Tämä kokonaisuus on
osana opetushallituksen laajempaa kansallista terveystiedon opetuksen kehittämistä. Hankkeen
edetessä verkostoon otetaan mukaan eri kouluista opettajia, jotka haluavat ottaa osaksi opetustaan
jo pilottikouluissa kehitettyjä opetuskokonaisuuksia.
Toteutumista seurataan ja arvioidaan esimerkiksi pilottiopettajien ja -oppilaiden palautteilla, vanhempien palautteilla, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa tehtävillä opinnäytetöillä,
moniammatillisen ohjausryhmän palautteilla sekä itsearvioinnilla.
Hyvä mieli elämän voimana
Kansainvälisestikin uusi lähestymistapa on nähdä mielenterveys voimavarakokonaisuutena, jota
ihminen sekä kerää että käyttää koko elämänsä ajan. Lapsuus ja nuoruus on ainut-laatuista, arvokasta ja monien mahdollisuuksien aikaa elämässä. Silloin myös mielen hyvinvointiin liittyvien
voimavarojen tukeminen ja vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Hyvä mielenterveys on opittavissa ja opetettavissa oleva kasvamisen alue, joka lisää osaamista ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Se on suojatekijä, joka auttaa selviytymään arkisessa
elämässä, antaa kestävyyttä sietää arkielämän pettymyksiä ja vastoinkäymisiä sekä joustavuutta
ratkaista ristiriitoja. Siihen vaikuttavat ihminen itse, muut ihmiset ja olosuhteet. Mielenterveysosaamisella tuetaan ja vahvistetaan taitoja, selviytymistä ja jaksamista elämän arjessa.

Lähteet
Hannukkala, M. & Salonen, K. (2005). Hyvän mielen koulu. SMS.
Heiskanen, T., Salonen, K. & Sassi, P. (2006). Mielenterveyden ensiapukirja. SMS.

Yhteystiedot
Marjo Hannukkala, marjo.hannukkala@mielenterveysseura.fi
puh. (09) 6155 1742, gsm 040 5811 068
www.mielenterveysseura.fi >hankkeet
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VIII
VIII

Lapset ja perhetyö
Barn- och familjearbete

LASTEN KEHITYKSEN TUKEMINEN, KUN VANHEMMALLA ON
MIELENTERVEYSONGELMIA: TOIMIVA LAPSI&PERHE -TYÖMENETELMIÄ
Tytti Solantaus
Sekä työkokemus että tieteelliset tutkimukset osoittavat, että mielenterveyden ongelmat ja niihin liittyvä sosiaalinen syrjäytyminen pyrkivät siirtymään sukupolvelta toiselle. Tutkimuksien
mukaan yli puolet lapsista, joiden vanhempi kärsii vaikeasta masennuksesta, alkaa itsekin kärsiä
mielenterveyden ongelmista nuoreen aikuisuuteen mennessä. Mielenterveysongelmien ja sosiaa
lisen syrjäytymisen ylisukupolvinen siirtyminen onkin tärkein yksittäinen polku psykiatrisen
sairastavuuden taustalla. Kyseessä on sekä yksilön ja perheen kärsimys että yhteiskunnallinen
ongelma. On siis kaikki syyt tukea näiden perheiden lasten kehitystä ja pyrkiä katkaisemaan
sukupolvesta toiseen jatkuva kierre.
Stakesin Toimiva lapsi&perhe -hankkeessa kehitetään työmenetelmiä, joiden avulla terveys- ja
sosiaalipalveluissa voidaan tukea lasten kehitystä, kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia.
Päämääränä on, että jokainen vanhempi, joka tulee hakemaan apua mielenterveysongelmiin, saa
tukea vanhemmuudelle ja lapsilleen. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.
Hankkeessa on kehitetty yhdessä yhteistyökumppanien kanssa useita työmenetelmiä, puhumme työmenetelmäperheestä. Kyseisiä työmenetelmiä luonnehtivat tietyt periaatteet. Ne tukevat
lasten kehitystä ja pyrkivät ehkäisemään lasten ongelmia: ne eivät ole kenenkään perheenjäsenen
hoitoa. Hoito järjestetään tarvittaessa asianmukaisessa työpisteessä. Työskentelyn lähtökohtana
ovat sekä ymmärrys mielenterveyden häiriön vaikutuksista vanhemmuuteen ja perheen elämään,
että tieto lapsen kehitystä suojaavista tai kannattelevista tekijöistä tässä perhetilanteessa.
Tutkittaessa lapsia ja nuoria, jotka kehittyivät hyvin vanhemman mielenterveysongelmista
huolimatta, löydettiin sekä perheen sisäisiä että perheen ulkopuolisia suojaavia tekijöitä. Näistä
ehkä tärkeimpiä ovat rakentava ja avoin kommunikaatio perheessä ja keskinäinen ymmärrys
vanhemman mielenterveysongelmasta. Ne auttavat ylläpitämään luottamuksellisia ja toimivia
perhesuhteita ja tekevät ongelmien ratkaisemisen mahdolliseksi. Perheen ulkopuolinen sosiaalinen elämä ystävineen ja harrastuksineen sekä sitoutuminen kouluun kantoivat myös lapsia
eteenpäin, kun kotona oli vaikeuksia. Työmenetelmäperheen jäsenet pyrkivät kukin omalla tavallaan vahvistamaan ja rakentamaan näitä lapsia kannattelevia tekijöitä. Työmenetelmien avulla
pyritään auttamaan vanhempia olemaan mahdollisimman hyviä vanhempia mielenterveyden
ongelmista huolimatta.
Työmenetelmäperhe koostuu useasta työmenetelmästä. Lapset puheeksi -keskustelu on neuvonnallinen keskustelu vanhemman kanssa lapsista. Beardsleen perheinterventiossa työskennellään
koko perheen kanssa n. 6–8 tapaamisen puitteissa. Interventio kulminoituu perheistuntoon,
jossa vanhemmat ottavat mielenterveysongelman pöydälle avoimesti keskusteltavaksi. Toimiva
lapsi&perhe -hanke on tuonut menetelmän Suomeen. Vertti-vertaisryhmissä ja perhekursseilla
lapset ja vanhemmat tapaavat sekä omissa että yhteisissä ryhmissä. Sairaalahoidossa olevien vanhempien ryhmiä on myös käynnistetty. Lapsi & perhe -neuvonpidossa kerätään perheen ympärillä
oleva sosiaalinen verkosto ja palvelut perheen tueksi.
Yhteystiedot
Tytti Solantaus, tytti.solantaus@stakes.fi
Stakes, mielenterveysryhmä
PL 220, 00531 Helsinki
http://info.stakes.fi/toimivaperhe/FI/index.htm
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VARHAINEN VUOROVAIKUTUS JA VERTAISTUKI
Sinikka Kuosmanen
Onko vauvan hoito tänä päivänä vaikeampaa kuin aikaisemmin?
Vauva syntyy useimmiten toivottuna ja odotettuna. Suunniteltunakin. Lähes jokainen vauvan
äiti ja vauva ovat sikiövaiheessa hyvässä kontrollissa. Äiti käy raskauden aikana useita kertoja
neuvolassa, jossa hänen ja vauvan terveyden tilaa seurataan. Neuvolan ja tulevan perheen huomio
keskittyy pääasiassa itse synnytystapahtumaan, vanhemmuus ja vauva ihmisenä jäävät aikalailla
sivuosaan. Toisaalta tämä on luontevaa, onhan synnytys toinen elämän suurista tapahtumista.
Synnytys on kuitenkin ajallisesti rajallinen, muutamien tuntien mittainen. Vanhemmuus taas
on ikuinen.
Mitä synnytyksen jälkeen tapahtuu? Synnytyssairaalaan tuodut kukat kuihtuvat ja onnenhehkutukset asettuvat arkeen, isyysloma päättyy ja äiti huomaa olevansa yksin. Naapurit ovat
parhaassa tapauksessa hyvänpäivätuttuja, koska elämä on eletty muualla ja koti on ollut vaatteiden vaihtoa ja nukkumista varten. Yhtäkkiä reviiri pienenee dramaattisesti. Niin liikkumistila
kuin itsellä käytettävissä oleva aika kutistuvat. Nyt ehkä lähes ainoa vauva-asioista kiinnostunut
tuttu on neuvolan terveydenhoitaja. Kuinka tästä tilanteesta selviytyy ja elämä alkaa sujua vauvan
kanssa, on suurelta osin yhteydessä siihen, mitä äiti ja isä ovat etukäteen ajatelleet vauvaperheenä
olemiseen kuuluvan ja tutustuneet vauvaihmisen ominaisuuksiin ja tarpeisiin. Ja että vauva on
ollut perheenjäsen jo ennen syntymäänsä. Hänen kanssaan on seurusteltu ja hänen tapansa ovat
tulleet tutuiksi.
On ymmärrettävää, että terveydenhoitajan kanssa puhutaan äidin ja vauvan terveydestä,
koska raskauteen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyy riskejä. Vauvan synnyttyä vauva nousee
neuvolassa pääosaan ja vanhemmat ja heidän tuntemuksensa siirtyvät taustalle. Tämä vaihe on
tavalla tai toisella jokaisen perheen edessä. Mutta entä kun tapahtuu jotain poikkeavaa, äiti tai
vauva sairastuu tai vauva syntyy ennen aikojaan. Jokaisen vauvan ensimmäiset kuukaudet ovat
hänen elämänsä haastavinta ja haavoittuvinta aikaa. Kyseessä on samalla ainutkertainen että
monien yhdessä jakama tilanne. Vauvan luottamus läheisiin rakentuu ensimmäisten viikkojen
aikana. Se vahvistuu mikä toistuu.
Pari sukupolvea sitten edes ns. naimattomat äidit eivät olleet niin yksin kuin äidit yleensä
tänään. Heillä oli kokemuksia vauvoista ja lasten kanssa olemisesta, koska vanhempien sisarusten perustehtävä oli huolehtia nuoremmista. Nyt tilanne on toinen, jokainen muutos on ikään
kuin poikkeus hyvin suunnitellusta elämästä. Mistä löytää henkilö joka jaksaa olla loputtomasti
kiinnostunut vauvan asioista? Luonnollisesti se on henkilö, joka on samassa tilanteessa. Vaikka
nykyään asutaan lähekkäin ja tiiviimmin kuin ennen, näiden toisten samanlaisten löytäminen
ei ole helppoa. Meiltä puuttuu luonteva kohtaamispaikka, vaikka kokeiluja on toteutettu eri
puolella Suomea.
Alma-keskus on tullut yhdeksi mahdolliseksi vertaiseksi. Aluksi yhteistyö on perhekeskeistä,
vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen aktivointia, mutta hyvin pian vanhemmille tarjotaan
mahdollisuutta jakaa kokemuksia toisten vanhempien kanssa.

Yhteystiedot
Sinikka Kuosmanen, sinikka.kuosmanen@etu.inet.fi
Alma-keskus, Ensi- ja turvakotien liitto
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KOTONA TEHTÄVÄ PERHETYÖ
Helena Nurmi
Alvari-perhetyö on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin kehitetty kotiin annettavan työn
malli, jossa terapeuttinen auttaminen tapahtuu yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen
ja sen eri verkostojen kanssa. Lastensuojeluperheissä eivät useinkaan perinteiset terapiat toimi,
koska perheiden puheen ja sanojen merkitys on häilyvää, ei-kiinnittynyttä. Sen sijaan teoilla on
merkitystä, joten terapeuttinen auttaminen tapahtuu toiminnassa. Työhön sisältyvät erilaiset
elementit, joita ovat kodin- ja lastenhoitoon liittyvät tehtävät, lastensuojeluun kehitetyt eri menetelmät, sosiaalinen kuntoutus sekä arviointi. Asiakassuhteet kestävät 1–2 vuotta.
Alvari-perhetyön yksi tärkeä elementti on sen ei-viranomaisluonne. Perheet, joissa on mielenterveys-, päihdeongelmia tai rikollisuutta, ovat pelokkaita eivätkä halua ottaa apua vastaan
viranomaisilta, joiksi myös kuntien perhetyöntekijät on mielletty. Sen sijaan kolmannen sektorin työ, Alvari-perhetyö, eräänlaisena puolueettomana tahona on mahdollistanut työskentelyn
aloittamisen. Selkeästi ammatillinen toiminta, joka kuitenkin on viranomaisverkoston ulkopuolinen taho, on mahdollistanut luontevan ja mielekkään yhteistyön niin viranomaisten kuin
perheiden kannalta. Tätä kautta perheiden luottamus on kasvanut ja he ovat voineet integroitua
yhteiskuntaan.
Alvari-perhetyö on Ensi- ja turvakotien liiton ja sen 17 jäsenyhdistysten yhteishanke, jolla on
valtakunnalliset laatukriteerit. Työtä tehdään 24 kunnan alueella. Työntekijöitä oli vuonna 2006
kaikkiaan 80. Liitto koordinoi toimintaa: kehittää työtä, seuraa, tiedottaa, kouluttaa ja valvoo.
Alvari-perhetyön asiakasperheet – vuonna 2005 kaikkiaan 432 perhettä, joissa aikuisia 627 ja lapsia
847 – asuvat kunnissa, joissa lastensuojelun piirissä olevien lasten osuus kaikista alle 18-vuotiaista
on selvästi yli maan keskiarvon (5,4 %). Perheistä 2/3 on yksinhuoltajaäitejä lapsineen. Äidit ovat
työelämän ulkopuolella ja tulot muodostuvat erilaisista sosiaalietuuksista. Lähiverkoston tärkein
ihminen on äidin oma äiti, joka on ollut tai on usein myös eri auttamistoimien piirissä.
Vaikka lasten laiminlyöntiä ja sijoituksen uhkaa perheissä esiintyykin, on siihen pystytty
puuttumaan varsin tehokkaasti. Lasten vaikeudet on pystytty tunnistamaan ja työskentely perheen
kanssa on kehittynyt etenkin liiton lapsilähtöisten koulutusten kautta. Tästä kertoo myös lasten
sijoitusten vähäisyys. Vuosina 2002–2005 sijoituksen osuus kaikista lapsista (yli 800 vuodessa) oli
vain noin 2 prosenttia. Asiakasperheet ovat arvioineet kouluarvosanalla omaa elämäänsä ja sen
muuttumista Alvari-perhetyön myötä. Tuloksena oli, että elämä ennen Alvaria oli keskimäärin
6 ja työn myötä se oli noussut 8:aan. Itse työlle perheet antoivat yli 9:n arvosanan.
Alvari-perhetyö on varsin kustannustehokasta, johtuen järjestötyön kevyestä rakenteesta.
Esimerkiksi yhden perheen kustannukset vuodessa ovat noin 6000 €, joka vastaa yhden lapsen
muutaman kuukauden sijoitusta. Huomioitava on, että yhdessä Alvari-asiakasperheessä saattaa
olla lukuisia aikuisia ja lapsia. Voidaan myös todeta, että vaikka Alvari-perhetyön asiakkaat voivat
olla lastensuojelun asiakkaita monessa sukupolvessa, voidaan pitkäkestoisella työllä vaikuttaa
monen sukupolven päähän. Kun vanhemmat toipuvat masennuksesta ja elämä alkaa sujua, tämä
vaikuttaa lasten elämään ja koko perhe pääsee positiivisen kehityskierteen alkuun.

Yhteystiedot
Helena Niemi, helena.niemi@etu.inet.fi
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IX
IX

Ikääntyvän väestön mielenterveys
De äldres psykiska hälsa

Tausta-aineisto
Eija Kattainen, Päivi Voutilainen, Britta Sohlman
Henkinen hyvinvointi eli mielenterveys on terveenä olemisen olennainen ulottuvuus kaikenikäisillä. Se on ihmisenä olemisen alati muuttuva voimavara niin, ettei ole terveyttä ilman mielenterveyttä. Toistaiseksi huomio ja voimavarojen jakaminen mielenterveystyössä on kohdistettu
ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen lääketieteellistä lähtökohdista,
jolloin valtaosa laajasta toimintakentästä on jäänyt katveeseen, tämä katveeseen jäävä mielenterveystyön alue on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ja vastuu sen hoitamisesta kuuluu yhteiskunnassa
kaikille hallinnonaloille, toimijoille ja viime kädessä kaikille ihmisille (Suomen Mielenterveysseura 2006).
Euroopan komissio julkaisi vuoden 2006 lopulla Vihreän kirjan, jossa luonnostellaan väestön
mielenterveyden parantamiseksi Euroopan Unionin mielenterveysstrategiaa. Komissio ehdottaa,
että Euroopan Unionin jäsenvaltioissa edistettäisiin koko väestön mielenterveyttä, toimittaisiin
psyykkisen pahoinvoinnin ehkäisemiseksi, parannettaisiin mielenterveysongelmaisten elämänlaatua ja kehitettäisiin tiedotus-, tutkimus ja tietojärjestelmiä. Osa lapsista, nuorista ja ikääntyneistä
ovat mielenterveyden näkökulmasta haavoittuvia ryhmiä, ja näiden ryhmien henkinen hyvinvointi
on asetettava mielenterveyspolitiikassa etusijalle.(Suomen Mielenterveysseura 2006).

