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TIIVISTELMÄ
Kuopion kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa selvitettiin Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) ja Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön potilaiden mielenterveyden häiriöihin liittyvää
palvelujen käyttöä, oheissairastavuutta sekä terveyteen liittyvää elämänlaatua ja hyvinvointia. Tässä raportissa esitellään hankkeen Kuopion psykiatrian keskusta koskevan tutkimusaineiston keskeisimmät
tulokset. Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön ja KPK:n tutkimusaineiston yksityiskohtaisemmat tulokset julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa sekä Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineen opinnäytetöinä.
Tuloksia
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l
l

l
l
l
l
l
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Tutkimukseen osallistui 1.12.2012–30.6.2013 välisenä aikana 304 Kuopion psykiatrian keskuksen
potilasta. Osallistuneiden ikäjakauma vastasi hyvin tutkimusajankohtana keskukseen lähetteen
saaneiden ikäjakaumaa.
KPK:n palvelut on tarkoitettu 20–64-vuotiaille, mutta enemmistö asiakkaista on nuoria aikuisia.
Tutkimukseen osallistuneista hieman yli puolet oli alle 34-vuotiaita. Naisia tutkimukseen osallistui miehiä runsaammin (58 %).
Noin 60 prosentilla tutkimukseen osallistuneista lähetediagnoosina oli masennus. Noin 15 prosentilla lähetediagnoosina oli paniikki- tai ahdistuneisuushäiriö. Useampia lähetediagnooseja
tutkittavilla oli melko harvoin.
Hieman yli 80 prosentilla tutkimukseen osallistuneista oli ollut ainakin yksi lääkärin toteama
mielenterveyden häiriö tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Masennus oli näistä selvästi yleisin
sekä miehillä että naisilla.
Aiemmat mielenterveyden häiriöt näkyivät myös edeltäneen vuoden aikana käytetyissä terveyspalveluissa. Lähes 50 % oli käyttänyt terveyskeskuksen ja runsas neljännes työterveyshuollon tarjoamia mielenterveyspalveluita.
Tutkittavien psykologinen, ammatillinen ja sosiaalinen toimintakyky oli usein alentunut. Täysin
työkykyiseksi itsensä arvioi vajaa viidennes tutkittavista.
Tutkimukseen osallistuneiden elämäntyytyväisyys oli keskimäärin heikko. Vain runsas 2 % oli
tyytyväisiä elämäänsä.
Riskirajan ylittävää alkoholinkulutusta oli 23 prosentilla naisista ja 58 prosentilla miehistä.
Tutkimukseen osallistuneiden tupakointi oli selvästi väestötasoa yleisempää.
Somaattisia oheissairauksia tutkimukseen osallistuneilla oli melko vähän. Yleisimmät oheissairaudet olivat erilaiset allergiat, sydän- ja verisuonisairaudet, astma sekä kilpirauhasen vajaatoiminta.
Runsas 40 % tutkimukseen osallistuneista oli naimattomia ja avo- tai avioliitossa eläviä oli yhteensä noin 40 %. Puolella tutkimukseen osallistuneista oli lapsi tai lapsia.
Tutkimukseen osallistuneiden ammattitaustat ja tutkimushetkinen työtilanne vaihtelivat laajasti.
Viidesosa tutkimukseen osallistuneista oli tutkimushetkellä työttömänä.
Yli puolet tutkittavista arvioi taloudellisen tilanteensa melko huonoksi tai huonoksi.
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1 JOHDANTO
1.1 Mielenterveyden häiriöiden yhteiskunnalliset vaikutukset
Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät häiriöt ovat kansanterveyden kannalta yksi keskeisimmistä sairausryhmistä (Partanen, Moring, Nordling & Bergman, 2010). Mielenterveyden häiriöihin liittyy
usein psyykkistä ja somaattista oheissairastavuutta, elämänlaadun merkittävää heikkenemistä ja vakavimmillaan pysyvää toimintakyvyn laskua (Jeste, Gladsjo, Lindamer & Lacro, 1996; Koran ym., 1989;
Partanen ym., 2010; Saarni ym., 2007; Sokal ym., 2004). Päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien
yhteisesiintyvyys on lisääntynyt ja tämä on myös yksi keskeisistä huomioista Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa vuodelta 2009 (Partanen ym., 2010). Päihdeja mielenterveysongelmien yhteisesiintyvyys on terveyspalvelujärjestelmän kannalta haaste, sillä mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat useasti järjestetty erillään toisistaan (Kuopion kaupunki, 2013; Partanen
ym., 2010).