Onnistunut ikääntyminen arjessa tukemisen tavoitteena
Kiinnittämällä huomio ikäihmisten voimavaroihin – niiden käyttöön ottoon ja vahvistamiseen
– itsenäisen arkiselviytymisen mahdollistajina voidaan merkittävällä tavalla turvata hyvää vanhuutta. Voimavaralähtöisyyden perusolettamuksia ovat seuraavat:
– Ikääntyminen parhaimmillaan on kaikkea muuta kuin sairautta, kurjuutta ja toimintakyvyttömyyttä.
– Hyvinkin vanhat ovat elämässä kiinni, mutta ovat myös valmiit siitä luopumaan.
– Yhä useammat voivat nauttia pitkästä fyysisestä ja henkisestä elämästä ja kohdata lopulta
arvokkaan kuoleman.
– Ikääntynyt ihminen voi elää samanaikaisesti montaa vaihetta.
– Kaikki vanhat ihmiset ovat selviytyjiä.
– Ikääntyminen on prosessi, jossa elämänkokemus ja tieto kumuloituvat ja jossa mahdollisuudet henkisten ja muiden voimavarojen vapautumiseen lisääntyvät.
– Ikääntyminen on uusi mahdollisuus.
– Me voimme itse vaikuttaa ikääntymisen voimavaroihin ja yhteiskunta voi voimavaraistaa
meitä.
(Koskinen 2004.)
Onnistuneessa ikääntymisessä tärkeitä ovat itsensä toteuttaminen, emotionaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen kuuluvuus (Koskinen 2004). Hooyman ja Kiyak (1999) määrittävät onnistuneen ikääntymisen edellytyksiksi hyvän fyysisen terveyden ja toimintakyvyn, kognitiivisen
kompetenssin ja osallisuuden yhteiskuntaan. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on
sosiaalisia verkostoja ja mielekästä tekemistä. Osallistumisen ja aktiviteettien katsotaan edistävän
mielenterveyttä. Aktiivisuus ja osallistuminen ovat avaintekijöitä vanhusten mielenterveyteen,
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niiden lisäksi myös sosiaaliset kontaktit, taloudellinen toimeentulo ja fyysinen ympäristö. (Lahti
2006.) Mielenterveys ja fyysinen terveys kuuluvat yhteen: kun ihminen voi hyvin, hän jaksaa pitää
huolta myös fyysisestä kunnostaan. Huono terveys, pienet tulot, kulkuvaikeudet, yksinäisyys ja
suuret elämänmuutokset vaikeuttavat ja estävät osallistumista (Koskinen 2004) ja näin vaikuttavat
osaltaan kielteisesti mielenterveyteen.

Ikääntyminen vaikuttaa arkiselviytymiseen
Hidastuminen on tekijä, joka iäkkään ihmisen on otettava huomion päivittäisessä elämässään.
Tämä vaatii sopeutumista, toimintojen valikoimista, kompensaatiota. Aktiiviseen elämään kuuluu
myös aktiivinen luopuminen, ihmisen tulisi kyetä hyväksymään oma vanhenemisensa, se, että
joutuu jättämään pois osan aikaisemmista toiminnoistaan (Kivelä 2006; Lahti 2006). Myönteinen
mukautuminen vanhenemismuutoksiin tarkoittaa ikääntyvän ihmisen sopeutumista itseensä,
erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöönsä. Osa ikääntyneistä valitsee mukautumisen sijasta paon, mikä
merkitsee kielteisiä keinoja, kuten vanhenemismuutosten kieltämisen, eristäytymisen, alkoholin
ja huumeiden käytön ja äärimmäisenä ratkaisuna itsemurhan (Koskinen 2004). Myönteisen mukautumisen onnistumista pitää tukea vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi kaikilla mahdollisilla
ennalta ehkäisyn keinolla ja tämä haaste koskee terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden lisäksi
kaikkia tahoja ja henkilöitä yhteiskunnassamme.
Osalla ikääntyneistä on mielenterveysongelmia, osa on yksinäisiä
Mielenterveyttä uhkaavat mielenterveyden häiriöt, moninaiset psyykkiset sairaudet, jotka rajoittavat toiminta- ja työkykyä tai osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia. Myös moniin
somaattisiin sairauksiin liittyy mielialamuutoksia, etenkin masentuneisuutta. Tutkimusten mukaan 16–30 prosentilla yli 65-vuotiaista on jokin mielenterveyden häiriö (Koponen & Leinonen
2001; Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Ikäihmisten mielenterveysongelmista huolimatta
suomalaisten ikäihmisten mielenterveys ei ole huonompi kuin muissakaan maissa tai verrattuna
muuhun väestöön, toteaa Suomen mielenterveysseuran entinen toiminnanjohtaja Pirkko Lahti.
Hänen mukaan voidaan olla enemmänkin huolissaan vanhusten yksinäisyydestä laitoksissa,
vanhainkodeissa ja kotona asuttaessa (Lahti 2005).
Tutkimusten mukaan yksinäisyys on tärkeä ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttava indikaattori.
Weissin (1987) mukaan yksinäisyyteen kuuluu emotionaalinen yksinäisyyden kokemus ja sosiaalinen eristäytyminen. Sosiaaliseen yksinäisyyteen kuuluu tärkeiden ihmissuhteiden puuttuminen.
(Holmen, Ericsson & Winblad 2000; Sohlman 2004.) Vanhusten yksinäisyys on usein yhteydessä
elämäntapahtumiin; usein puolison tai ystävän menetys ja oman terveyden huononeminen johtavat eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Monien tutkimusten mukaan henkilöt, joilla on huono
fyysinen terveys, kuulon ja näön heikkenemistä, ovat yksinäisempiä kuin henkilöt, joilla ei ole
ongelmia fyysisessä terveydessä. Myös kognitiivisen kyvyn aleneminen voi johtaa yksinäisyyteen.
Sairaudet lisäävät yksinäisyyden riskiä, vanhoilla ihmisillä etenkin dementia voi vähentää kontakteja ja aiheuttaa eristäytyneisyyttä. (Holmen & Furukawa 2001.) Myös ympäristöolosuhteet
voivat aiheuttaa ikääntyneille epävarmuutta. Ikääntyneet, joilla on turvallinen ympäristö kokevat
vähemmän yksinäisyyttä kuin ne, jotka eivät ole tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Henkilöillä,
jotka asuvat jonkun kanssa omassa asunnossa on vähemmän yksinäisyyttä kuin yksin asuvilla
(Holmen & Furukawa 2001). Merkitykselliset sosiaaliset kontaktit ovatkin tärkeä osa onnistunutta
ikääntymistä. On tärkeää, että on joku jolle voi puhua. 90 prosentilla ei- yksinäisistä vanhuksista
oli joku tärkeä henkilö, jonka kanssa voi puhua, kontaktit voivat olla tapaamisia, mutta myös
puhelinkontakteja (Holmen & Furukawa 2001).
Yksinäisyyteen liittyy usein masentuneisuus. Masentuneisuus on yleisin vanhuuden mielenterveyshäiriö. Eri tutkimusten mukaan masennusta on 4–5 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä.
Lievempiä masennusoireita esiintyy noin 20 prosentilla eläkeikäisistä. Naisilla ja leskillä masen-
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nusoireet ovat yleisempiä, kuten myös pitkäaikaissairailla. (Holmen & Furukawa 2001; Koponen
& Leinonen 2001; Pajunen 2004.)
Suomessa iäkkäiden säännöllisesti käyttämien lääkkeiden määrä on lisääntynyt 1990-luvulla.
Vanhusten psyykenlääkkeiden käyttö on yleistä. Muutokset lääkkeiden käytön lisääntymisessä
ovat olleet voimakkaimmat 85 vuotta täyttäneiden keskuudessa (Kivelä 2006). Naisten käyttämien lääkkeiden määrä on lisääntynyt voimakkaammin kuin miesten. Tuoreen ruotsalaisen
tutkimuksen mukaan 44 prosenttia Tukholman sairaaloiden vanhuksista söi masennuslääkkeitä,
vaikka vain joka neljännellä oli diagnosoitu depressio. Suomessa on psykoosilääkkeiden osalta
myös myönteistä kehityskulkua, kun vuonna 2000 psykoosilääkkeitä sai puolet helsinkiläisistä
laitosvanhuksista, vuonna 2003 tehty tutkimus kertoi niiden käytön vähentyneen 43 prosenttiin
(YLE, terveys 2006).
Ikääntyvät suomalaiset turvautuvat nykyään itsemurhaan neljä kertaa useammin kuin sodan
jälkeen 50-luvulla. Tämän vuosituhannen ensimmäisinä vuosina lähes 1 000 vanhusta on väsynyt
yksinäisyyteen ja hylätyksi joutumiseen, joka toinen päivä kuolee yksi yli 65-vuotias oman käden
kautta. (Lönnqvist 2007.)
Vanhusten yksinäisyyttä voidaan lievittää monilla keinoilla ja turvata onnistunut ikääntyminen niin kotona, palvelutaloissa kuin laitoksissakin asuville ihmisille. Tärkeiden tukiverkostojen
ylläpitäminen tai luominen on ikääntyneiden huolenpidon yksi keskeinen tukipilari. Osallistuminen ja mielekäs tekeminen, kuten erilaisiin toimintakykyä ylläpitäviin ja edistäviin ryhmätoimintoihin osallistuminen, ovat hyvin tärkeitä yksinäisyyden torjujia ja henkisen hyvinvoinnin
edistäjiä (esim. Pitkälä 2004; Pitkälä ym. 2004.) Koko yhteiskunnan ja kunnan tasolla tarkastellen
yhteinen suunnittelu kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa on keskiössä hyvän vanhuuden
tukemiseksi. Esteetön asuin- ja lähiympäristö, toimivat joukkoliikenneyhteydet ja erityisesti
ikääntyneiden palvelulinjat sekä monipuoliset ikäihmisten opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet
ovat esimerkkejä näistä toimista, joilla osallisuutta voidaan tukea.

Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen haasteena
Hyviä käytäntöjä yksinäisyyden torjumiseksi, arjessa selviämisen tukemiseksi ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on kehitetty. Niistä tulee tiedottaa aktiivisesti ja ne tulee
ottaa käyttöön! Ja niitä pitää kehittää lisää. Vanhusten hyvinvointia on tuettava varmistamalla
peruspalveluiden saatavuus ja laatu, tehostamalla yhteistyötä kunnissa niin, että kaikki keskeiset
toimijat ovat työssä mukana. Keskeistä on turvata hyvän ikääntymisen mahdollisuuksia: mahdollisuuksia toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ja osallistumiseen. On olemassa kasvavaa
näyttöä mielenterveyden edistämisen, ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen ja ennenaikaisen
kuoleman ehkäisyn tehokkuudesta ja kannattavuudesta. Näiden keinojen laajempi käyttö vaatii
kuitenkin kattavaa selvitystä näyttöön perustuvista interventioista, tehokkaampaa yhteistyötä mielenterveyden alalla toimivien järjestöjen ja kansainvälisten verkostojen välillä ja hyvin käytäntöjen
saattamista kaikkien ulottuville. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) Mielenterveystyöhön tulee
varata riittävästi ammattitaitoista työvoimaa tukemaan onnistunutta ja tervettä vanhenemista
(Suomen Mielenterveysseura 2006).
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IKÄÄNTYNEIDEN YKSINÄISYYS
Kaisu Pitkälä
Ikääntyminen ja siihen liittyvät menetykset altistavat yksinäisyydelle. Suomalaisista ikäihmisistä
39 prosenttia kärsii yksinäisyyttä, 5–10 prosenttia jatkuvasti. Yksinäisyys voi olla merkitykseltään
myönteistä, rauhoittumisen ja luovuuden voimavara, tai kielteistä, kärsimystä aiheuttavaa. Yksinäisyyttä on tutkittu sekä konkreettisena sosiaalisena eristäytyneisyytenä että subjektiivisena
kokemuksena. Sosiaalista eristyneisyyttä voidaan mitata ihmisten tapaamistiheydellä tai niiden
henkilöiden määrällä, joita ihminen tapaa. Se ei kuitenkaan kerro ihmisen sisäisestä kokemuksesta,
ja läheistenkin ihmisten läsnäollessa ihminen voi kokea sisäistä yksinäisyyttä.
Yksinäisyyttä on tutkittu paljon väestötason poikkileikkaustutkimuksin, joissa sen on todettu olevan yhteydessä mm. leskeytymiseen, yksin asumiseen, heikentyneeseen toimintakykyyn,
sairasteluun ja laitoshoidossa olemiseen. Ikääntyminen sinänsä ei lisää yksinäisyyttä, vaan vanhenemiseen liittyvät menetykset selittävät yksinäisyyden lisääntymisen. Yksinäisyys assosioituu
myös masennukseen, pessimistisiin elämänasenteisiin sekä toteutumattomiin ihmissuhteiden
odotuksiin. Yksinäisyys liittyy yllättäen vain heikosti läheisten tai ystävien tapaamistiheyteen.
Tärkeimmiksi yksinäisyyden syiksi yksinäiset ikäihmiset kokevat oman sairauden, puolison
kuoleman, ystävien ja sukulaisten vähyyden sekä merkityksettömän elämän.
Pitkittäistutkimuksissa yksinäisyys aiheuttaa kognition heikkenemistä, dementoitumista,
toimintakyvyn heikkenemistä, terveyspalveluiden käytön lisääntymistä, laitokseen joutumisriskiä sekä kuoleman vaaraa. Muutamat tutkimukset ovat osoittaneet että interventio lievittää
yksinäisyyttä tai parantaa hyvinvointia, mutta tutkimukset eivät ole selvittäneet vaikutuksia
koviin päätetapahtumiin kuten terveyteen, kognitioon tai kuolleisuuteen. Vaikuttavimmiksi
hoitomuodoiksi ovat osoittautuneet ryhmämuotoiset interventiot, joissa osallistujat voivat itse
vaikuttaa intervention sisältöön.
Vanhustyön keskusliiton tutkimuksessa 2002–2006 haluttiin selvittää, voidaanko yksinäisten
ikäihmisten (N = 235) kiinnostusten mukaan räätälöidyllä psykososiaalisella ryhmäkuntoutuksella lievittää heidän yksinäisyyttään, aktivoida heitä sosiaalisesti, parantaa heidän psyykkistä
hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan sekä vaikuttaa myönteisesti heidän terveyteensä. Tutkimuksessa
haluttiin myös selvittää, miten interventio vaikuttaa tutkittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden
käyttöön sekä kuolleisuuteen. Ryhmäkuntoutus perustui 8 hengen suljetuille ryhmille, joissa tutkittavat kävivät kerran viikossa 2–6 tunnin ajan yhteensä 12 kertaa eli kolme kuukautta. Ryhmissä
toteutettiin kolmenlaisia sisältöjä: 1) taide- ja viriketoimintaa, 2) ryhmäliikuntaa ja -keskustelua
sekä 3) ryhmäterapiaa ja terapeuttista kirjoittamista. Ikääntyneiden ryhmiin randomointi tehtiin
sen mukaan, mihin ryhmään ikääntyneet osoittivat kiinnostustaan. Ryhmien sisällöt räätälöitiin
myös sen mukaan mitä ryhmäläiset toivoivat sisällöiksi. Ryhmänohjaajat koulutettiin ja he saivat
työnohjausta.
Yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten huolellisesti suunniteltu ja toteutettu psykososiaalinen
ryhmäkuntoutus voi sosiaalisesti aktivoida ja voimaannuttaa ikääntyneitä. Ryhmäkuntoutus
paransi siihen osallistuneiden kuntoutettavien psyykkistä hyvinvointia, kognitiota ja terveyttä
siten, että paraneminen näkyi kautta linjan useissa toisiaan tukevissa muuttujissa yhtä aikaa. Ryhmäkuntoutus vähensi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttökustannuksia. Lisäksi kuntoutus
vähensi kahden ja puolen vuoden seurannassa siihen osallistuneiden kuolleisuutta.
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HENKINEN HYVINVOINTI – MITEN VÄLTTÄÄ KARIKOITA
Pirjo Juhela
Ikääntymiseen elämänvaiheena sisältyy paljon yleisesti kielteiseksi kokemiamme muutoksia
kuten kunnon huononemista, menetyksiä ja luopumisia. Useimmat ikääntyvät pystyvät selviytymään näiden aiheuttamista kriiseistä rakentavalla ja joustavalla tavalla. He pystyvät aktiivisesti
löytämään uusia ratkaisuja, sovittamaan omat vaatimuksensa ja norminsa omiin kykyihinsä ja
tilanteeseensa.
Joillekin sopeutuminen – coping – ei onnistu vaan he päätyvät masennukseen, ahdistukseen,
epätoivoon, luottamuspulaan, epäluuloisuuteen, elämän näköalattomuuteen, ja jotkut päätyvät
myös alkoholi- tai muiden aineiden väärinkäyttäjiksi. Meillä tulisi olla tarjolla erilaisia keinoja
tukea ikääntyvien henkistä hyvinvointia. Tavoitteena pitäisi ehkäistä ja ennakoida ongelmia, ja
antaa hoitoa ja tukea vaikeammissa kriiseissä.
Ikääntyvien henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen tarvitaan monentasoista
osaamista:
1. Ikääntyvien mielenterveyttä tukevat psykososiaaliset hoitovaihtoehdot, tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa. Meillä tulisi kehittää ikääntyvien henkistä hyvinvointia
tukevia avohoitopalveluita. Suomessa luonteva toimijaosapuoli on kolmas sektori, joka
RAY:n avustuksella voisi luoda toimintoja, joissa nivottaisiin yhteen korkeatasoinen mielenterveysosaaminen, psykoterapeuttisia menetelmiä (kuten ryhmäterapiaa) ja toiminnallisia
hoitomuotoja (kuten liikunnallisia, muistelu- ym. ryhmiä). Näiden palvelujen kehittäminen
ja rakentaminen tulisi tapahtua alueellisesti yhteistyössä vanhuspsykiatrisen erikoissairaanhoidon ja julkisten peruspalvelujen kanssa.
		 Tärkeätä olisi tukea ikääntyviä toimimaan aktiiveina subjekteina, ei niinkään passiivisina
objekteina.
2. Ikääntyvien psykoterapiat. Näiden kehittämistä tarvitaan. Psykoterapeuttisia palveluita tarjotaan yleensä yksityisesti. Tulevaisuudessa on odotettavissa että ikääntyvän väestön halukkuus
ostaa psykoterapeuttisia palveluita tulee kasvamaan. Psykoterapiaosaamista tarvitaan myös
julkisen sektorin toiminnoissa.
3. Perushoidon taso eli yleinen ikääntyvien mielenterveysosaaminen perusterveydenhuollossa,
kotihoidossa, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Perusvaatimuksena tulee olla ikääntyvän
masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien tunnistaminen (tarvittaessa lähettäminen
erikoissairaanhoitoon) ja keskivaikeiden ja lievien masennusten hoitaminen. Masennuksen
lääkehoidon lisäksi on perustasolla kyettävä ohjaamaan myös psykososiaalisiin hoitoihin (ks.
edelliset kohdat).
4. Vanhuspsykiatrinen erikoissairaanhoito, jonka tehtävänä on hoitaa vaikeat mielenterveysongelmat, mutta myös huolehtia osaamisen kehittämisestä (tutkimuksesta sekä lääketieteellisten
ja psykososiaalisten hoitomenetelmien kehittämisestä) ja jakamisesta (koulutuksesta, mentoroinnista ja työnohjauksesta). Suomessa on erittäin niukasti vanhuspsykiatrisia osaajia,
eikä ikääntyville suunnattuja avomielenterveyspalveluita ole tarjolla kattavasti.
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Järjestöt ja mielenterveystyö
Tredje sektorn och arbetet för psykisk hälsa

Bakgrundsmaterial
Georg Henrik Wrede
I Finland sägs vi vara lyhörda för den offentliga förvaltningen och bundna till auktoriteter. I en
indelning av samhället i olika sektorer ställs det privata mot det offentliga. Den tredje sektorn
kompletterar dessa två. En fullständig definition av den tredje sektorn är inte målet nu, det kan
konstateras att organisationerna inom tredje sektorn har uppstått och utvecklats inom det spelrum
som det offentliga genom lagstiftningen givit. Gemensamt för den tredje sektorn är allmännyttighet och verksamhet till förmån för ett gemensamt ideellt mål. Målsättningen kan variera stort,
från att utöva stark påtrycknings och lobbying verksamhet till att producera tjänster eller fungera
som stöd mellan personer i samma situation. Den tredje sektorn är mycket heterogen, från stora
tjänsteproducerande förbund och stiftelser till lokala föreningar som bygger på helt frivilliga
insatser. Gränsen mellan ”den tredje sektorn” och privatlivet, med ”organiserad grannhjälp” är
ibland ytterst suddig.
I det här sammanhanget är det intressant att indela tredje sektorn i allmänna förebyggande
organisationer, patientorganisationer och organisationer som är producenter av tjänster. När
vi diskuterar den tredje sektorns betydelse i arbetet för psykisk hälsa är en roll speciellt viktig,
påverkan av attityderna i samhället. Samhällets normer och gränsdragningarna mellan vad som
anses vara ”normalt” och ”sunt” varierar över tid och är kulturbundna. Den kulturkrets som nu
påverkar oss som megatrend är den europeiska integrationen som ett svar på globalisering. Paret
till det globala är det lokala. Vi skall därför inleda med att se på hur det lokala livet kan betraktas
i arbetet för psykisk hälsa.
Eftersom det ”normala” är svårfångat kan avvikelserna och extremvärdena t.ex. illustreras
genom auktoriteten inom den europeiska integrationen, nämligen EU Kommissionen. I dess
Grönbok om psykisk hälsa sammanfattas nuläget (oktober 2005) med att ge vissa nyckeltal för
psykisk ohälsa inom EU. Här citeras fyra sammanfattningar:
”Man räknar med att en av fyra vuxna i EU lider av någon form av psykisk ohälsa. Varje år
dör ungefär 58 000 människor i EU genom självmord på grund av psykiska problem, vilket är
fler än de människor som dör i trafikolyckor.
Stigmatisering av psykiskt sjuka förekommer fortfarande. Psykiskt sjuka eller funktionshindrade möter rädsla och fördomar hos andra vilket ökar det personliga lidandet och förvärrar
den sociala utestängningen.
På det ekonomiska planet kostar psykisk ohälsa EU 3–4 % av BNP på grund av förlorad
produktivitet och belastningar för hälso- och sjukvårdssystemen, de sociala systemen, utbildningssystemet och rättsväsendet.
Det råder mycket stora skillnader mellan medlemsländerna när det gäller psykisk hälsa.
Självmordfrekvensen ligger till exempel mellan 3,6 per 100 000 invånare i Grekland och 44 per
100 000 invånare i Litauen, vilket är den högsta i världen. Och antalet tvångsinläggningar av
patienter på psykiatriska institutioner är 40 gånger högre i Finland än i Portugal.” 
Dessa fyra sammanfattande punkter kopplar till sessionens inledare och deras rubriker.
	 Kommissionens grönbok av den 14 oktober 2005: ”Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för
psykisk hälsa i Europeiska unionen.” KOM(2005) 484 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11570c.htm.
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Finland har vi också stora variationer som förklarats bland annat med kulturella skillnader.
Då vi kan påvisa skillnaderna har vi också en möjlighet att analysera de bakomliggande faktorerna
och på det sättet bättre förstå hur psykisk hälsa kan stödas och skapas.
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SOCIALA FÖRETAG I ARBETET FÖR PSYKISK HÄLSA
Margita Lukkarinen
Ett socialt företag kan i bästa fall utgöra inträdesbiljett till ett ”vanligt liv” i en värld där ett vanligt
liv för de flesta betyder arbete. Denna sociala välfärdsinnovation trampar i barnskorna i Finland.
Den är starkt på kommande i Sverige och den är väl etablerad i Europa, där de sociala företagen
har skapat hundratusentals arbetstillfällen. I dessa sociala företag anpassas arbetsförhållanden och
uppgifter till individens förutsättningar. I sociala företag får alla jobba 100 % av sin förmåga.
De sociala företagen är konkreta exempel på företag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. De utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen och integrerar nya grupper
på arbetsmarknaden. Det handlar om grupper som riskerar ett permanent utanförskap. Sociala
företag identifierar nya behov och omvandlar dem till verksamheter där brukarna är delaktiga
och har medbestämmanderätt.
Denna europeiska beskrivning av ett socialt företag vilar på EU-komissionens definition
där man säger att ett socialt företag är en aktör som använder vinsten för att främja sociala mål.
Organisationsformen kan vara någon av den sociala ekonomins organisationsformer: en förening,
en stiftelse, ett andelslag, ett ömsesidigt bolag eller till och med ett privat företag.
I Finland fick vi en lag om sociala företag år 2003 och den avser företag som producerar
tjänster eller varor enligt företagsekonomiska principer, som är upptagen i handelsregistret
som näringsidkare och vars anställda till minst 30 % utgörs av långtidsarbetslösa eller personer
med nedsatt arbetsförmåga. Företaget skall till samtliga anställda betala avtalsmässig lön. För
att använda beteckningen socialt företag skall företaget upptas i arbetsministeriets register över
sociala företag.
I Finland har vi en mycket snäv definition som inte ger mycket utrymme för medlemmarnas
delägande och jämställt beslutsfattande eller möjlighet till kontinuitet i arbetsförhållandet. Lagen
i dess nuvarande form gynnar producerande företag även om de potentiella sociala företagen
främst verkar inom servicebranschen. Man undviker att bejaka de många dimensionerna och
möjligheterna i begreppet.
Ett arbete handlar inte bara om försörjning. Det betyder också personlig utveckling, självständighet, yrkesstolthet, social gemenskap och känsla av tillhörighet i samhället. Vi behöver alla
inflytande, frihet och socialt stöd på arbetsplatsen. Detta är särskilt viktigt för personer med
psykiska funktionshinder. De sociala företagen kan öppna dörrar så att vägen ut blir vägen in.

Kontaktuppgifter
Margita Lukkarinen, margita.lukkarinen@concordia.jakobstad.fi
tel. 044 324 3435
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SOCIALT KAPITAL SOM EN BESTÄMNINGSFAKTOR FÖR HÄLSA
Markku T. Hyyppä
Folkets goda hälsosituation beror på tillit till medmänniskor, samhörighetskänsla och aktivt
deltagande i frivilliga organisationer. Allt detta kan kallas socialt kapital. Enligt min uppfattning
har den finlandssvenska befolkningen bra kontroll över det sociala kapitalet och lever därför frisk
och längre. Våra resultat från studier om socialt kapital och hälsa bland svensk- och finskspråkiga i Österbotten bekräftade relationen mellan gemenskap och god hälsa, men de avslöjade inte
kausalkedjan mella det sociala och individens hälsa.
För att visa på kausaliteten mellan social delaktighet (socialt kapital) och folkhälsa använde
vi Mini Finland hälsoundersökning. Den startades mellan 1978 och 1980, och hälsotillståndet för
de ursprungliga 8 000 deltagarna har noggrant följts upp över 24 år. Även uppgifter om frivilliga
hobbyaktiviteter och klubbdeltaganden och andra aspekter av det sociala kapitalet registrerades
under de omfattande folkhälsoundersökningarna. Med hjälp av epidemiologiska metoder visade
vi att de människor som ofta deltar i frivilliga sociala fritidsaktiviteter lever signifikant längre än
se människor som lever passivt. Vi kunde påvisa att fritidsaktivitet och social delaktighet förutspår
överlevnad oberoende av välkända riskfaktorer för hälsa.
Till sist spekulerar jag om att tillhörigheten till ett mindre kollektiv med rikligt socialt kapital
kan förstärka individens identitet. Individernas självkänsla har visat sig vara en av de viktigaste
pelarna för god psykisk hälsa.

Litteratur
Hyyppä, M. T. (2005). Me-hengen mahti. Jyväskylä: PS-kustannus.
Hyyppä, M. T. & Liikanen, H.-L. (2005). Kulttuuri ja terveys. Helsinki: Edita.
Hyyppä, M. T. & Mäki, J. & Impivaara, O. & Aromaa, A. (2006). Leisure participation predicts survival: A population-based study in Finland. Health Promotion International 21: 5–12.

Läs mera om socialt kapital och psykisk hälsa
Astier, A. M. (2005). Social capital and mental health: An interdisciplinary review of primary evidence. Social
Science & Medicine 61: 943-964.
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PATIENTORGANISATIONERNAS ROLL I ARBETET FÖR PSYKISK HÄLSA
Bodil Viitanen
Bakgrundsinformation
I Finland fungerar två centrala patientorganisationer på riksnivå inom psykisk hälsa: Finlands
svenska Psykosociala centralförbund r.f. (FSPC) och Mielenterveyden keskusliitto (MTKL). FSPC
har idag 13 lokala medlemsföreningar. MTKL har 165 lokala medlemsföreningar. Båda organisationerna arbetar med intressebevakning och samarbete på lokal, region, riks och nordisk nivå
i olika intressepolitiska frågor. Organisationerna erbjuder möjligheter till psykosocialt stöd och
information i lokalföreningsverksamhet, rehabiliteringsverksamhet och övrig verksamhet. I Sverige
fungerar en motsvarande patientorganisation: Riksförbundet för social och mental hälsa.
Förenande och intressebevakande roll
Sett i ett historiskt perspektiv, skiljer sig inte motiven att bli medlem från orsakerna till varför
man grundade patientorganisationerna i Finland och Sverige på 1960–1970- och 1980-talet. Det
fanns redan då ett stort intresse att försöka påverka samhället att bli mera tolerant mot människor med psykisk sjukdom – öka förståelse och accepterande av psykiska sjukdomar, samt att
försöka påverka samhället att kunna erbjuda god vård och rehabilitering till dessa människor
utan tvång. Egna upplevelser är ofta en drivande kraft att vara med och försöka påverka samhället
och mentalvården till det bättre.
Intressebevakningen, dvs den egna organisationens framförande av intressen till andra samhällsgrupper och till samhälleliga beslutsfattande samt bevakning av förmåner och rättigheter är
viktig i vårt demokratiska samhälle. Organisationens inflytande och bevakning av förmåner är
en förnyelse av det demokratiska samhället . Det handlar om att medlemmarna på det hela taget
blir hörda och beaktade i samhället. (Poteri 2001.) Sakkunnighet finns också hos personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I Sverige talas det mycket om brukarinflytande, vardagsmaktmakt och ansvar (Forsén 2005).
Stödjande och informativ roll
I patientorganisationerna är det sociala stödet från andra med liknande erfarenheter väldigt
betydelsefull. Inom lokalföreningarna ges möjligheter att träffa andra personer med liknande
erfarenheter och möjligheter att få vara delaktig, efter egen förmåga och intresse, i olika typer av
verksamheter som ordnas. Ensamhet, ekonomiska problem, brist på meningsfull sysselsättning
och social stigma är vanliga problem. När människor i samma situation träffas ger det goda hälsoeffekter på grund av det sociala stöd de ger varandra. Verksamhet i lokalföreningen kan ge livet
ny mening då förlusten av hälsa och arbetsförmåga bryter ner ens tidigare sätt att hantera livet.
(Poteri 2001.) Informationsspridning är en viktig uppgift för patientorganisationerna.
Ett gott rikssvenskt informativt exempel på en verksamhet som strävar till mera makt över
sitt eget liv är återhämtningsprojektet som genom RSMH utarbetade 2004 studiematerial för
grupper, studiecirklar, självhjälpsgrupper om vardagsmakt (Engman 2004).
Litteratur
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TOIMIVA LAPSI&PERHE -HANKE: TYÖKALUJA LASTEN 			
KEHITYKSEN TUEKSI PERHEIDEN VAIKEUKSISTA HUOLIMATTA
Tytti Solantaus, Sini Toikka, Sirpa Kaakinen
Vanhemman mielenterveysongelma, vakava somaattinen sairaus tai päihdeongelma heijastuu
monella tavalla perheen elämään ja saattaa lisätä lapsen riskiä sairastua psyykkisesti. Lasta ja
perhettä voidaan kuitenkin auttaa. Vanhempien ja koko perheen kanssa työskennellen voidaan
vahvistaa lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä. Lapsen kehitystä suojaa tutkimusten mukaan perheenjäsenten keskinäinen ymmärrys, toimivat ihmissuhteet ja lapsen mahdollisuudet ikätasoisiin,
perheen ulkopuolisiin ihmissuhteisiin ja toimintaan.
Stakes käynnisti vuonna 2001 Toimiva lapsi&perhe -hankkeen STM:n tuella. Sen tavoitteena
on kehittää, tutkia ja saattaa osaksi palveluiden käytäntöjä työmenetelmiä, joiden avulla voidaan
tukea lapsen kasvua ja kehitystä, kun perheessä on joku vanhemmuuteen vaikuttava paine.
Työmenetelmien kehittämisen lähtökohtana oli Yhdysvalloista peräisin oleva perheinterventio.
Sen rinnalle on kehitetty menetelmäperhe erilaisten perheiden ja toimintaympäristöjen tarpeisiin. Lapset puheeksi -interventiossa keskustellaan vanhemman kanssa perheen lasten tilanteesta
ja vanhemmat saavat eväitä tukea lapsiaan ja tietoa palveluista, jotka voivat olla heidän apunaan.
Vertti-ryhmät lapsille ja vanhemmille tarjoavat vertaistukea ryhmissä, perhekursseilla sekä psykiatrisen osastohoidon yhteydessä. Oma-apuoppaat on kirjoitettu sekä vanhempien että kouluikäisten
nuorten käyttöön. Lapsiperheneuvonpito on menetelmäperheen periaatteiden pohjalta rakennettu
lapsiperheiden kanssa työskentelevien verkostoitumisen toteuttamisen malli. Valtakunnallisessa
tutkimuksessa selvitetään interventiomallien soveltuvuutta käytännön työhön ja perheille sekä
niiden tuloksellisuutta.
Työmenetelmien käyttöönotto edellyttää koulutusta ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista,
periaatteista ja menetelmistä. Toimiva lapsi&perhe -hankkeessa on kehitetty laajuudeltaan eritasoisia koulutuskokonaisuuksia ja -materiaalia, joiden avulla kouluttajat ympäri Suomea voivat
toteuttaa alueellisesti tarkoituksenmukaisia koulutuksia. Tammikuussa 2007 Suomessa on n. 650
Toimiva lapsi&perhe -menetelmiin koulutettua terveydenhuollon, sosiaalitoimen, päihdehuollon
ja kolmannen sektorin työntekijää 19 sairaanhoitopiirin alueella. Toimiva lapsi&perhe -kouluttajia
on 14 sairaanhoitopiirin alueella n. 80. Toimiva lapsi&perhe -hanke pitää yllä koulutettujen ja kouluttajien tietotaitoa ja verkostoa. Kouluttajien yhteystiedot on saatavissa hankkeen nettisivuilta.
Tärkeä osa hankkeesta on Toimiva lapsi&perhe -työn juurruttaminen osaksi jokapäiväisiä
työmalleja ja lasten kehitystä tukevan sekä häiriöitä ehkäisevän työotteen säilymisen turvaaminen
osana lapsiperheiden palveluja. Pyrkimyksenä on, että työmenetelmät tulevat pysyväksi osaksi
potilaan hyvää hoitoa ja perheen tukea siellä, missä perheet tai niiden yksittäiset jäsenet kulloinkin
ovat asiakkaina. Sairaanhoitopiireissä, yksittäisissä kunnissa ja eri organisaatioissa on yhteistyössä
hankkeen kanssa syntynyt juurruttamista tukevia toimivia käytäntöjä, joista hankkeessa kerätään
tietopankkia. Yhteistyön avulla myös menetelmäperhe ja koulutuskokonaisuudet sekä niihin
liittyvä materiaali kehittyvät edelleen.
Yhteystiedot
Tytti Solantaus, tytti.solantaus@stakes.fi
Sini Toikka, sini.toikka@stakes.fi
Sirpa Kaakinen, sirpa.kaakinen@stakes.fi
Stakes, mielenterveysryhmä
PL 220, 00531 Helsinki
http://info.stakes.fi/toimivaperhe/FI
Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007