Mielenterveyden häiriöillä on merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskunnalle muun muassa suorien ja epäsuorien taloudellisten menetysten kautta. Mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat kustannukset eivät
muodostu pääosin hoidosta, vaan hoitamattomuudesta ja erityisesti pitkäaikaisesti menetetystä toimintakyvystä (Kiiskinen, Tepari, Häkkinen & Aromaa, 2005; Pylkkänen & Lehtonen, 2008; Viinamäki, Vehviläinen & Vohlonen, 2003). Mielenterveyden häiriöiden suorat kustannukset eli sairauden vuoksi käytettyjen palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset, ovat 13 % kaikkien sairauksien kustannuksista ja epäsuorat kustannukset jo 26 % kaikkien sairauksien epäsuorista kustannuksista (Kiiskinen ym.,
2005). Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeellä olevista 38 prosentilla pääasiallisena syynä oli jokin mielenterveyden häiriö (Moring ym. 2011). Noin kolmannes kaikista uusista työkyvyttömyyseläkepäätöksistä
tehdään mielenterveyssyihin perustuen. Kokonaisuudessaan mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä on Suomessa noin 81 000 henkilöä. (Gould, Grönlund, Korpiluoma, Nyman & Tuominen 2007).
Päihdehäiriöt lukuun lisättynä työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 116 000 henkilöä (Suvisaari, 2010).
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ohella merkittävin
alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen sairausperuste (Pensola, Gould & Polvinen, 2010). Masennuksen
osuus kaikista mielenterveyssyistä myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä on noin 66 % (KT Kuntatyönantajat, 2012).
2000-luvulla esiinnoussut erityishaaste on myös nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmien
lisääntyminen. Kelan selvityksen mukaan vuosien 2004–2009 välillä alle 30-vuotiaiden mielenterveyssyihin perustuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut yli 35 %. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaita
siirtyi eläkkeelle enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä
nuorista 75 prosentilla syy on mielenterveyshäiriöstä johtuva. Kokonaisuudessaan vuonna 2009 mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyi 8 500 henkilöä, joista lähes 2 000 oli alle 30-vuotiaita. (Raitasalo & Maaniemi, 2011). Nuorten tilanteen voikin sanoa polarisoituneen (Salmela-Aro & Schoon, 2009). Enemmistö
nuorista voi hyvin, mutta pienemmälle osalle varhaisaikuisuudelle ominaiset elämän siirtymävaiheet
voivat olla merkittäviä riskitekijöitä syrjäytymiselle ja yhteydessä psyykkiseen oireiluun (Salmela-Aro,
2010).
Mielenterveys- ja päihdeongelmat kuormittavat myös lastensuojelua (Moring ym., 2011). Tilastojen mukaan lasten kiireellisten sijoitusten ja huostaanotossa olevien lasten määrä on kasvanut 1990-luvulta
alkaen. Keskeisimmät syyt lastensuojelun avohuollon asiakkuuden ja huostaanottopäätösten taustalla
ovat vanhempien tai vanhemman jaksamattomuus, avuttomuus ja osaamattomuus, riittämätön vanhemmuus, perheristiriidat ja mielenterveys- sekä päihdeongelmat. (Heino & Säkkinen, 2011). Huos-
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taanotot ovat merkittävästi yleisempiä mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vanhempien perheissä. Onkin mahdollista, että lastensuojelun tarpeen lisääntyminen heijastaa aikuisten ja lasten
psykiatristen palveluiden puutteellisuutta. (Saarikallio-Torp, Heino, Hiilamo, Hytti & Rajavaara, 2010).
Selvitysten mukaan lastensuojelutoimien tarve kohdistuu ydinperhettä useammin yhden vanhemman
perheeseen ja monilapsisiin sekä heikossa taloudellisessa asemassa oleviin perheisiin (Heino & Säkkinen, 2011). Myös suomalainen perherakenne on muuttunut 1990-lukuun verrattuna. Lapsiperheiden
kokonaislukumäärässä on Tilastokeskuksen (2012b) mukaan ollut tasaista laskua 1990-luvulta alkaen.