69

MIELI 2007 – PSYKISK HÄLSA 2007

2
YHTEISPELI-HANKE
Mikko Kampman, Tytti Solantaus
Tausta
Sosioemotionaaliset taidot ovat tärkeitä ihmisen terveen kehityksen ja myös yhteiskuntaan integroitumisen edellytyksiä. Pitkät seurantatutkimukset osoittavat, että lapsuusiän hyvät sosioemotionaaliset taidot ennustavat menestyksellistä kouluttautumista, parempia läheissuhteita ja
terveempää elintapoja aikuisuudessa. Puutteelliset taidot puolestaan lisäävät merkittävästi riskiä
epäonnistumiselle opinnoissa, erilaisille mielenterveysongelmille, yhteiskunnasta syrjäytymiselle
ja haitallisten aineiden käytölle.
Koulu on kodin ohella tärkeä lapsen sosiaalisen kehityksen ympäristö, ja se tarjoaa päivittäin
kodista poikkeavia sosiaalisilta jännitteiltään haastavia tilanteita. Lapsen kehityksen tutkimus on
tällä hetkellä yksimielinen siitä, että koulussa tapahtuva lasten sosioemotionaalisen kehityksen
tukeminen on tärkeää ja siihen soveltuvia tehokkaita menetelmiä on mahdollista kehittää. Kehityksen tukemiseen on Suomessa myös Opetushallituksen vaatimus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) edellyttää alkuopetuksen opettajilta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun
tukemista, missä keskeisiksi sisällöiksi on asetettu sosioemotionaaliset taidot.
Koulu on ympäristö, jossa lähes koko ikäluokan tavoittaminen on mahdollista. Tämä tekee
siitä oivallisen kohteen lapsen kehitystä ohjaavalle preventiolle ja promootiolle. Maailmalla
onkin käytössä erilaisia koulumenetelmiä, joita on kehitetty erilaisista tarpeista erilaisiin kulttuuriympäristöihin. Suomalaisessa koulussa tarvitaan lasten sosioemotionaalisen kehityksen
tukemiseksi menetelmiä, jotka ottavat huomioon paitsi suomalaisen kulttuurin ominaislaadun
myös suomalaisen koulun erityispiirteet, vahvuudet ja ongelmat.
Hankkeen tavoite
Yhteispeli-hankkeessa kehitetään työmenetelmiä esi- ja alkuopetuksen opettajille lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseksi. Kehittämistyössä yhdistyvät viimeisin kehityspsykologinen, lastenpsykiatrinen ja kasvatustieteellinen tieto. Kehitettävä materiaali jakaantuu kolmeen
osa-alueeseen: (1) lasten sosioemotionaalista kehitystä tukeva opetusohjelma käsikirjoineen
ja oppimateriaaleineen, (2) opettajan omia sosioemotionaalisia taitoja tukeva materiaali sekä
(3) yhteisöllisyyttä tukevat toimet, joihin kuuluu mm. toimintamalleja hyvän luokkailmapiirin
ylläpitämiseen ja vanhempien kanssa toimimiseen erilaisissa tilanteissa. Uudet työmenetelmät
auttavat opettajaa sekä opetuksellisissa että kasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten
konfliktitilanteiden ratkaisemisessa ja hyvän luokkailmapiirin ylläpitämisessä.
Hankkeen kulku
Yhteispeli on kehittämis-, tutkimus- ja implementaatiohanke. Kehittämisvaiheessa työryhmä suunnittelee ja kokeilee uusia työmenetelmiä yhdessä koulujen kanssa. Kehitystyö tapahtuu suurelta
osin luokissa, ja palautetta kerätään sekä opettajilta että oppilailta. Tutkimusvaiheessa kehitettyjen menetelmien vaikuttavuutta testataan satunnaistetulla kontrollitutkimuksella Pirkanmaan
ja Pohjanmaan alueilla. Pitkittäistutkimuksessa seurataan lasten kehitystä varhaisaikuisuuteen
saakka. Implementaatiovaiheessa pyritään saamaan menetelmät osaksi esi- ja alkuopetuksen
opetuskäytäntöjä maanlaajuisesti.
Yhteystiedot
Mikko Kampman, mikko.kampman@stakes.fi
Stakes, Tampereen alueyksikkö, Biokatu 10, 33520 Tampere
Tytti Solantaus, tytti.solantaus@stakes.fi
Stakes, mielenterveysryhmä
PL 220, 00531 Helsinki
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PIKKULAPSIPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA PÄIVÄOSASTO
Rauhala Kaisu
Pikkulapsipsykiatrinen poliklinikka- ja päiväosasto toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella osana lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoa tarjoamalla poliklinikka- ja
päiväsairaalatoimintaa vauva- ja pikkulapsiperheille (0–3 v). Toiminta vakinaistettiin 1.1.2007
ja sitä edelsi sairaanhoitopiirin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen yhteisesti rahoittama Pikkulapsipsykiatrinen perhepäiväosasto -hanke 1.9.2004–31.10.2006.
Toiminnan tavoitteena on psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisy, varhaisen tuen ja diagnostisen avun sekä hoidon tarjoaminen vauva- ja pikkulapsiperheille sekä vanhempien voimavarojen
arviointi ja tukeminen yhteistyössä perustason kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vauvaperheiden riskien tunnistamiseen pikkulapsipsykiatrisen tiedon avulla. Työryhmä tarjoaa koulutusta, työnohjausta ja konsultaatioita eri sidosryhmille. Työryhmässä toimivat lastenpsykiatrian
erikoislääkäri, erikoispsykologi, sosiaalityöntekijä, kätilö, sairaanhoitaja sekä osastonsihteeri.
Lähetteitä on tullut vuoden 2006 loppuun mennessä yhteensä 125. Suurimmat lähettäjätahot
ovat olleet terveyskeskus, aikuispsykiatria, lastentaudit ja synnytysvastuualue. Lähetesyitä ovat
olleet mm. vanhemman psyykkiset ongelmat riskitekijänä, pikkulapsipsykiatrinen konsultaatio,
perheen kuormitustekijät, huoli vuorovaikutuksesta, huoli raskausvaiheesta sekä vauvan/pikkulapsen kehitysviive tai uni- ja syömisongelmat. Suurin osa lähetteistä koskee raskausaikaa tai
vauvaikää. Työryhmä käyttää vauvan/pikkulapsen kehitystason, ominaisuuksien ja potentiaalisen
kapasiteetin arviointiin DC:0-3R- ja ICD-10-diagnostiikkaa sekä CBCL-lomaketta yli 1,5-vuotiaille lapsille. Vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta tutkitaan observoimalla sekä käyttämällä
EAS-vuorovaikutusvideointia palautekeskusteluineen. Molemmille vanhemmille voidaan tehdä
kiintymyssuhteen haastattelut. Perhetutkimuksissa keskitytään äitiyden, isyyden ja vanhemmuuden syntymiseen ja kokemuksiin sekä kolmen sukupolven merkitykseen. Polikliinisina
hoitomuotoja ovat raskaudenaikainen psykoterapeuttinen hoito, varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapeuttinen hoito, äiti-vauva-psykoterapiaryhmä sekä perheterapia. Osa perheistä ohjataan kolmen viikon mittaiselle päiväosastojaksolle.
Pikkulapsipsykiatrinen poliklinikka ja päiväosasto ovat osoittautuneet tarpeelliseksi, koska
lähetteitä ja konsultaatioita on tullut runsaasti. Hankkeen myötä on tullut lisääntyvästi tietoisuuteen riskitekijöiden merkitys varhaiselle vuorovaikutukselle. Esimerkiksi raskaudenaikaiseen
masennukseen ja ahdistukseen on osattu kiinnittää huomiota ja tiedostettu sen riskitekijöitä
varhaiselle vuorovaikutukselle ja edelleen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Pikkulapsipsykiatrinen työryhmä on antanut säännöllisesti konsultaatiota akuuttipsykiatrian osastolle
ja on aktiivisesti ottanut kantaa esim. masentuneiden äitien hoitomalleihin sekä ajankohtaisena
asiana päihdeongelmaisten hoitokäytäntöihin. Perheiden jatkohoidon järjestyminen on koettu
ongelmaksi, koska perustason tukimuodot vauva- ja pikkulapsiperheille ovat riittämättömiä.

Lähteet
Infant Mental Health Journal Vol 26, 4, 2005; Special Issue, Emotional Availability.
Niemelä, Pirkko(toim). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Helsinki: WSOY.
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PIKKUPEIKON POLULLA
Merja Kalapudas-Takalo
Pikkupeikko Takkutukan polulla
Matka Pikkupeikon polulle alkaa häämöttää jo vuosia sitten. Olemassa olevia kehtolauluja
kerääntyy mukaan ja sovituksia syttyy. Samoin uudet sävellykset aaltoilevat mielen sopukoissa.
On tullut aika lähteä toteuttamaan vuosien haavetta, matkaa kehtolaulujen maailmaan. Matkalle
mukaan lähtevät ”takkutukat” eli ART-musiikkikoulun laulunopiskelijat. Syntyy kamarikuoro,
joka saa nimekseen ARTaaria. Kamarikuorosta löytyy sanoittaja, kuvittaja sekä projektin käytännöstä vastaava.
Matkataan yhdessä
Yhdessä etsitään kehtolaulujen maailmaa ja kas kummaa, eräänä päivänä löytyy tie peikkopolulle
Pikkupeikko Takkutukka -projektin muodossa. Se toteuttaa itseään musiikillisissa päiväkoti-illoissa ja avautuu suuremmallekin yleisölle erilaisina kehtolaulu- ja informaatiotilaisuuksina. Projekti
elää arjessa ja innostaa laulamaan ja kuuntelemaan rauhallisia kehtolauluja. Sen tarkoituksena
on rauhoittaa lapsen tehostettua arkielämää kehtolaulujen ja musiikkiterapian avulla. Lisäksi se
rohkaisee jokaista lasta ilmaisemaan itseään ja aidosti käyttämään omaa ääntä ja musiikillisia
lahjojaan. Myös lasten kanssa työtä tekevä ammattihenkilöstö saa ideoita käyttää musiikkia lapsen
ilmaisun tukemiseen vaikeissa tilanteissa.
Unten syliin
Pikkupeikko Takkutukka -projektin aikana peikkopolku saa pehmeyttä, iloa, väriä, lämmintä syliä
ja jatkuvaa huolenpitoa, jota myös lapsen ääni sekä laulu alusta alkaen tarvitsevat. On tärkeää, että
lapsen musiikillisella peikkopolulla on mukana aitoutta ja eheyttä ilman tehosteita. Peikkopolku
kaipaa hoitoa ja innokkaita kulkijoita. Mukaan pikkupeikon polulle ovat tervetulleita kaikki, lapset
sekä aikuiset. Peikkopolulla on mahdollisuus rauhoittua rytmikkäästä arjesta ja kokoontua yhdessä
laulamaan sekä soittamaan kehtolauluja. Tällä kertaa pikkupeikon polku johtaa Unten syliin, jossa
saat kokea elämyksen projektin tuottaman cd:n sisältämien laulujen ja kuvitetun nuottikirjasen
kanssa. Ja nähtäväksi jää mihin pikkupeikon polku seuraavaksi suuntaakaan.
Painuu päivä metsän taa,
Pikkupeikko tallustaa,
Unten syliin kiiruhtaa.
Ajatuksia kehtolauluista,
aidosti ja lapsenlailla,
vastapainoksi arjen raskaan,
Peikko jokaiselle antaa.
Ideoita uusia, rohkaisua,
aitoutta, musiikkiin, sen Peikko kantaa.
Tutustutaan yhdessä,
lauletaan ja rauhoitutaan, ilmaisemaan itseä.
Kotona ja koulussa, työssä sekä vapaalla.
Pikkupeikko Takkutukka -projektin polulla matkataan yhdessä unten syliin.
Yhteystiedot
Merja Kalapudas-Takalo, merja.kalapudas-takalo@taukokangas.fi
Pikkupeikko Takkutukka -projekti, gsm 050 550 0904
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OK-HANKE ELI LASTEN JA NUORTEN ARKINEN MIELENTERVEYS-		
OSAAMINEN (2006–2009)
Marjo Hannukkala
Mielenterveysseuran OK-hanke luo uutta
Mielenterveysseuran nelivuotinen ”Osaan ja kehityn” eli OK-hanke kokeilee, etsii ja mallintaa
mielen hyvinvoinnin tavoitteellista, ikätason mukaan etenevää toimintamallia osaksi perusopetuksen terveystiedon opetusta 7.-, 8.- ja 9.-luokille. Hankkeessa tuetaan opettajan työssä oppimista,
ammatillista kasvua ja jaksamista. Tärkeinä painoalueina ovat yhteistyön rakentuminen kodin
ja koulun välillä sekä koko koulun yhteisöllisyys ja hyvinvointi. Hanke toteutetaan Vantaalla
kolmessa pilottikoulussa.
Hanke toteutetaan Vantaalla kolmessa pilottikoulussa. Hankkeessa ovat mukana kolmen
lukuvuoden ajan oppilaat, jotka elokuussa 2006 aloittivat seitsemännellä luokalla. Terveystiedon
opettajien lisäksi yhteistyökumppaneita pilottikouluissa ovat rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö,
luokanvalvojat sekä muu henkilöstö.
Hankkeessa kertyvä tieto ja kokemus jaetaan opetushallituksen kautta osaksi terveystiedon
perusopetusta.
Mielenterveysseura on nostanut yhdeksi toimintansa painopistealueeksi lasten ja nuorten
sekä perheiden tukemisen. Jo Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -hankkeessa
(2002–2005) nousi selkeästi esille kouluhenkilökunnan tarve saada tukea mielen hyvinvoinnin
edistämiseksi kouluyhteisössä.
Hyvästä mielestä elämän voimaa
Hyvä mielenterveys on opittavissa ja opetettavissa oleva kasvamisen alue, joka lisää osaamista
ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa sekä suojatekijä, joka auttaa selviytymään arkisessa elämässä. Mielenterveys on elämäntaidollinen käsite, voimavara, joka tukee elämässä selviytymistä ja
elämän mielekkyyden kokemista. Mielenterveys on elämäntaitoa, jota keräämme ja käytämme
koko elämämme ajan.

Lähteet
Hannukkala, M. & Salonen, K. (2005). Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi.
Suomen Mielenterveysseura.
Heiskanen, T. & Salonen, K. & Sassi, P. (2006). Mielenterveyden ensiapukirja. Suomen Mielenterveysseura.
Kiikkala, I. (2006). Hyvä elämä – hyvä mieli. Mielenterveystyön puutteita ja parannusehdotuksia. Suomen Mielenterveysseura.

Yhteystiedot
Marjo Hannukkala, marjo.hannukkala@mielenterveysseura.fi
puh. (09) 6155 1742, gsm 040 5811 068
http://www.mielenterveysseura.fi >hankkeet
http://www.mielenterveysseura.fi/tiedostot/hyvan_mielen_koulu.pdf
http://www.mielenterveysseura.fi/hyvan_mielen_paiva
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NUORTEN MIELIALA RAAHEN JA SIIKALATVAN SEUTUKUNNISSA 		
SEKÄ OULUNSALOSSA VUONNA 2005
Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Jukka Jokela
Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoisella menetelmällä kunnille ja kouluille tietoa nuorten terveydestä, terveystottumuksista ja koulukokemuksista. Tässä selvityksessä
masentuneisuutta ja sen riskitekijöitä tarkasteltiin viidellä alueella: Raahe, Raahen seutukunta
(ilman Raahea), Oulunsalo, Haapavesi ja Siikalatvan seutukunta (ilman Haapavettä). Näillä
alueilla oli 252–498 vastaajaa peruskoulun 8.- ja 9.-luokilla vuonna 2005. Vastausprosentti oli
alhaisin Raahessa 79 prosenttia, muilla alueilla se oli 85–88 prosenttia.
Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta oli 13–21 prosentilla tytöistä ja 3–11 prosentilla
pojista. Tytöillä oli huomattavasti poikia yleisemmin masentuneisuutta muilla alueilla paitsi
Oulunsalossa, jossa eroa ei ollut. Apua masentuneeseen tai ahdistuneeseen mielialaan haettiin
yleisimmin ystäviltä, vanhemmilta ja muilta aikuisilta. Avun hakeminen ammattiauttajilta oli
harvinaista, yleisimmin sitä oli haettu terveydenhoitajalta tai kuraattorilta. Avun hakeminen oli
tytöille tyypillisempää kuin pojille.
Keskivaikeaan tai vaikeaan masentuneisuuteen olivat yleisimmin yhteydessä se, pystyykö
oppilas keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan ja vähintään kahden päivittäisen oireen esiintyminen. Masentuneisuus oli kahdesta kolmeen kertaa harvinaisempaa, jos
oppilas pystyi keskustelemaan asioistaan vanhempiensa kanssa. Kaupunkimaisissa kunnissa
koettu fyysinen uhka lisäsi masentuneisuuden todennäköisyyttä, muilla alueilla ei. Raahessa
ja Raahen seutukunnassa opiskeluvaikeudet olivat yhteydessä masentuneisuuteen. Yksittäisillä
alueilla läheisen ystävän puute, lintsaaminen, toistuva rikkeiden tekeminen ja tupakointi lisäsivät
masentuneisuuden riskiä.

Lähde
Luopa, Pauliina & Pietikäinen, Minna & Jokela, Jukka (2005). Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja
Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005. Stakes, Oulun lääninhallitus, 2005. (http://info.
stakes.fi/kouluterveyskysely > Tulokset > Oulun lääni)

Yhteystiedot
Pauliina Luopa, pauliina.luopa@stakes.fi
Minna Pietikäinen, minna.pietikainen@stakes.fi
Stakes, PL 220, 00531 Helsinki
Jukka Jokela, jukka.jokela@sport.jyu.fi
Terveystieteiden laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
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ETELÄ-POHJANMAAN KOTIOSOITE-PROJEKTI HÄRMÄNMAA-		
JÄRVISEUTU 2005–2008: PSYKOEDUKATIIVISEN PERHEOHJAUKSEN
KEHITTÄMINEN PSYKIATRISEN POLIKLINIKAN HOITOINTERVENTIOKSI
Anne Mäki, Tarja Kuhalampi
Mielenterveyspalvelujen laatusuosituksessa korostetaan omaisten tukemisen tärkeyttä osana potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Suosituksissa todetaan, että potilaan ja hänen lähiverkostonsa tulisi
osallistua hoidon suunnitteluun ja arviointiin sen alusta lähtien koko hoitoprosessin ajan. Omaisten, etenkin lasten ja muun lähipiirin tuen tarve tulee ottaa huomioon. Läheisen sairastuminen
psyykkisesti on koko perheen/lähiverkoston vuorovaikutukseen vaikuttava tapahtuma. Läheiset
tarvitsevat tietoa sairaudesta sekä kuntoutus- ja tukimuodoista, ohjausta käytännön ongelmatilanteisiin ja tukea jaksamiseen. Kodin ilmapiirin, perheenjäsenten asenteiden ja lähiympäristön
toimivuuden on todettu vaikuttavan sairastuneen toipumisennusteeseen.

Toteutus
Etelä-Pohjanmaan Kotiosoite-projekti 2005–2008 on Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry:n
projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Alajärven, Kauhavan,
Lappajärven ja Lapuan psykiatristen poliklinikoiden kanssa. Projektin rahoittaa RAY.
Päämäärä ja tavoitteet
Projektin päämääränä on ehkäistä psyykkisesti sairastuneiden omaisten/läheisten riskiä sairastua
psyykkisesti. Samalla tuetaan sairastuneen kuntoutumista. Tavoitteena on kokeilla Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry:n Kotiosoite-projekteissa kehitettyä psykoedukatiivisen perheohjauksen mallia em. erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian poliklinikoilla. Mallia
sovelletaan ja kehitetään avohoidon tarpeita vastaavaksi interventioksi.
Toimintamalli
Projektin asiakkuus edellyttää sairastuneen hoitokontaktia psykiatrisella poliklinikalla. Sairaus
voi olla akuutti, uusiintumisvaiheessa tai pitkään jatkunut. Perheohjaus kuluu sairastuneen
hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Ohjaus toteutetaan yhteistyössä psykiatrisen poliklinikan
työntekijän kanssa. Hoitovastuu säilyy koko ajan psykiatrisella poliklinikalla. Perheohjaus
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan perheen kotona. Perheohjauksella pyritään lisäämään
perheenjäsenten ymmärrystä sairaudesta, tunnistamaan ennakko-oireita ja ehkäisemään uudelleensairastumista, ohjaamaan vuorovaikutus- ja ongelmatilanteissa, löytämään ratkaisuja arjen
ongelmiin sekä löytämään keinoja säädellä stressiä. Lapsiperheissä tuetaan vanhemmuutta ja
keskustellaan yhdessä lapsen hyvinvointia edistävistä seikoista arjessa sekä etsitään ja vahvistetaan
perheen voimavaroja. Lapsiperheiden perheohjauksessa käytetään Lapset puheeksi -työmallia tai
Beardsleen perheinterventiota.

Lähde
Berg, L. & Johansson, M. (2003). Psykoedukaation työkirja. Psyykkisesti sairastuneen ja hänen perheensä/tukiryhmänsä kanssa toteutettava ohjaus. Profami Oy. ER-Paino Oy. Lievestuore.

Yhteystiedot
Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry
Etelä-Pohjanmaan Kotiosoite-projekti
Ylivainiontie 1, 62800 Vimpeli
www.omaisetep.fi
Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007
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TIME OUT! AIKALISÄ! ELÄMÄ RAITEILLEEN -TOIMINTAMALLI
Eija Stengård, Tanja Haarakangas, Kaija Appelqvist-Schmidlechner,
Maila Upanne
Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen on toimintamalli nuorten miesten
syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi.
•
Toimintamalli perustuu kuntien, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen yhteistyölle.
•
Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa mahdollisuutta tavoittaa miesten koko
ikäluokka.
•
Kohderyhmänä ovat erityisesti varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät sekä
palveluksen keskeyttävät miehet.
Tausta
Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten miesten tuen tarve havaittiin Itsemurhien ehkäisyprojektissa (1986–1996). Tuen järjestäminen ei kuitenkaan ole ollut minkään
tahon vastuulla. Toimintamalli on kehitetty tähän haasteeseen vastaamiseksi Time out! Aikalisä!
Elämä raiteilleen -hankkeessa (2004–2007). Sen avulla halutaan edistää nuorten miesten hyvinvointia, ehkäistä elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä auttaa ongelmien
ratkaisemisessa.
Tukipalvelu
Kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä miehille tarjotaan tukipalvelua, jossa asiakas saa
•
oman nimetyn ohjaajan,
•
tukea elämäntilanteen selvittelyssä,
•
apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen ja
•
tietoa palveluista.
Ohjaajina toimivat kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka ovat saaneet tehtävään
koulutuksen.

Toimintamalli on käytössä jo 40 kunnassa
Syksyn 2006 kutsunnoissa toimintaa toteutettiin 40 kunnassa pääkaupunkiseudulla, Pohjanmaalla,
Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteistyössä Helsingin, Vaasan, Kuopion, Oulun
ja Pohjois-Karjalan sotilasläänien kanssa. Toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön aikanaan
koko maassa.
Toiminnan arviointi
Hankkeen arviointitutkimus osoitti, että tukipalvelu tavoitti erityisesti psyykkisesti oireilevia
nuoria miehiä. Malli osoittautui toimivaksi ja miesten palaute oli myönteistä. Tukipalveluun
kiinnittyneistä asiakkaista yli puolet (58 %) arvioi elämäntilanteensa parantuneen tukiohjelman
ansiosta. Pienelläkin tuella ja avulla on mahdollista ehkäistä ongelmien vaikeutumista ja kasautumista. Vaikutukset suotuisaan elämänkulkuun voivat olla kauaskantoisia.

Yhteystiedot
Eija Stengård, eija.stengard@stakes.fi
Stakes, mielenterveysryhmä
PL 220, 00531 Helsinki
Puh. (09) 3967 2460
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MIELENTERVEYDEN ENSIAPU KANSALAISTAIDOKSI -KOULUTUS
Eila Okkonen
Elämän haasteet kuluttavat ihmisten voimia ja moni vastaa haasteisiin venyttämällä omaa jaksamistaan. Tämän vuoksi tarvitsemme tietoa ja taitoa, osaamista
•
tunnistaa mielenterveyttä tukevia tekijöitä ja vahvistaa niiden vaikutusta elämässä
•
tunnistaa mielenterveyden riskitekijöitä ja lievittää niiden vaikutusta
•
oman ja lähimmäisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja kriiseistä selviytymiseen.
Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi -peruskoulutus sisältää ajatuksen, että jokainen voi
vahvistaa omaa mielenterveysosaamistaan ja avartaa asennoitumistaan mielenterveyskysymyksiin. Mielenterveys nähdään voimavarana, johon vaikuttavat yksilölliset tekijät ja kokemukset,
sosiaalinen vuorovaikutuskenttä, yhteiskunnan rakenteet, resurssit ja arvot.
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus järjestää Mielenterveyden ensiapukoulutuksia itsenäisesti sekä yhteistyössä paikallisten mielenterveysseurojen, kriisikeskusten ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Peruskoulutus (16 tuntia lähiopiskelua ja aihetta syventävä
tehtävä) on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ylläpitämään ja kehittämään omaa ja
läheistensä henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Peruskoulutusta järjestetään räätälöitynä myös
työyhteisöjen tarpeisiin.
Koulutuksessa saadaan rohkeutta välittää ja tukea muita ihmisiä, saadaan voimia selviytyä
elämään kuuluvista ongelmista, kriiseistä ja muista vaikeuksista. Koulutuksessa osallistuja
•
vahvistaa omia voimavarojaan
•
rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä
•
syventää tietojaan mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä sekä niihin vaikuttavista
tekijöistä
•
saa välineitä mielenterveydestä huolehtimiseen
Tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin ja vähentää leimaamista.
Koulutuksen aluksi pohditaan, mitä hyvä mielenterveys on ja miten huolehdin omasta henkisestä hyvinvoinnistani ja miten voin tukea muita. Jokaisen elämään liittyviä kriisejä käsitellään
selviytymisen näkökulmasta. Keskustellaan siitä, miten asioita voi ottaa puheeksi, miten tukea
kriisissä olevia ja heidän läheisiään ja milloin tarvitaan ammattiauttajaa. Pohdittavina voivat olla
itsetuhoinen käyttäytyminen ja itsemurha, yksinäisyys, menetykset ja suru, seksuaalisuus, työhyvinvointi ja mielenterveyden häiriöt. (Heiskanen ym. 2006.) Teemat valitaan osallistujaryhmän
toiveiden perusteella.
Ohjaajakoulutus (24 tuntia lähiopiskelua ja syventäviä tehtäviä) on tarkoitettu sosiaali-,
terveys- ja opetusalan ammattilaisille ja niille, joilla on pitkäaikaista kokemusta vapaaehtois- ja
vertaistukityöstä. Pääsyedellytyksenä koulutukseen on voimassa oleva Mielenterveyden ensiavun
peruskoulutuksen todistus. Ohjaajakoulutuksessa osallistuja omaksuu pedagogisia perustietoja
ja syventää peruskoulutuksen teemoihin liittyvää mielenterveysosaamista.
Lähde
Heiskanen, Tarja & Salonen, Kristina & Sassi, Pirjo. (2006). Mielenterveyden ensiapukirja. Suomen Mielenterveysseura, SMS-Tuotanto Oy.
Lisätietoja
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, Ratamestarinkatu 9, 00520 Helsinki
Puh. (09) 4150 3600 tai koulutussihteeri@mielenterveysseura.fi
Yhteystiedot
Eila Okkonen, eila.okkonen@mielenterveysseura.fi
Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007
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Mikko Häikiö
Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Mielenterveys ei ole vain
mielen sairauksien puuttumista, vaan mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa.
Hyvää mielenterveyttä ovat myös ihmisen kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt voivat ilmetä monin tavoin ja oirein. Häiriöistä on kyse silloin,
kun oireet rajoittavat yksilön toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia
tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta. Tutkimusten mukaan läheisten tuella
on tässä vaiheessa suuri merkitys häiriön hallinnassa pysymisessä ja henkilön kuntoutumisprosessissa.
Australiasta lähtöisin oleva mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen ja ensiapuun perustuva koulutus on kehitetty antamaan ihmisille konkreettinen työväline, jolla auttaa mielenterveysongelmaista. Koulutuksen taustalla on pyrkimys lisätä ihmisten tietoisuutta mielenterveydestä, poistaa mielenterveyshäiriöihin liittyvää leimautumista ja madaltaa kynnystä puuttua kanssaihmisten
ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Mielenterveyden ensiapukoulutuksen tarkoituksena on:
1) suojella elämää jos epäillään, että ihminen voi vahingoittaa itseään tai muita
2) tarjota apua, jolla pyritään ehkäisemään mielenterveysongelmien kehittyminen vakavammiksi
3) edistää hyvän mielenterveyden saavuttamista ja tukea omia voimavaroja ja vahvuuksia
4) ohjata tarvittaessa hakemaan apua.
Mielenterveyden ensiapukoulutus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Koulutukseen
osallistumiselle ei ole tausta- tai koulutusvaatimuksia. Koulutuksen pituus on yhteensä 12 tuntia.
Keskeisinä koulutuksen teemoina esille nousevat mielenterveyden käsite, masennus, itsetuhoisuus
ja itsemurha, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit ja päihderiippuvuudet. Tunnistamiseen ja ensiapuun perustuvan mielenterveyden ensiapukurssin tavoitteena onkin lisätä valmiutta kohdata
mielenterveysongelmainen ja tarvittaessa auttaa häntä. Koulutuksen käynyt osallistuja:
1) tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden oireita
2) on tietoinen päihderiippuvuuksista ja päihteiden käytön haitoista
3) osaa soveltaa mielenterveyden ensiavun askeleita
4) on valmiudet tarvittaessa tarjota apua ja ohjata hoitoon
5) saa valmiuksia oman osaamisensa rajojen tunnistamiseen.
Australiassa tehdyn seurantatutkimuksen perusteella mielenterveyden ensiapu on lisännyt
kurssin läpikäynneiden tietoisuutta mielenterveysongelmien osalta. Ensiapukurssin käyneiden
asenteet ovat muuttuneet positiivisemmiksi kurssin jälkeen ja mielenterveyteen liittyvää stigmaa
on kurssin avulla pystytty vähentämään. Ensiapukurssilla on ollut myös positiivinen vaikutus
yleisiin asenteisiin mielenterveydenhäiriöitä kohtaan ja sen avulla mielenterveyteen liittyvää
leimautumista on pystytty vähentämään.

Yhteystiedot
Mikko Häikiö, mikko.haikio@vshp.fi
Pohjanmaa-hanke
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 VAASA
http://www.pohjanmaahanke.fi
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11 TERVE KUNTA -VERKOSTO
Seija Muurinen
Terve Kunta -verkosto on perustettu kuntien yhteisellä sopimuksella vuonna 1996. Verkoston
toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy.
Terve Kunta -verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategioita ja toimintamuotoja sekä välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien sekä seutukuntien välillä. Suomen
Terve Kunta -verkosto kuuluu WHO:n kansallisten verkostojen verkostoon.
Vuoden 2007 alussa Terve Kunta -verkostoon kuuluu yhdeksän kuntaa (Jyväskylä, Kerava, Kittilä, Kolari, Kuopio, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa), kaksi seutukuntaa (Järviseutu ja Oulunkaari,
koordinoivina kuntina Lappajärvi ja Utajärvi) ja yksi maakunta (Kainuu). Kaikkiaan verkoston
toiminnan piirissä on 29 kuntaa, mikä kattaa noin 20 prosenttia (lähes 1 milj. asukasta) Suomen
väestöstä. Kuntien edellytetään verkostoon liittyessään täyttävän verkostoon kuulumisen kriteerit.
Kunnassa tai seutukunnassa on oltava mm. nimetty terveyden edistämisen koordinaattori tai
yhdyshenkilö, joka osallistuu verkostotoimintaan ja välittää tietoa kuntaan tai seutukuntaan.
Terve Kunta -verkoston tavoitteista kullekin toimintakaudelle päätetään verkostokokouksissa.
Asiat valmistellaan verkostokokouksen valitsemassa johtoryhmässä. Verkostolla ei ole jäsenmaksua. Jokainen kunta varaa omaan talousarvioonsa käyttövaroja verkostossa toimimista varten.
Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Stakesin koordinoimaa verkoston toimintaa.
Kunnat toteuttavat toiminnassaan verkoston toimintasuunnitelmassa määriteltyjä pääpainoalueita, jotka perustuvat Terveys 2015 -kansanterveysohjelmaan ja WHO:n kansallisten
verkostojen tavoitteisiin. Terve Kunta -verkoston painoalueista korostuvat vuosina 2007–2008
väestön terveyserojen kaventaminen ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (terveys- ja
sosiaalivaikutukset). WHO:n kansallisten verkostojen asettamia painoalueita, joita ovat terveyttä
edistävä yhdyskuntasuunnittelu, terve ikääntyminen ja terveysliikunta, työstetään Terve Kunta
-verkoston kuntien välisinä sisällöllisinä teemaryhminä. Asiantuntijatukea saadaan mm. sosiaali- ja
terveysministeriöstä, Stakesista ja Kansanterveyslaitokselta. Verkoston jäsenillä on mahdollisuus
osallistua myös kansainväliseen, WHO:n järjestämään kansallisten verkostojen koulutukseen.