Yhden lapsen perhe on 2000-luvulla edelleen yleisin perhetyyppi ja yksilapsisten perheiden lukumäärä
on pysynyt vakaana. Yli neljälapsisten perheiden lukumäärä on 2000-luvulla hieman noussut. Sen sijaan
kahden ja kolmen lapsen perheissä on tapahtunut tasaista laskua. Yksin asuvien suomalaisten lukumäärä
on kasvanut vastaavaan aikaan (Tilastokeskus, 2012a). Pienet, yhden tai kahden hengen, asuntokunnat
muodostivat vuonna 2012 kaikista Suomen asuntokunnista 74 %. Kolme henkeä tai sitä suurempien
asuntokuntien määrä on laskenut tasaisesti jo yli 20 vuoden ajan.
1.2 Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys ja yhteydet yksilötason hyvinvointiin
Mielenterveyden häiriöiden altistaviin ja laukaiseviin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi perimä, elämäntapahtumat, ympäristö ja sosiaaliekonominen asema (Paavonen, Solantaus & Paunio, 2009; Phelan,
2002). Häiriöiden syyt ovat usein monitekijäisiä, eikä niiden tarkkoja syntymekanismeja tunneta kovinkaan hyvin (Paavonen ym., 2009). Mielenterveyden häiriöitä voikin kuvata hyvin monimuotoisiksi ja
esiintyvyydeltään osin melko yleisiksi. Tämä aiheuttaa paineita ja haasteita terveydenhuoltojärjestelmälle. Palveluita tulisi pystyä tuottamaan paitsi moninaiseen tarpeeseen esimerkiksi hoidon keston ja muodon suhteen, mutta myös merkittävän suurelle joukolle väestöstä.
Esiintyvyydeltään masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat väestössä yleisimmät mielenterveyden häiriöt.
Suomalaisen tutkimuksen mukaan nuorilla aikuisilla masennusjakson elämänaikainen esiintyvyys on
noin 18 % ja ahdistuneisuushäiriön noin 13 %. (Suvisaari, 2010). Vakavimmista mielenterveyden häiriöistä esimerkiksi skitsofrenian elämänaikainen esiintyvyys on väestötasolla huomattavasti pienempi,
noin 1 % (Perälä ym., 2007). Tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys on pysynyt Suomessa tasaisena, mutta samalla myös merkittävän runsaana. Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan masennukseen sairastui vuoden aikana 6,5 % ja ahdistuneisuushäiriöön 4 % suomalaisista. Vastaavaan aikaan esimerkiksi alkoholiriippuvuus oli 6,5 prosentilla miehistä ja 1,4 prosentilla naisista. (Moring ym.,
2011).
Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys on Suomessa keskitasoista muihin kehittyneisiin maihin verrattuna (Suvisaari, 2010). Alkoholinkulutus Suomessa on Pohjoismaiden runsainta ja kansainvälisesti verrattuna korkeaa. Kulutus jakaantuu kuitenkin hyvin epätasaisesti, sillä eniten alkoholia käyttävä kymmenys väestöstä vastaa puolesta alkoholin kokonaiskulutuksesta. Alkoholin aiheuttamat ongelmat
kuormittavat terveyspalvelujärjestelmää ja alkoholin aiheuttamat kuolemat (joko tapaturmaisen myrkytyksen tai alkoholiperäisen taudin vuoksi) ovat nousseet työikäisten miesten ja naisten yleisimmäksi kuolinsyyksi. (Karlsson & Virtanen, 2010).
Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydessä on Suomessa väestötasolla merkittäviä eroja sekä alueittain
että sukupuolittain. Esimerkiksi masennusjakson ja ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys on naisilla
merkittävästi yleisempää kuin miehillä. Alueellisesti tarkasteltuna masennus on yleisempää PohjoisSuomessa ja psykoosisairauksia esiintyy Itä- ja Pohjois-Suomessa muuta Suomea runsaammin. (Suvisaari, 2010). Alueellinen vaihtelu sairastamisessa heijastuu osittain myös terveyspalveluiden käyttöasteeseen. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan vuonna 2011 asukaslukuun suh-
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teutettuna psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden lukumäärä oli runsain Pohjois-Savon ja EteläKarjalan sairaanhoitopiireissä ja vastaavasti alhaisin Itä-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä
(Rautiainen & Pelanteri, 2013).