Lisätietoja
Tietoa Terve Kunta -verkostosta on nettisivuilla (http://info.stakes.fi/tervekunta/). Sivuilta löytyvät myös verkostoon liittymisen kriteerit ja hakemuslomakkeet.
Yhteystiedot
Seija Muurinen, seija.muurinen@stakes.fi
Stakes
PL 220, 00531 Helsinki

Tämä abstrakti on julkaistu aiemmin Terve Kunta-päivien julkaisussa 2007.
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12 WHO MIELENTERVEYSALAN YHTEISTYÖKESKUS
Juha Lavikainen
Suomeen nimitettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n mielenterveysalan yhteistyökeskus
kesäkuussa 2005. Keskus kuuluu yhteistyökeskusten verkostoon erityisenä toiminta-alueenaan
mielenterveyden edistäminen. Nimityksen jälkeen keskuksen toiminnoista on keskusteltu WHO:n
Euroopan aluetoimiston edustajien kanssa, ja keskuksen työ tulee liittymään kiinteästi ”Promootio,
preventio ja stigma” -ohjelmaan.
Koska keskus on saatu Suomeen Stakesin, KTL:n ja TTL:n yhteistyönä, myös sen kansallisesta
roolista on sovittu näiden laitosten edustajien kesken.

Kotimaassa tehtävän työn painopistealueet
Seuraavat uudet yhteistyömahdollisuudet on kirjattu yhteiseen toimintasuunnitelmaan
•
Mielenterveyspolitiikan nostaminen laajempaan kansalliseen keskusteluun
•
Tiedon tuottaminen seudullisissa mielenterveyshankkeissa
•
Mielenterveystiedon välittäminen kansalaisille, paikallisille päätöksentekijöille sekä työelämän toimijoille (välineinä esimerkiksi tutkittuun tietoon pohjautuvat oppaat ja yleistajuiset
julkaisut, verkkopalvelut ja työkokoukset).
•
Asiantuntemuksen käyttäminen mielenterveyden perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Yhteystiedot
Juha Lavikainen, juha.lavikainen@stakes.fi
puh. (09) 3967 2184, gsm 050 323 55 64
Ulla Katila-Nurkka, ulla.katila-nurkka@stakes.fi
puh. (09) 3967 2331, gsm 0400 541 677
http://info.stakes.fi/who
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13 TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMINEN KUNNASSA
Kerttu Perttilä, Minna Uusitalo
Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka päämääränä on kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn lisääminen. Se on kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä ja
väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista. Kunnassa terveyden edistäminen ymmärretään
terveyteen sijoittamisena sekä tietoisena voimavarojen kohdentamisena ja terveyden taustekijöihin
vaikuttamisena. Terveyden taustatekijät ovat yksilöllisiä, sosiaalisia, rakenteellisia ja kulttuurillisia
tekijöitä, joihin kunta voi toiminnallaan ja päätöksenteollaan vaikuttaa.
Terveyden edistäminen tarvitsee toteutuakseen jokaisen hallintoalan asiantuntijuutta ja hallinnonalat ylittävää yhteistyötä. Terveyden edistämisen johtaminen perustuu luottamushenkilöhallinnon hyväksymiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin. Jokainen hallinnonala
konkretisoi nämä tavoitteet suunnitelmissaan toimialakohtaisiksi tavoitteiksi ja tehtäviksi.
Terveyden edistämisen johtaminen voidaan organisoida eri tavoin riippuen kuntien koosta
ja kuntayhteistyöstä. Johtamisen mallit ovat erilaisia yhteistoiminta-alueilla (terveydenhuollon
kuntayhtymä, terveyspiiri, seutukunta, sairaanhoitopiiri) tai yhden kunnan hallintomallina.
Riippumatta hallinnon rakenteista terveyden edistäminen perustuu valtuuston hyväksymiin
hyvinvointitavoitteisiin ja niiden toteutumista mahdollistaviin voimavaroihin. Kunta tai yhteistoiminta-alue tarvitsee hyvinvointitietoa tuottavat tietojärjestelmät, joista on saatavissa suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tueksi toimipaikka-, kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa.
Kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia kuvaava tieto kootaan eri alojen asiantuntijoiden yhteiseksi
näkemykseksi, hyvinvointikertomukseksi. Hyvinvointikertomus ja sen johtopäätökset toimivat
strategiatyön pohjana. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata ja arvioida hyvinvointitilanteen
kehittymistä ja palvelujärjestelmän mahdollisuuksia vastata kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä voi perustua kunnissa joko sektorihallinnon
mukaiseen linjaorganisaatioon, jossa sektoreiden välinen yhteistyö on olennaista tai prosessiorganisaation mukaiseen johtamisjärjestelmään. Sektorihallinto toimii terveyden edistämisen
kysymyksissä matriisiorganisaation mukaisesti. Prosessijohtamisessa kuntastrategian hyvinvointitavoitteet määritellään ydinprosesseiksi, joille nimetään vastuuhenkilö huolehtimaan poikkihallinnollisesti asioiden etenemisestä ja toteuttamisesta. Prosessijohtamismalli korostaa kaikkien
hallintokuntien terveyden edistämisen tehtäviä ja toteuttamisvastuuta. Yhteistoiminta-alueilla
terveyden edistämisen johtaminen vaatii erityistä huolenpitoa siitä, että peruskuntien muidenkin
kuin yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien hallinnonalojen terveyteen vaikuttavat tehtävät tulevat
huomioon otetuiksi suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä.
Terveyden edistämisen johtamista on kehitetty Stakesissa sosiaali- ja terveysministeriön
rahoittamassa Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen (TEJO) -hankkeessa.
Kehittämistyössä ovat mukana pilottikuntina Kauniainen, Muurame, Närpiö, Oulu, Salo ja seutukuntana Kuusiokunnat sekä näiden kuntien alueilla toimivat ammattikorkeakoulut. Lisätietoja
hankkeesta ja siihen liittyvästä kehittämistyöstä löytyy osoitteesta: info.stakes.fi/tejo.

Yhteystiedot
Kerttu Perttilä, kerttu.perttila@stakes.fi
Minna Uusitalo, minna.uusitalo@stakes.fi
Stakes
PL 220, 00531 Helsinki
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14 TERVEENÄ TYÖSSÄ
Eija Alatalo, Ismo Suksi
Työelämän muutoksessa selviäminen vaatii ihmiseltä voimavaroja. Työntekijälle terveys on voimavara, joka on työ- ja toimintakykyä, subjektiivista hyvinvoinnin tunnetta sekä kykyä sopeutua
ja selviytyä työelämässä. (Vertio 2003; Davies 1996). Työssä jaksamista voi lähestyä voimaantumisen näkökulmasta. Voimaantuminen (empowerment) lähtee ihmisestä itsestään ja on ennen
kaikkea henkilökohtainen prosessi, jossa sosiaalinen yhteys esimerkiksi työyhteisöön on lisäämässä
työntekijän voimaantumisen tunnetta. Toinen ihminen ei voi suoraan antaa voimaa, mutta toisen
ihmisen vaikutus voimaantumiseen on merkittävää. Työelämässä aikuiselle ihmiselle on tärkeää
vapaus tehdä valintoja, itselle tärkeiden arvojen toteuttaminen sekä uskomus omiin kykyihin (Siitonen 1999). Yksilö arvioi itse kykeneekö hän saavuttamaan asettamansa päämäärät. Epärealistiset
tavoitteen asettelut aiheuttavat turhautumista. Kykyuskomuksiin vaikuttavat työntekijän minäkäsitys (minäkuva, itsetunto, identiteetti), itseluottamus- ja itsearvostus, tehokkuususkomukset
ja vastuullisuus. Työyhteisössä kokema hyväksynnän, arvostuksen, luottamuksen, kunnioituksen,
toimintavapauden, autenttisuuden ja yhteistoiminnan kokemukset (Siitonen 1999) vaikuttavat
yksilön arvioon siitä, onko hänen tavoitteillaan mahdollisuuksia toteutua työssä.
Omien voimavarojen lisäksi vaaditaan työyhteisöltä hyvän organisaation kaltaista toimintaa. Työilmapiirin ohella on syytä tarkastella myös varsinaista työtoimintaa ja siinä tapahtuneita
muutoksia (Mäkitalo 2005). Työn muuttumista on hyvä analysoida ajallisesti sekä hahmottaa
organisaation nykytilanne ja tulevaisuus. Yksilön tavoitteiden ja kehittämiskohteiden tulisi olla
samansuuntaiset organisaation muutosten kanssa. Arvioimalla ja vaikuttamalla työssä tapahtuneisiin muutoksiin edistetään koko työyhteisön työssäjaksamista.
Promootionäkökulmasta työhyvinvoinnin tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä. Nämä tekijät ovat sellaisia, jotka suodattavat riskien vaikutuksia yksilöihin. Siinä
ihmisille mahdollistetaan tietynlaisia elinoloja ja kokemuksia, jotka tukevat ja auttavat yksilöä
selviytymään. (Vertio 2003; Savola, Pelto-Huikko, Tuominen & Koskinen-Ollonqvist 2005) työssä.
Terveyden edistäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen tarkoittavat juuri yksilön voimavarojen
kasvattamista, voimaantumista ja mahdollisuuksien luomista oman terveytensä edistämiseksi.
Terveyden edistämistä ohjaavat valtakunnalliset ohjeet (EU:n työterveys- ja turvallisuusstrategia 2002–2006, Veto-ohjelma 2003–2007, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat vuoteen 2010,
Terveys 2015 -ohjelma, Pohjanmaa-hanke 2005–2014), joiden avulla pyritään vaikuttamaan työssä
jaksamiseen entistä tehokkaammin sekä ennaltaehkäisemään varhaista eläköitymistä.

Lähteet
Davies, P. (1996). Sociological approaches to health outcomes. Teoksessa Macbeth H.M. (Edit.) Health outcomes,
Biological, Social and Economic Perspectives (94–139). Great Britain: Bookcraft Ltd., Midsomer Norton,
Bath, Avon.
Savola, E. & Pelto-Huikko, A. & Tuominen, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. (2005). Katsaus
terveyden edistämisen arviointitutkimuksiin. Sata tapaa arvioida terveyden edistämistä.
Siitonen, J. (1999). Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun yliopisto.
Vertio, H. (2003). Terveyden edistäminen. Helsinki. Tammi.

Yhteystiedot
Eija Alatalo, Pohjanmaa-hanke, eija.alatalo@tk.kokkola.fi
Ismo Suksi, Veto-ohjelma, ismo.suksi@stm.fi
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15 TYÖOLOT MIELENTERVEYDEN KANNALTA
Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen, Marianna Virtanen
Terve mieli työssä – sairauspoissaolot hallintaan työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen
yhteistyöllä. STM:n ESR-rahoitteinen kehittämisprojekti 2005–2008.
Terve mieli työssä -hankkeessa (TMT) kehitetään työpaikkaselvitystä työolojen arvioimiseksi henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta. Lisäksi kehitetään yhteistoimintamallia oikeaaikaisen ja turvallisen työhön paluun tukemiseksi sairauspoissaolon jälkeen. Työterveyslaitoksen
kolmen psykologin projektiryhmän kehittämiskumppaneina on työterveyshuoltoyksiköitä (3) ja
niiden palvelemia yksityisiä ja kunnallisia, pieniä ja keskisuuria työpaikkoja aikuissosiaalityön,
korjaamo-, kotihoito- sekä päivähoitotyön aloilta (4).

Työpaikka henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta
Työpaikkaselvityksen tekeminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä enemmän kuin perinteinen
terveydellisen vaaran mallin mukainen selvitys silloin, kun selvityksen kohteena ovat psyykkiset
ja sosiaaliset tekijät työssä. Työnantajan velvoitteena on ehkäistä työhön liittyvää psykososiaalinen
kuormittuminen ja mielenterveyden vaarantuminen.
Työpaikkaselvitys on useita vaiheita sisältävä prosessi. TMT-hankkeessa työpaikkaselvitysprosessi aloitettiin työn havainnoinnilla. Selvityksestä annettiin etukäteisinformaatiota ryhmätilaisuuksissa, jotka sisälsivät osin myös haastattelukysymyksiä. Noin tunnin mittaisia yksilöllisiä
tapaamisia varten oli koottu 14-kohtainen arviointirunko, jonka avulla kartoitettiin hyvinvointia
ja mielenterveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä työssä. Tuloksia arvioitiin paikallisen työterveyshuollon kanssa terveydellisen merkityksen kannalta. Työpaikalla palautetilaisuuksissa valittiin
neuvontateemoja jatkossa työstettäväksi, esim. korjaamotyössä kiireen hallinta, kuormituksen
hallinta asiakaspalvelukonseptin muutoksessa ja työympäristön siisteydestä huolehtimisen merkitys henkiselle hyvinvoinnille.
Hyvää jatkoa työssä – paluusuuntautunut toimintatapa sairauspoissaolon
jälkeen
Työhyvinvointia edistävänä toimintana jokainen työpaikka joutuu ottamaan kantaa sairauden ja
vajaakuntoisuuden asioihin, jotka ovat yksityisiä, mutta myös mitä suurimmassa määrin yhteisiä
asioita. Oikea-aikainen ja turvallinen paluu työhön tukee sairaudesta elpymistä ja kuntoutumista. Hyvä paluu rakennetaan jo sairauslomalle jäädessä; pohditaan työkyvyn palautumista ja
vaivan työhön liittyvyyttä, puretaan aikaisempia paluukokemuksia sekä luodaan näkymä työssä
jatkamiseksi tarvittaviin toimiin. Työpaikkaselvityksen lisäksi tarvitaan työkyvyttömänä olleen
työntekijän lääketieteellistä ja psykososiaalista paluuvalmiuden arviointia. Paluusuuntautunut
toimintatapa onnistuu, kun työntekijät, esimiehet, työterveyshuolto, kuntoutustahot ja luottamustoimien haltijat ovat yhteydessä toisiinsa riittävästi ja sopivat vastuista ja käytännön menettelytavoista. Työhön palaava henkilö on arvokas neuvonantaja työpaikalla, kun osataan kysyä
hänen kokemuksistaan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelemiseksi.

Yhteystiedot
Sirkku Kivistö, sirkku.kivisto@ttl.fi
Eila Kallio, eila.kallio@ttl.fi
Greta Turunen, greta.turunen@ttl.fi
puh. 030 474 2743
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16 LAPIN MIELENTERVEYSHANKKEET
Marja-Sisko Tallavaara
Lapin sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan vuosina 2006–2007 sosiaali- ja terveysministeriön ja
kuntien rahoittamana kahta psykososiaalisten palvelujen hanketta: Mielenterveys- ja päihdetyön
seudullinen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin alueella sekä Lasten ja nuorten psykososiaalisten
erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa. Hankkeiden tavoitteet nivoutuvat sosiaalialan
kehittämishankkeen ja kansallisen terveyshankkeen asettamiin psykososiaalisten palvelujen kehittämistavoitteisiin.

Haasteena välimatkat, vinoutuva väestörakenne ja vähenevät resurssit:
Lappi pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen maakuntana asettaa erityisiä haasteita mielenterveyspalvelujen järjestämiselle ja saatavuudelle. Muuttoliike on vinouttanut kuntien väestörakennetta; ikääntyneiden, paljon palveluja tarvitsevien osuus on kasvanut ja kasvaa. Kotiseudulleen jäävät useimmiten myös jo työelämästä syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät ja koulutuksen
ulkopuolelle jääneet nuoret aikuiset. Palvelujen tarve kasvaa samalla, kun kuntien taloudelliset
edellytykset järjestää niitä heikkenevät. Selviytyäkseen kuntien on etsittävä mahdollisuuksia
seudullisesta yhteistyöstä. Tähän pakottaa myös pula työntekijöistä.
Koulutuksella ja konsultaatiolla vahvistetaan osaamista perustasolla
Erikoissairaanhoito on kaukana ja kallista. Siksi tarvetta on kehittää ehkäisevää työtä ja avohoitoa,
niin että ihmiset saavat tarvitsemansa avun varhaisessa vaiheessa ja lähellä asuinympäristöään.
Jotta perustason työntekijät pystyvät paremmin tunnistamaan häiriöitä ja tarttumaan niihin
varhaisvaiheessa, hankkeet järjestävät monipuolista koulutusta: päihdeneuvojakoulutus, täydennyskoulutus lasten ja nuorten psykiatriasta, Toimiva lapsi&perhe -menetelmien koulutus,
depressiokouluohjaajakoulutus sekä koulutusta lasten neuropsykiatrisista häiriöistä ja varhaisesta
kuntoutuksesta, varhaisen puuttumisen ja huolen puheeksioton -toimintamallista.
Ohjelmistopohjaista videokonsultaatiota otetaan käyttöön erityistason osaamisen välittämisessä peruspalvelujen työntekijöille hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon. Videovälitteisesti
kokeillaan myös suoraan asiakkaille annettavaa etäpalvelua.
Ryhmätoiminnoilla lisätään laatua, saadaan säästöä
Sairaanhoitopiirin alueella toteutetussa skitsofreniahankkeessa kehitetty ryhmämuotoinen
avokuntoutusmalli on tuottanut positiivia tuloksia. Laitosjaksojen määrän on voitu osoittaa
vähentyneen toimintaan osallistuneiden potilaiden kohdalla. Itse potilaat ja heidän omaisensa
ovat kokeneet ryhmät myönteisinä. Tätä ryhmämuotoista toimintamallia halutaan kokeilla myös
depressiopotilaille ja heidän läheisilleen. Vertaisryhmät ja ryhmämuotoinen kuntoutus soveltuvat
hyvin myös lasten varhaiskuntoutukseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn.
Suunnitelmilla selkeyttä ja sujuvuutta palvelutuotantoon
Hankkeiden yhtenä tavoitteena on kuntien tukeminen seudullisten mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelmien, seudullisten toimintamallien ja toimivien yhteistyöverkostojen
aikaansaamiseksi. Tähän sisältyy tiedon tuotantoa kuntien tarpeisiin, kuntien peruspalvelujen ja
erityispalvelujen, järjestöjen palveluiden sekä erikoissairaanhoidon yhteistyömuotojen ja työnjaon
kehittäminen ja mallintaminen.
Yhteystiedot
Jorma Posio, jorma.posio@lshp.fi
Marja-Sisko Tallavaara, marja-sisko.tallavaara@poskelappi.fi
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SATEENVARJO-PROJEKTI: UUSIA TOIMINTAMALLEJA PERUSTASON
TYÖHÖN
Lauri Kuosmanen, Maria Vuorilehto, Tarja Melartin
Sateenvarjo-projekti on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toteutettava seudullinen
kehittämishanke vuosille 2005–2007. Projektin tavoitteena on tuottaa moniammatillisia, kustannustehokkaita ja seudullisesti sovellettavissa olevia toimintamalleja. Projektin kohderyhminä
ovat kaikki mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat kaikissa ikäryhmissä. Pääasiallisena kehittämiskohteena ovat peruspalvelut. Kehittämistyön avulla pyritään varhaistamaan ongelmien
tunnistamista ja hoidon aloittamista.
Projekti toteutetaan Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä HYKS/Peijaksen sairaalan yhteistyönä. Projektin perustana on käytetty Vantaalla aiemmin tehtyjä tutkimuksia, joissa on
selvitetty terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon potilaiden sekä nuorten masennusta. Näiden
tutkimustulosten lisäksi hyödynnetään Vantaalla aikaisemmin tehtyjä lukuisia kehittämis- ja
tutkimusprojekteja.
Sateenvarjo-projektin keskeiset toiminta-alueet ovat
1) depressiohoitajatoiminnan kehittäminen, systematisointi ja arviointi
2) konsultoivan psykiatrin työnkuvan kehittäminen
3) kotihoidon mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen
4) nuorten masennuksen tunnistamisen ja hoidon kehittäminen osana oppilashuoltoa
5) päihdeongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen terveysasemalla
6) lastenpsykiatrinen osaaminen neuvolassa – masentuneiden äitien ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
7) mielenterveyspotilaiden suun terveyden edistäminen
8) antistigma-toiminta
9) koulutus- ja tutkimustoiminta
10) arviointi
11) julkaisutoiminta.