Mielenterveyden häiriöiden ja yksilötason hyvinvoinnin välinen suhde on moninainen. Mielenterveyden
häiriöille tiedetään runsaasti sairauskohtaisia riskitekijöitä, mutta toisaalta mielenterveyden ongelmat
voivat myös aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisen elämään (Kring, Johnson, Davison & Neale, 2012;
Paavonen ym., 2009). Esimerkiksi masennuksen riskitekijöitä ovat tutkimusten mukaan muun muassa
naissukupuoli, aiemmat masennusjaksot, sosiaalisen tuen puute, taloudelliset vaikeudet ja oheissairaudet (Rotschild, 1996). Masennuksesta toipumisen pidentyneellä kestolla on toisaalta seurantutkimuksissa huomattu olevan yhteyksiä heikentyneeseen taloustilanteeseen (Viinamäki ym., 2005). Syyseuraussuhteiden kartoittaminen mielenterveyden häiriöiden ja hyvinvoinnin välillä on haastavaa. Esimerkiksi skitsofrenia on selvästi yleisempää heikossa taloudellisessa asemassa olevilla. Kuitenkaan ei ole
täysin selvää, altistaako heikko taloudellinen asema sairastamiselle vai onko syy heikkoon taloudelliseen
asemaan lähtöisin sairauden aiheuttamasta kierteestä (Isohanni, Suvisaari, Koponen, Kieseppä & Lönnqvist 2011; Kring ym., 2012).
Psyykkisellä sairastamisella on useita kielteisiä yksilötason vaikutuksia, sillä mielenterveyden häiriöt
voivat johtaa sairauspoissaoloihin, syrjäytymiseen, heikkoon elämäntyytyväisyyteen, huonoon sosiaaliseen asemaan ja kuolleisuuteen (Brown, Inskip & Barraclough, 2000; Draine, Salzer, Culhane & Hadley,
2002; Joukamaa ym., 2001; Pensola ym., 2010). Selkeimmin nämä riskit ovat yhteydessä vakaviin psykoosisairauksiin ja skitsofreniaan. Tutkimusten mukaan kuitenkin myös masennus ja kaksisuuntainen
mielialahäiriö voivat aiheuttaa pitkäkestoista toimintakyvyn menetystä. (Kring ym., 2012). Suomalaiselle
yhteiskunnalle masennuksen aiheuttamat sairauspoissaolot ovat mielenterveyden häiriöistä suurimmat
häiriön esiintyvyyden vuoksi (Pensola ym., 2010), mutta yksilötasolla myös muut mielenterveyden häiriöt aiheuttavat merkittävää haittaa työssä käymiselle. Esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön elämänaikainen esiintyvyys on väestötasolla melko pieni, noin 0,5 % (Suvisaari, 2010), mutta kansainvälisten arvioiden mukaan häiriötä sairastavilla on seitsemänkertainen riski sairauspoissaoloihin työstä (Olfson ym., 1997). Itsetuhoinen käyttäytyminen ja itsemurhat ovat yhteydessä mielenterveyden häiriöihin.
Itsemurhayrityksen tehneistä jopa 90 % kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (Kring ym., 2012).
Kansainvälisesti on arvioitu, että noin 50 % itsemurhan tehneistä on tekohetkellä masentuneita (Kring
ym., 2012) ja jopa 15 % masennuksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista tekee itsemurhan (Angst, Stassen, Clayton & Angst, 2002). Suomessa enemmistö itsemurhan tehneistä on kärsinyt masennustilasta
(Isometsä ym., 1994). Kohonnut itsemurhariski liittyy voimakkaasti myös skitsofreniaan (Brown ym.,
2000) ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (Angst ym., 2002; Merikangas ym., 2011) sekä päihteiden
ongelmakäyttöön ja joihinkin persoonallisuushäiriöihin (Kaltiala-Heino, 2010).
Mielenterveyden häiriöiden suorat ja epäsuorat vaikutukset yksilöille sekä, yhteiskunnalle ovat merkittäviä. Paineet julkisen terveydenhuollon tuottavuutta kohtaan ovat kasvaneet. 2000-luvulla tapahtuneet
muutokset, kuten laskenut nuorten aikuisten psyykkinen hyvinvointi, kasvanut mielenterveys- ja päihdeongelmien yhteisesiintyvyys ja mielenterveyden häiriöistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden suuri
määrä ovat merkittäviä haasteita. Haasteita tuovat myös muun muassa julkisen talouden alijäämäisyys,
terveydenhuollon kasvavat kustannukset, lisääntyvät terveyserot ja nuorten aikuisten syrjäytyminen
(Syrjäläinen, 2011). Nykytilanteessa julkinen terveydenhuolto joutuu entistä enemmän parantamaan
tuottavuuttaan ja tehostamaan hoitoprosessejaan. Mielenterveyspalveluja tutkittaessa on huomattu, että
kuntien välillä on suuria eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa (Vitikainen, Forma, Ahonen & Rissanen, 2005). Lisäksi on arvioitu, että mielenterveydenhäiriöitä sairastavien hoitotilanne on huonompi
kuin muiden pitkäaikaissairaiden (Hämäläinen ym., 2008). Tässä raportissa selvitetään mielenterveyden
häiriöihin ja päihdehäiriöihin liittyvää palvelujen käyttöä, oheissairastavuutta sekä potilaiden terveyteen
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liittyvää elämänlaatua Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin yhteisen Kuopion psykiatrian keskuksen asiakkailla. Tutkimustyö mielenterveyspalveluiden asiakkaiden elämäntilanteesta, hoitohistoriasta ja terveyspalveluiden käytöstä on tarpeen palvelujärjestelmän ja hoidon kehittämiseksi.

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS
2.1 Kuopion psykiatrian keskus
Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen
psykiatrista hoitoa tarjoava palvelukeskus. Keskus tarjoaa 20–64-vuotiaille kuopiolaisille sekä muille
sairaanhoitopiirin potilaille ja kuntoutujille tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita. (Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri [PSSHP], 2013). Muun muassa mielenterveyspalveluiden kehittäminen, hoitoprosessien laatu, työvoimapoliittiset kysymykset ja hoidon vaikuttavuuden varmistaminen toimivat keskuksen
perustamisen lähtökohtina. KPK oli mielenterveyspalveluissa ensimmäinen hallinnollisesti eri organisaatioon kuuluvien yksiköiden, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen aikuisten mielenterveyspalveluiden ja
Kuopion yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian poliklinikan, palvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi yhdistänyt keskus Suomessa. (Saarinen ym., 2007)
Keskuksen väestöpohja on noin 100 000 asukasta (Saarinen ym., 2007) ja keskukseen hakeudutaan lähetteellä, jonka asiakas voi saada terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai yksityissektorin lääkäriltä
(PSSHP, 2013). Keskuksen hoitotakuu on erikoissairaanhoidon mukainen. Psykiatrian keskus toteuttaa
lisäksi psykiatrisia konsultaatioita, työnohjausta sekä koulutus-, opetus- ja tutkimustyötä. KPK toimii
Itä-Suomen yliopiston psykiatrian oppiaineen koulutus- ja tutkimuskenttänä sekä hoitohenkilökunnan,
psykologien ja sosiaalityöntekijöiden koulutus- ja harjoittelupaikkana. (Saarinen ym., 2007).
2.2 Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen aineisto on kerätty 1.12.2012–30.6.2013 välisenä aikana Kuopion psykiatrian keskukseen
lähetettyjen potilaiden esitietoja kartoittaneista tutkimuslomakkeista sekä potilaiden arvioinnissa käytetyistä kliinisistä arviointimenetelmistä. Tutkimusajankohtana Kuopion psykiatrian keskukseen lähetettiin 1054 potilasta, joista 304 osallistui tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma vastasi
hyvin kaikkien Kuopion psykiatrian keskukseen tutkimusajankohtana lähetettyjen potilaiden ikäjakaumaa. Tutkimuksessa käytetty tutkimuslomake koostuu tutkittavan perustiedoista, kuten iästä, ammatista, perhesuhteista, asumismuodosta, lasten lukumäärästä ja työllisyystilanteesta. Tämän lisäksi tutkimuslomakkeessa on selvitetty lähetediagnoosit, käytetty kotilääkitys, aiemmat mielenterveyden häiriöt,
mahdolliset somaattiset oheissairaudet, muiden terveyspalvelujen käyttö mielenterveyssyistä sekä mahdolliset tuki- ja ohjaustarpeet elämäntilanteeseen liittyen.