Yhteystiedot
Lauri Kuosmanen, lauri.kuosmanen@vantaa.fi
gsm 040 574 1005
www.vantaa.fi/sateenvarjoprojekti
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18 KOTIHOITO – SATEENVARJO
Hannele Peräkoski
Kotihoito - Sateenvarjo on Vantaan ja Keravan kaupunkien ja Peijaksen sairaanhoitopiirin alueella toimivan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämishankkeen, Sateenvarjo-projektin,
pilottiprojekti.
Sen tavoitteena on luoda kotihoitoon malli, jossa tehostetaan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamista seulonnalla ja aikaistetaan hoitoa moniammatillisella ja ryhmämuotoisella
hoidolla. Mallissa huomioidaan myös hoidon jatkuvuus. Pilottialueena on Vantaan Tikkurilan
vammais- ja vanhustenhuollon palvelualue, jossa 48 000 väestöstä yli 65-vuotiaita on noin 9
prosenttia. Vanhusten määrä on kaksinkertaistumassa alueella 10 vuodessa ja mielenterveys- ja
päihdeongelmat näyttäytyvät siellä kasvavana kotihoidon haasteena.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien seulominen ja tunnistaminen
Kotihoidon asiakkaita voidaan pitää riskiryhmänä, jossa masennuksen esiintyvyys on muuta
väestöä korkeampi. Uusien asiakkaiden masentuneisuuden seulontaan käytetään yli 65-vuotiailla
GDS-15 (Geriatric Depression Scale) ja nuoremmille BDI-21 (Beck Depression Inventory). Alkoholin suurkulutuksen tunnistamiseen käytetään yli 65-vuotiaille ”Otetaan selvää! Ikääntyminen,
alkoholi ja lääkkeet” sekä nuoremmille Audit.
Perustason varhainen hoito
Positiiviseen masennusseulaan reagoidaan oireistoa kartoittavalla ja tarkentavalla keskustelulla.
Suurkulutukseen päihdeseulassa reagoidaan mini-interventiolla. Konsultaatioapuna voidaan
käyttää kotihoidon psykiatrista vastuusairaanhoitajaa tai päihdevastuuhoitajaa. Yksilöllisen arvion perusteella asiakkaita ohjataan ryhmiin (mm. depression ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä
päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävät ryhmät). Ryhmiä kehitetään eri organisaatioiden
ja ammattiryhmien yhteistoimintana. Asiakkaiden toipumista seurataan systemaattisesti ja kirjaamista hoitosuunnitelmaan ja sairauskertomukseen kehitetään. Yhteistyö- ja konsultaatiotoimintaa kehitetään, vakiinnutetaan ja kuvataan (terveyskeskuslääkärit, psykiatrian poliklinikat ja
osasto, A-klinikka). Kotihoitoon pyritään saamaan oma vastuulääkäri perusterveydenhuollossa.
Kotihoidon asiakkaiden kanssa toimijoille luodaan ja vakiinnutetaan yhteydenpitofoorumi, joka
edistää keskinäistä tuntemusta.
Ennaltaehkäisevä toiminta
Mielenterveys- ja päihdeongelmia pyritään ennaltaehkäisemään tukemalla asiakkaiden sosiaalisen
verkoston säilymistä (esim. inforyhmät, uusien asiakkaiden ja omaisten ryhmät) yhteistyössä
kolmannen sektorin (seurakunta, SPR) kanssa.
Koulutustoiminta alaprojektissa
Kotihoidon henkilöstölle järjestetään syventävää mielenterveys-, päihdetyö- ja lääkehoidon koulutusta. Kotihoidon psykiatrisina vastuuhoitajina toimivat sairaanhoitajat koulutetaan ryhmäohjaajiksi. Sekä heidän että päihdetyöhön perehtyneiden hoitajien toimenkuva mallinnetaan.
Pilotin ajan kehittämistyön fasilitaattorina ja kouluttajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja
taustatukenaan konsultoiva psykiatri. Pilottialueella kehitetty toiminta levitetään mallintamisen
jälkeen Sateenvarjo-projektin alueella muihin toimintapisteisiin.

Yhteystiedot
Hannele Peräkoski, hannele.perakoski@vantaa.fi
Sateenvarjo-projekti, Tikkurilan sosiaali- ja terveyskeskus
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19 POHJANMAA-HANKE 2005–2014
Matti Kaivosoja
Suomalaisten terveydentila ja hyvinvointi ovat kehittyneet viime vuosikymmenet myönteisesti.
Hyvää suuntaa selittävät hyvinvoinnin yleinen kehitys, elintapojen muutos, terveyden edistämistyö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Valitettavasti suomalaisten mielenterveyden tilassa ei
ole tapahtunut vastaavaa myönteistä kehitystä, vaan mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat
ja päihteisiin liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet.
Periaatteessa kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden tavoitteena on väestön hyvinvoinnin
lisääminen ja useat tahot, valtiovallasta kuntiin, työnantajista ammattijärjestöihin haluavat
painottaa psyykkistä hyvinvointia. Eduskunta on koko vuosituhannen alun lisännyt jokaiseen
budjettiin lisää rahaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, viime vuosina myös ongelmien
ehkäisyyn. Silti näyttää, ettei ongelmakehitys taitu.
Mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan samanaikaisia päätöksiä useilla tahoilla ja päätöksenteon useilla tasoilla. Jo pelkästään kunnissa toisen sektorin säästöpäätökset voivat kumota
toisen sektorin yrityksen parantaa tilannetta. Samoin valtiovallan päätökset alkoholiverotuksen
osalta tuottavat suuria ongelmia kunnille, jotka vastaavat palveluista. Siten mielenterveys- ja
päihdekysymyksistä on tullut vaikeasti voitettavia ilkeitä ongelmia, usein niin yhteisöllisellä kuin
yksilölliselläkin tasolla. Tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyöhön laajaa uudistusta ja näyttöön
perustuvaa ohjelmaa. Pohjanmaa-hanke on projektiksi pitkäkestoinen, pikemminkin se voidaan nähdä kehittämisohjelmana, jolla on monta toimeenpanon tasoa ja rinnakkain eteneviä
osa-alueita. Hanke toimii yhtenä sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeena ja osallistuu
kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimiseen.
Pohjanmaa-hanke toimii kumppanuusperiaatteella kuntien, järjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä valtiovallan kehittämisohjelmien kanssa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueella
ja tuo valtakunnallista asiantuntemusta mm. seudulliseen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmiin. Palveluissa edistämme hyviä käytäntöjä ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Palvelujen
käyttäjiä tuomme mukaan palvelujen arviointiin.
Mielenterveys- ja päihdetyön uudistamiseen kuuluu myös terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn tehostaminen. Tässä luotamme pohjalaiseen sosiaaliseen pääomaan. Pohjanmaalla
yrittäjyys, pienten yritysten verkostoituminen ja omaan alueeseen sitoutuminen ovat vahvuuksia, joille myös psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen tulee rakentua. Työelämän kehittämisessä
panostamme sekä työelämässä mukana olevien hyvinvoinnin edistämiseen, että mielenterveyskuntoutujien ja muista syistä vajaakuntoisten työllistymisen esteiden poistamiseen. Ehkäisevässä työssä tuomme maahan uusia keinoja, esimerkkinä Australiassa kehitetty mielenterveyden
ensiapukoulutus MHFA.
Pohjalaismaakunnissa on valmiutta kehittämistyöhön. Kaksi kolmannesta alueen kunnista
on lähtenyt jo mukaan yhteistyöhön, samoin monet järjestöt ja yritykset ovat tehneet yhteistyötä.
Jäsennämme yhteistyömme kumppanuussopimuksin ja asetamme yhteistyölle osapuolten päämääriä tukevat tavoitteet. Vuoden 2007 aikana tulemme panostamaan myös väestölle suunnattuun
suoraan viestintään, päämäärinä mielenterveyden näkeminen voimavarana, sairauksiin liittyvän
leiman vähentäminen sekä yhteisöllisyyden edistäminen.

Yhteystiedot
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Stakes, Työpapereita – Diskussionsunderlag 4/2007

87

MIELI 2007 – PSYKISK HÄLSA 2007

20 POHJANMAA-HANKKEEN ARVIOINTI
Maritta Vuorenmaa, Matti Kaivosoja
Pohjanmaa-hanke edistää alueen asukkaiden hyvinvointia kehittämällä ja arvioimalla mielenterveys- ja päihdetyötä. Pohjanmaa-hanke toimii suunnittelussa, päätöksissä ja toiminnassa muutosresurssina tutkien, kouluttaen, kehittäen, hyviä käytäntöjä luoden ja niitä arvioiden. Hanke
vaikuttaa kumppanuus-periaatteella kolmen pohjalaismaakunnan alueella vuosina 2005–2014.
Mielenterveys- ja päihdetyön uudistamiskumppanuuteen on kutsuttu kuntalaisia, asiakkaita,
potilaita, palvelujen käyttäjiä, terveyden edistämistyöstä, häiriöiden ja sairauksien ehkäisystä,
hoidosta ja palveluista sekä kuntoutuksesta vastaavia hyvinvointipalvelujen toimijoita.
Pohjanmaa-hanke pyrkii tavoiteltaviin muutoksiin pitkällä aikavälillä ja sen vaikuttamistasoja on monia. Siksi myös hankkeen arvioinnissa on sovellettava useita pitkäkestoisen arvioinnin
mahdollistavia menetelmiä. Hankkeen arvioinnin neljä peruspilaria ovat väestötasoisen tutkimukseen perustuva vaikuttavuuden arviointi, hankkeen toimintaa seuraava ja tukeva prosessin
arviointi, kehittämistyön voimavarana oleva hyvien toimintatapojen arviointi sekä vielä suunnitteilla oleva toimintojen tehokkuuteen ja laatuun paneutuva terveystaloudellinen arviointi ja
laadun arviointi.
Hanke arvioi ja levittää näyttöön perustuvia, vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
päihde- ja mielenterveystyössä kansallisesti ja kansainvälisesti. Koko toimintasektorin kattava
kehittämisohjelman vaikuttavuuden arviointi on meneillään. Arvioinnissa käytetään pitkän aikavälin vertailun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja vertailtavuuden mahdollistavia indikaattoreita.
Hankkeen aikaan saamaa vaikuttavuutta väestötasolla selvitetään myös arviointitutkimuksen
keinoin. Vaikuttavuustutkimus toteutetaan väestökyselyllä mielenterveydestä, asennoitumisesta
mielenterveyshäiriöihin ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen käytöstä. Kysely lähetettiin vuonna
2005 viidelle tuhannelle satunnaisesti valitulle, 15–80-vuotiaalle pohjalaiselle. Kysely toistetaan
keväällä 2008 Pohjanmaalla. Kolmen pohjalaismaakunnan vertailualueena on Varsinais-Suomi.
Keskeinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen resurssi on nykyisten voimavarojen
mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Tehokkuuteen pyritään arvioimalla
toimintaa ja käyttämällä voimavarat vaikuttaviksi arvioitaviin toimiin. Myös ehkäisevän työn
menetelmien vaikuttavuutta arvioidaan. Arviointi nojaa kriteerien valinnassa olemassa oleviin
laatusuosituksiin. Näin menetellen voidaan tehostaa koko palvelujärjestelmää ja nostaa sen
toimintojen laatua. Pohjanmaa-hankkeessa tehdään myös itse hankkeesta prosessiarviointia.
Tällöin arvioidaan hanketta, sen toimintoja ja hankkeen tekemää kehittämistyötä, sitä prosessina mallintaen. Prosessiarviointia tekevät hankkeessa toimivat monitahoarviointina. Hankkeen
prosessiarvioinnin perustana ovat laajat nykytilaselvitykset, jotka tehtiin hankkeen ensimmäisenä
toimintavuonna.
Pohjanmaa-hanke on avoin tutkimus- ja arviointiympäristö. Hanke tarjoaa myös
monitieteisille tiedeyhteisöille ja muille tutkijoille mahdollisuuden osallistua arviointiin. Hankkeessa kerätyt laadulliset ja määrälliset aineistot ovat tutkijoiden käytettävissä.
Hanke levittää tietoa arvioinnista hankkeen www-sivuilla, muina kirjoituksina, asiantuntijapuheenvuoroina, julkaisuina ja tieteellisinä jatkotutkimuksina. Hanke kokoaa kansallisia ja
kansainvälisiä tutkijoita tapaamisiin ja asiantuntijoiksi. Arvioinnista ja tutkimuksesta kerrotaan
tarkemmin Pohjanmaa-hankkeen verkkosivuilla.

Yhteystiedot
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21 STRATEGIATYÖ
Minna Laitila
Päihde- ja mielenterveysstrategioita kolmen pohjalaismaakunnan alueella
Pohjanmaa-hankkeen tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen turvaaminen pohjalaismaakuntien alueella. Tavoitteeseen pyritään
mm. tukemalla alueen, seutukuntien ja peruskuntien päihde- ja mielenterveysstrategiatyötä.
Kumppanuussopimukset kuntien kanssa
Päihde- ja mielenterveysstrategiatyö perustuu laaja-alaiseen kumppanuuteen ja kuntien kanssa
tehtyihin kumppanuussopimuksiin. Kunnan, STM:n alkoholiohjelman ja Pohjanmaa-hankkeen
väliset kolmikantaiset kumppanuussopimukset on allekirjoitettu 18 kunnan kanssa. Kumppanuussopimus on valmisteilla 20 kunnassa.
Tilanneanalyysi ja nykytilakuvaus
Kehittämis- ja strategiatyön lähtökohtana toimivat perusteellisesti, yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tehdyt tilanneanalyysit ja nykytilannekuvaukset. Tavoitteena on konkreettinen,
toimiviin käytäntöihin ja toimintamalleihin perustuva strategia.
Kuulemistilaisuuksia on ollut 25 kunnassa ja alueellisia nykytilaselvityksiä on tehty 3 kappaletta. Keski-Pohjanmaan maakunnallinen päihdestrategia on valmistunut joulukuussa 2006.
Koulutus, koordinointi, arviointi ja tutkimus - kuntien käyttöön strategiatyön
tueksi
Tärkeä osa strategiatyön tukemista on strategiaprosessin ohjaus. Pohjanmaa-hanke on mukana
yhteistyökokouksissa, jotka liittyvät prosessin suunnitteluun ja eteenpäin viemiseen kunnissa ja
alueilla. Lisäksi järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä strategiayhdyshenkilöille. Hanke kokoaa ja
tuottaa myös indikaattori- ja arviointitietoa kuntien käyttöön.