Tutkimuksessa käytettävät kliiniset arviointimenetelmät ovat masennusoireilua mittaava Beck Depression inventory; BDI-21, Allardtin elämäntyytyväisyyden arviointimenetelmä Life Satisfaction: LS sekä alkoholinkulutusta arvioiva Alcohol Use Disorders Identification Test: AUDIT. Näiden lisäksi tutkittavien
toimintakykyä on arvioitu Global Assesment of Functioning -asteikkoa (GAF) käyttäen. BDI-21 on terveydenhuollossa laajalti käytetty kyselykaavake, jota käytetään masennuksen seulonnassa ja vakavuusasteen arvioinnissa (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961; Aalto ym., 2009). Itse raportoitua
elämäntyytyväisyyttä mittaavaa Life Satisfaction on neljä kysymystä sisältävä itsearviointimenetelmä,
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joka on muokattu laajemmasta elämänlaatua arvioivasta kyselystä. LS-menetelmää on käytetty Pohjoismaissa aikuisväestön ja psykiatrisen tutkimuksen välineenä (Koivumaa-Honkanen ym, 2001). AUDIT
on Maailman terveysjärjestön kehittämä kyselytesti, joka toimii hyvin työikäisen väestön liiallisen alkoholin kulutuksen seulontaan ja osana sen toteamista (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro,
2001). GAF on terveydenhuollon ammattihenkilön laatima arvio numeerisella asteikolla 1–100, jossa
korkeammat pistemäärät edustavat parempaa toimintakykyä. Arvio suoritetaan suhteessa tutkittavan
psykologiseen, sosiaalisen ja ammatilliseen toimintakykyyn ja pisteytyksessä ei oteta huomioon fyysisiä
tai ympäristöön liittyviä toimintakyvyn rajoituksia (Startup, Jackson & Bendix, 2002). GAF-asteikkoa
pidetään kansainvälisesti luotettavana menetelmänä kuvaamaan yksilön toimintakykyä, silloin kun sen
käyttöön on sitouduttu ja perehdytty riittävän hyvin (Startup, ym 2002; Söderberg, Tungström & Armelius, 2005; Jones, Thornicroft, Coffey & Dunn, 1995).
Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa on tutkittu mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä sekä hoidon tuloksellisuutta pitkäjänteisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien (esim.
Honkalampi, Hintikka, Saarinen, Lehtonen & Viinamäki, 2000; Hintikka ym., 2001; Viinamäki ym.,
2002). Kuopion psykiatrian keskuksessa on tutkittu osana palvelujen käyttöä käyttämättömien aikojen
kustannusvaikutusta (Honkalampi, Rajala, Pajula & Saarinen, 2012).
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3 TULOKSET
Tutkimustulosten raportoinnissa on pyritty selkeään, tiiviiseen ja kattavaan kuvaukseen aineistosta. Tulososa jakaantuu kahteen päälukuun; Tulokset ja Tulokset diagnoosiryhmittäin. Tässä luvussa painopiste
on koko aineiston kuvauksessa, taustatekijöiden raportoinnissa ja keskeisimpien tulosyiden, eli lähetediagnoosien ja tutkittavien omien kuvausten esittelyssä. Jäljempänä, luvussa 4., käsitellään keskeisimpiä
lähetediagnoosiryhmiä ja niihin liittyviä tekijöitä omissa alaluvuissaan. Raportoinnissa pyritään vertailemaan ja kuvaamaan aineistoa mahdollisimman monipuolisesti muun muassa iän, sukupuolen ja muiden taustatekijöiden mukaan. Liitteenä ovat täsmällisemmät aineiston kuvaukset muun muassa yksittäisten lähetediagnoosien osuuksista.
3.1 Yleiskuvaus Kuopion psykiatrian keskuksen palvelujen käyttäjistä
Tutkimukseen osallistui 304 henkilöä, joista 89 % oli kuopiolaisia ja 11 % ympäryskuntien asukkaita.
Tutkimukseen osallistuneista 42 % oli miehiä (n=128) ja 58 % naisia (n=176). Tutkimuksessa oli mukana
melko paljon nuoria aikuisia, sillä yli puolet osallistuneista oli 20–33-vuotiaita (taulukko 1.). Tutkittavien
keski-ikä oli hieman yli 36 vuotta. Naisten osuus oli suurempi kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta
34–48-vuotiaiden ikäryhmää, jossa miehiä oli 9,4 % enemmän kuin naisia.
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma
Ikäryhmä
20–25 v.
26–33 v.
34–48 v.
49 v. tai enemmän
Yhteensä

Prosenttiosuus (n)
28.6 (87)
24.0 (73)
24.7 (75)
22.7 (69)
100 (304)

Tutkittavien perhesuhteet ovat esitettynä sukupuolittain taulukossa 2. Naimattomien osuus oli suurin
sekä miesten että naisten ryhmissä. Avo- ja avioliitot yhteenlaskettuna muodostivat lähes samansuuruisen osuuden. Tulokset sopivat hyvin yhteen aineiston ikäjakauman ja odotetun elämänkulun kanssa, sillä
kaikista naimattomista 48,5 % kuuluu nuorimpaan ikäryhmään. Avoliittojen osuus oli samansuuruinen
(31 %) sekä 20–25-vuotiaiden että 26–33-vuotiaiden ikäryhmissä. Iän kasvaessa naimattomien ja avoliitossa elävien miesten ja naisten osuudet vähenevät ja vastaavasti avioliittojen sekä eronneiden osuudet
kasvavat. Tutkimukseen osallistuneista 34–48-vuotiaista hieman yli 36 % oli avioliitossa ja 39 % eronneita. Leskiä oli vain vanhimmassa ikäryhmässä.
Taulukko 2. Tutkittavien perhesuhteet
Miehet
Naimaton, n (%)
63 (49,6)
Avoliitossa, n (%)
17 (13,4)
Avioliitossa, n (%)
31 (24,4)
Eronnut, n (%)
15 (11,8)
Leski, n (%)
1 (0,8)
Yhteensä, n
127
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Tutkittavista 47 prosentilla oli vähintään yksi lapsi, keskimäärin lapsia oli kaksi. Kuviossa 1. on esitetty
lasten lukumäärän ja tutkittavien ikäryhmien väliset yhteydet. Tutkimukseen osallistuneiden lapsista
merkittävä osa oli jo täysi-ikäisiä, sillä yli 18-vuotiaiden lasten osuus kaikista lapsista oli 47,2 % (n=137).
Tutkittavien lapsista alle kolmevuotiaita oli tutkimushetkellä 12,8 % (n=37), 4–7-vuotiaita 12,4 %
(n=36), 8–13-vuotiaita 15,6 % (n=45) ja 13–17-vuotiaita 12 % (n=35) kaikista lapsista.
Kuvio 1. Lasten lukumäärä ikäryhmittäin
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Asumismuodoista yleisin oli kaikissa ikäryhmissä vuokra-asuminen (67,2 % kaikista vastaajista). Omistusasunto oli runsaalla neljänneksellä (26,8 %). Omistusasunnot olivat merkittävästi yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä. Pienemmät ryhmät muodostivat laitosasuminen (2 %) ja lapsuudenperheen
kanssa asuminen (2,6 %). Ilman vakituista asuntoa oli 1,3 % vastaajista. Lapsuudenperheen tai vanhempien kanssa asuminen oli yleisintä nuorimmassa ikäryhmässä. Vain laitosasumisessa oli sukupuolten
välisiä eroja, miehistä viisi ja naisista yksi ilmoitti asumismuodokseen laitosasumisen. Tieto asumismuodosta puuttui kahdelta tutkittavalta.
Kuvio 2. Asumismuodot ikäryhmittäin
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Tutkimukseen osallistuneiden ammattitaustat olivat hyvin vaihtelevia. Kuviossa 3. ammatit on luokiteltu
sukupuolittain koulutustaustan ja työn luonteen mukaan. Ammatteja tutkimukseen osallistuneet olivat
merkinneet joko nykyisen työtehtävän, ammattinimikkeen tai koulutustaustan mukaan. Työntekijätason
ammattinimikkeet olivat yleisimpiä sekä miehillä että naisilla. Ammattinimikkeen ilmoittaneista tutkittavista naiset muodostivat merkittävästi suuremman osuuden alempien toimihenkilöiden ryhmässä.