Yhteystiedot
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22 PIRKANMAAN MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Juha Ahonen
Tausta
Pirkanmaan mielenterveystyötä kehitettiin vuosina 2001–2005 Pirkanmaan mielenterveystyön
strategia- ja osaamiskeskushankkeen (PMH) koordinoimana. Hankkeessa tuettiin alueen kuntia
ja seutukuntia mielenterveystyön kehittämisohjelmien laatimisessa ja suunniteltujen toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa.
Kehittämisohjelmat ja strategia
Kehittämisohjelmat sisältävät kunnan tarpeista nousevat kehittämistavoitteet, toimintasuunnitelmat, seurantaindikaattorit, toteutuksen vastuutahot ja aikataulut. Ohjelmien painoarvon lisäämiseksi ja päättäjien sitouttamiseksi, ohjelmat on käsitelty kuntien hallinnollisissa elimissä.
Keväällä 2005 julkaistulla alueellisella mielenterveystyön strategialla (2005–2012) pyritään
kunta- ja toimialuerajat ylittävän yhteistyön lisäämiseen, päällekkäisten toimintojen syntymisen estämiseen, resurssien käytön tehostamiseen, toiminnan laadun parantamiseen ja hyvien
käytäntöjen jakamiseen. Kuntien kehittämisohjelmat toteuttavat strategiaa ja strategia linjaa
kuntakohtaista jatkostyöskentelyä.
PSHP tukee alueen kuntien mielenterveystyön kehittämistä
PMH:n päätyttyä mielenterveystyön kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen mielenterveyslain velvoitteen mukaisesti liitettiin sairaanhoitopiirin toimintaan. TAYS:n
psykiatrian toimialueelle perustettiin Pirkanmaan mielenterveystyön kehittämisyksikkö (PMT),
jossa toimivat mielenterveystyön koordinointipäällikkö ja suunnittelija.
Kehittämisyksikön kuntalähtöiset toiminnot
PMT:n tehtävänä on mielenterveyttä ja mielenterveystyötä kuvaavan tietoperustan päivittäminen
ja edelleen kehittäminen kuntien käyttöön, mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön liittyvä
koulutus, asiantuntijakonsultaatioiden kehittäminen eri tahojen välille sekä työnohjauskäytäntöjen kehittäminen. Lisäksi yksiköstä saa neuvoja hankeavustushakemusten suunnitteluun ja
laatimiseen. Yksikön palveluista ei aiheudu PSHP:n jäsenkunnille erillisiä kustannuksia.
Vuonna 2007 yksikkö jatkaa sille mielenterveysstrategiassa määrätyin tehtävin kuntien kehittämisohjelmien toteuttamisen, päivittämisen ja arvioinnin tukemista. Lisäksi valmistellaan mm.
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden palvelutarjonnan ja asiakasprosessien selvitystä.
Kehittämistyön tuloksellisuuden ja alueen väetön mielenterveyden muutosten seuraamiseksi tarvitaan valtakunnalliset mielenterveysindikaattorit, jotka ovat vertailukelpoisia myös
eurooppalaisella tasolla.

Yhteystiedot
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MERTTU-TUTKIMUS: MIELENTERVEYSPALVELUJEN RAKENNEMUUTOS ON EDELLEEN KESKEN
Kristian Wahlbeck, Sami Pirkola
Stakesin Merttu-tutkimus on vuosina 2004–2006 selvittänyt työikäisen väestön mielenterveyspalveluiden tilaa. Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaisissa mielenterveyspalveluissa on tapahtunut suuria hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. Vastuu mielenterveystyöstä on siirretty
keskushallinnolta kunnille ja laitoshoitopainotteisesta mallista on tapahtunut siirtymistä kohti
monipuolisten avohoitopalvelujen mallia.
Merttu-tutkimus keräsi systemaattisesti tietoa hajautetuista suomalaisista mielenterveyspalveluista. Kuntien vuoden 2004 lopulla käyttämät työikäisten mielenterveyspalvelut luokiteltiin European Service Mapping Schedule -järjestelmän mukaan. Tutkimukseen osallistui 72 %
Manner-Suomen kunnista.
Yleensä ympärivuorokautiset palvelut olivat perinteisiä sairaalaosastoja. Vaihtoehtoja perinteiselle sairaalahoidolle ei yleensä ollut tarjolla. Ei-akuutin hoidon tarjonnassa vain noin puolet
kunnista käytti sairaalaosastojen lisäksi muita ympärivuorokautisia hoidollisia palveluja, kuten
kuntoutus- tai hoitokoteja. Järjestettyä päivätoimintaa oli tarjolla melko vähän. Avopalvelut ovat
useimmiten perinteisiä pysyviä ajanvarauspalveluja huolimatta siitä, että niiden rinnalle tarvittaisiin myös monipuolisia ja kehittyneitä, liikkuvia ja päivystyksellisiä avopalveluja. Akuutteja
päiväpalveluja käyttää vain 15 prosenttia kunnista. Monipuoliset ja avohoitopainotteisemmat
palvelut ja laitoshoidon purku liittyvät alentuneeseen itsemurhakuolleisuuteen.

Päätelmät
Työikäisten mielenterveyspalvelut ovat nojaavat vielä pitkälti perinteiseen laitoshoitoon ja avohoitomuodot ovat vasta kehitteillä. Suuremmissa kunnissa palvelut ovat monipuolisempia kuin
pienissä kunnissa.
Itsemurhien tarkastelun perusteella avohoitopainotteiset mielenterveyspalvelut ovat sairaalakeskeistä järjestelmää vaikuttavampia, ja merkkejä siitä että psykiatriset osastojaksot keskimäärin
olisivat liian lyhyitä ei löytynyt.
Mielenterveyspalvelujen monipuolistuminen ja vaikuttavuuden paraneminen vaativat
kunnilta selkeää mielenterveystyön johtajuutta. Vain neljänneksellä vastanneista kunnista on
mielenterveystyön strategia. Kunnissa, joissa strategiaa ei ole, on selkeästi vähemmän eri palvelumuotoja.
Psykiatrian avopalveluiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta joko kokonaan tai osittain
terveyskeskusten toiminnaksi ei ole lisännyt avohoitopalvelujen kirjoa.

Lähteet
Harjajärvi, M. & Pirkola, S. & Wahlbeck, K. (2006). Aikuisten mielenterveyspalvelujen tila. Acta n:ro 187. Suomen
Kuntaliitto ja Stakes.
Sohlman, B. & Pirkola, S. & Wahlbeck, K. (2006). Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin
itsemurhiin. Duodecim. 122:819–25.
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MERTTU-PROJEKTET: STRUKTURREFORMEN AV MENTALVÅRDEN 		
ÄR ÄNNU PÅ HÄLFT
Kristian Wahlbeck, Sami Pirkola
Stakes’ forskningsprojekt Merttu har under åren 2004–2006 analyserat det rådande läget inom mentalvårdstjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder. Under de senaste årtiondena har
mentalvården genomgått stora såväl administrativa 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 öppenvårdstjänster.
Forskningsprojektet Merttu har systematiskt samlat in uppgifter om de finska mentalvårdstjänsterna. Kommunernas användning av mentalvårdstjänster år 2004 beskrivs enligt ett standardiserat klassificeringssystem (European Service Mapping Schedule). 72 % av kommunerna i
fasta Finland deltog i projektet.
Användningen av dygnet-runt-enheter begränsades i allmänhet till traditionella sjukhusavdelningar. Alternativ till traditionell sjukhusvård användes vanligen inte. Endast cirka hälften av
kommunerna har vid sidan av sjukhusavdelningar också använt andra icke akuta dygnet-runtvårdtjänster, som rehabiliterings- eller vårdhem. Användningen av organiserad dagverksamhet
var liten. 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.
En mångsidig öppenvård stod i samband med en lägre självmordsdödlighet.

Slutsatser
Inom mentalvården för personer i arbetsför ålder ligger tyngdpunkten på institutionsvård och
öppenvårdstjänsterna har inte utvecklats i önskad riktning. Servicestrukturen är mångsidigare
i större kommuner.
Utgående från självmorden var öppenvårdsbetonade mentalvårdstjänster mera verksamma
än en sjukhusbetonad mentalvård, och det fanns inga tecken på att behandlingsperioderna vid
psykiatriska avdelningar idag i allmänhetskulle vara för korta.
Utvecklandet av mentalvårdstjänsterna i en mångsidigare och verkningsfullare riktning
kräver ledarskap av och i kommunerna. Endast var fjärde kommun meddelar att de har tagit i
bruk en strategi för psykisk hälsa. I kommuner som saknar strategi finns det ett snävare utbud
av olika mentalvårdstjänster. Att helt eller delvis flytta över öppenvården från den specialiserade
sjukvården till hälsovårdscentralerna har inte skapat önskvärd mångsidighet i serviceutbudet.

Litteratur
Harjajärvi, M. & Pirkola, S. & Wahlbeck, K. (2006). Aikuisten mielenterveyspalvelujen tila. Acta n:ro 187. Suomen
Kommunförbundet och Stakes.
Sohlman, B. & Pirkola, S. & Wahlbeck, K. (2006). Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin
itsemurhiin. Duodecim. 122:819–25.
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PÄÄTÖSTEN VAIKUTUKSIA MIELENTERVEYTEEN VOIDAAN 			
ARVIOIDA ENNALTA
Tapani Kauppinen, Kirsi Nelimarkka
Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on kaikkien hallintokuntien asia. Eräs keino tarkastella mielenterveysvaikutuksia on niiden arvioiminen ennalta.
Mielenterveysvaikutusten arviointia päätösten valmistelussa on suositeltu muun muassa Mielekäs
Elämä -ohjelmassa, WHO:n Euroopan alueen ministerikonferenssissa Helsingissä 2005 ja useiden
kuntien mielenterveyssuunnitelmissa.
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin on kehitetty prosessi, ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi (IVA). IVA tukee myös mielenterveysvaikutusten tarkastelua. IVA:a käyttämällä suunnitelman, ohjelman tai päätöksen valmistelija voi arvioida, miten päätös vaikuttaa
eri ihmisryhmien hyvinvointiin ja terveyteen.
IVA on tarpeen tehdä, jos päätöksellä on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia ihmisiin
tai jos päätökseen liittyy ristiriitoja. IVA-prosessin vaiheet ovat 1) vaihtoehtojen kuvaaminen 2)
vaikutusten tunnistaminen ja 3) vaihtoehtojen vertailu.
Päätösvaihtoehdot kuvataan esimerkiksi niin, että kukin vaihtoehto toteuttaa yhtä näkökulmaa tai tietyn ihmisryhmän toiveita. Mukana on aina ns. nollavaihtoehto eli kuvaus asian
nykytilan mukaisesta kehityksestä. Nollavaihtoehtoa käytetään arvioinnissa vertailun pohjana.
Vaikutusten tunnistamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi kunnan strategisia tavoitteita
tai erilaisia tarkistuslistoja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Mielenterveyteen, kuten terveyteen
yleensäkin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi elintavat, sosiaaliset ja yhteisölliset verkostot,
elinympäristö, viihtyisyys sekä palvelujen saatavuus. Vaikutuksia on mahdollista tarkastella myös
eri väestö- tai asiakasryhmien näkökulmasta. Mielenterveysvaikutuksille alttiita väestöryhmiä
ovat esimerkiksi nuoret, työttömät, päihteiden käyttäjät tai asunnottomat.
Vaihtoehtojen vertailu antaa kokonaiskäsityksen kunkin vaihtoehdon hyvistä ja huonoista
puolista. Vertailun työkaluna voi käyttää yhteenvetotaulukkoa, jonka sarakkeet kuvaavat eri
vaihtoehtojen vaikutuksia ja rivit yhden vaikutuksen suuruutta vaihtoehdoittain. Taulukkoon
kirjatut vaikutukset voivat olla kustannuksia, mitattavia tai laadullisia vaikutuksia. Vertailussa
voidaan tarkastella, mikä vaihtoehdoista toteuttaa parhaiten esimerkiksi kunnan mielenterveyssuunnitelman tavoitteita.
IVA:a on käytetty kunnissa mm. hyvinvointistrategian toimeenpanossa, työllisyysyksikön
toiminnan kehittämisessä, lähiöparannuksessa ja lautakuntien päätöksenteossa. IVA:n käytännön
sovelluksia esitellään hankkeen verkkosivuilla.

Yhteystiedot
Tapani Kauppinen, tapani.kauppinen@stakes.fi
Kirsi Nelimarkka, kirsi.nelimarkka@stakes.fi
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, PL 220, 00531 Helsinki
http://info.stakes.fi/iva
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Nro

Tekijä

Tiivistelmän nimi

1

Tytti Solantaus, Sini Toikka, Sirpa Kaakinen

Toimiva lapsi&perhe -hanke: Työkaluja lasten kehityksen tueksi perheiden vaikeuksista huolimatta

2

Mikko Kampman, Tytti Solantaus

Yhteispeli-hanke

3

Kaisu Rauhala

Pikkulapsipsykiatrian poliklinikka ja päiväosasto

4

Merja Kalapudas-Takalo

Pikkupeikon polulla

5

Marjo Hannukkala

OK-hanke eli lasten ja nuorten arkinen mielenterveysosaaminen (2006–2009)

6

Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Jukka
Jokela

Nuorten mieliala Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa
sekä Oulunsalossa vuonna 2005

7

Anne Mäki, Tarja Kuhalampi

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoite-projekti Härmänmaajärviseutu 2005–2008: Psykoedukatiivisen perheoh
jauksen kehittäminen

8

Eija Stengård, Tanja Haarakangas, Kaija
Appelqvist-Schmidlechner, Maila Upanne

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli

9

Eila Okkonen

Mielenterveyden ensiapu Kansalaistaidoksi -koulutus

10

Mikko Häikiö

Mielenterveyden ensiapu

11

Seija Muurinen

Terve Kunta -verkosto

12

Juha Lavikainen

WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskus

13

Kerttu Perttilä, Minna Uusitalo

Terveyden edistämisen johtaminen kunnassa

14

Eija Alatalo, Ismo Suksi

Terveenä työssä

15

Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen,
Marianna Virtanen

Työolot mielenterveyden kannalta

16

Marja-Sisko Tallavaara

Lapin mielenterveyshankkeet

17

Lauri Kuosmanen, Maria Vuorilehto, Tarja
Melartin

Sateenvarjo-projekti: Uusia toimintamalleja perustason työhön

18

Hannele Peräkoski

Kotihoito – Sateenvarjo

19

Matti Kaivosoja

Pohjanmaa-hanke 2005–2014

20

Maritta Vuorenmaa, Matti Kaivosoja

Pohjanmaa-hankkeen arviointi

21

Minna Laitila

Strategiatyö

22

Juha Ahonen

Pirkanmaan mielenterveystyön kehittämisyksikkö
Merttu-tutkimus: Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos on edelleen kesken

23

Kristian Wahlbeck, Sami Pirkola
Merttu-projektet: Strukturreformen av mentalvården
är ännu på hälft

24
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Tapani Kauppinen, Kirsi Nelimarkka

Päätösten vaikutuksia mielenterveyteen voidaan
arvioida ennalta
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Uusia julkaisuja
Tilaukset ja tiedustelut
arkisin klo 9–15 puhelimitse (09) 3967 2190
www.stakes.fi/kirjakauppa
Toimitusmaksu kotimaassa 6 €
Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck
AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT
MUUTOKSESSA
Merttu-tutkimuksen palvelukatsaus
Tämä raportti on MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus ja
kuvaus työikäiselle väestölle suunnattujen mielenterveyspalvelujen tilasta Suomessa vuoden 2004 lopussa. Raportissa kuvataan
mielenterveyspalvelujärjestelmää sekä esitellään kunnissa tehtyjä mielenterveystyötä koskevia hallinnollisia muutoksia. Lisäksi
esitetään julkisten mielenterveyspalvelujen kehittämistarpeita.
Suomen Kuntaliitto
2007 108 s. 20 €
tilausnumero M239
Sami Pirkola, Britta Sohlman (toim.)
MIELENTERVEYSATLAS
Tunnuslukuja Suomessa
Psykisk hälsa i Finland		
Nyckeltal från Finland
Atlas of Mental Health 		
Statistics from Finland
Julkaisuun on koottu perustietoja mielenterveyspalveluita koskevasta lainsäädännöstä, palveluiden rakenteeesta, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja muun muassa itsemurhista ja päihteiden käytöstä.
2004
108s. 23 €
tilausnumero M202
Jukka Kärkkäinen
ONNISTUIKO PSYKIATRIAN YHDENTYMINEN SOMAATTISEEN
HOITOJÄRJESTELMÄÄN?
Psykiatrisen hoitojärjestelmän kehitys Suomessa ja sairaanhoitopiiriuudistuksen arviointi psykiatrian näkökulmasta.
Julkaisussa kuvataan psykiatrisen hoitojärjestelmän kehitystä ja esitetään suosituksia yhdentymisprosesseissa käytettäviksi.
2004, Väitöskirja
277 s. 25 €
tilausnumero T138
Britta Sohlman
FUNKTIONAALINEN MIELENTERVEYDEN MALLI POSITIIVISEN
MIELENTERVEYDEN KUVAAJANA
“Mielenterveyttä ei tule hoitaa vaan levittää.” Tässä väitöskirjassa hahmotetaan
positiivisen mielenterveyden tukipilareita empiirisen aineiston avulla.
2004 , Väitöskirja
174 s. 23 €
tilausnumero T137
Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Enqvist, Tytti Solantaus
ALAIKÄISTEN PSYKIATRINEN SAIRAALAHOITO SUOMESSA
1995–2004
Alaikäisten psykiatrisen sairaalahoidon määrällisen kehityksen lisäksi julkaisussa on tarkasteltu mm. tahdosta riippumatonta sairaalaan lähettämistä ja
pakkohoitoa sekä alueellisia eroja sairaalapalveluiden käytössä.
Raportteja 13/2006
56 s.
19 €
tilausnumero R13/2006
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Työpapereita 27/2006 Tilausnro T27/2006
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hälsodirektörsmöte. Grønland 22.–24. augusti 2006
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Työpapereita 23/2006 Tilausnro T23/2006
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näkemykset "lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline" ja "päivittäiset toiminnot" -käsitteistä
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