Kuvio 3. Ammattien jakaantuminen sukupuolen mukaan
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Yrittäjä

20%
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Eläkeläinen

15%

Opiskelija
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10%
5%
0%
Miehet

Naiset

Työtehtäviä tarkasteltaessa merkittävän suuria ammattialoja ei noussut esiin. Suurimman yksittäisen
ammattialan muodostivat hoitoalan koulutukseen saaneet naiset. Kaikista ammattinimikkeen ilmoittaneista naisista noin 14 % työskenteli ammattikorkeakoulutuksen tai toisen asteen hoitoalan koulutuksen
vaativassa hoitoalan tehtävässä. Kuviossa 3. ne vastaajat, jotka olivat merkinneet ammatikseen ”työtön”
tai esimerkiksi ”kotiäiti” kuuluvat luokkaan ”Ei työelämässä”. Ammattitiedoissa oli melko paljon puuttuneita tietoja (18,8 %), jotka eivät ole mukana yllä olevassa tilastoinnissa. Puuttuneista ammattitiedoista
yli 70 % oli kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä.
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Ammattiryhmien jakaantuminen ikäryhmittäin on esitetty kuviossa 4. Ammattinimikkeen ilmoittaneista
nuorista vastaajista merkittävä enemmistö kuului työntekijätason ammattiryhmään. Muutoin ammattinimikkeet jakaantuivat melko tasaisesti ikäryhmien välillä.
Kuvio 4. Ammattiryhmät ikäluokittain
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Vaikka kaikki tutkittavat eivät olleet ilmoittaneet ammattinimikettä, olivat he kuitenkin vastanneet tutkimushetkistä työtilannetta kartoittavaan kysymykseen (kuvio 5.). Tutkimusajankohtana työhön sijoittuminen selittää erityisesti nuorten puuttuneita ammattietoja, sillä nuorista vastaajista suuri osa oli ilmoittanut olevansa opiskelija tai työtön. Ylempien toimihenkilöiden ryhmässä tutkimushetkellä sairauslomalla olevien osuus oli hieman muita työelämässä mukana olevia suurempi. Alempien toimihenkilöiden ja työntekijätason ammattiryhmiin kuuluvien työtilanne jakaantui tasaisemmin. Ammattinimikkeen
tai koulutuksen ilmoittaneet, mutta tutkimushetkellä työttömänä olleet tutkittavat muodostivat kokonaisuudessaan noin 12 % osuuden aineistossa. Kokonaisuudessaan työttömien osuus oli hieman yli 19 %
kaikista vastaajista. Kuviossa 5. tutkittavat, jotka eivät ilmoittaneet ammattinimikettä, ovat sijoitettuna
luokkaan ”Tieto puuttuu”.
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Kuvio 5. Tutkimushetkinen työtilanne ammattiryhmittäin
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Tutkittavat arvioivat omaa työkykyään tutkimusajankohtana keskimäärin jonkin verran alentuneeksi.
Koko aineistossa täysin työkykyisenä itseään piti 18,5 % ja 45 % arvioi työkykynsä alentuneeksi. Täysin
työkyvyttömiä oman arvionsa mukaan oli 36,5 %. Tutkimushetkellä kokopäivätyössä olleista 39 % piti
itseään täysin työkykyisenä, ja 57 % arvioi työkykynsä jonkin verran alentuneeksi. Sairauslomalla olleista
60,5 % koki olevansa täysin työkyvyttömiä, ja 35 % piti työkykyään jonkin verran alentuneena. Työttömistä 15 % arvioi olevansa täysin työkykyisiä. Sekä alentuneesti työkykyisiä että täysin työkyvyttömiä
arvionsa mukaan oli noin 42 % työttömistä.
Taulukko 3. Kokemus taloudellisesta tilanteesta
Taloudellinen tilanne
Miehet
Naiset
Hyvä, n (%)
9 (7.1)
15 (8.5)
Melko hyvä, n (%)
41(32.3)
70 (39.8)
Melko huono, n (%)
48 (37.8)
61 (34.7)
Huono, n (%)
29 (22.8)
30 (17)

Yhteensä
24 (7.9)
111 (36.6)
109 (36)
59 (19.5)

Yli puolet (55,5 %) tutkittavista piti taloudellista tilannettaan tutkimusajankohtana melko huonona tai
huonona (taulukko 3.). Vastaavasti noin 8 % piti taloudellista tilannettaan hyvänä. Kokopäivätyössä olleet vastaajat arvioivat taloudellisen tilanteensa keskimäärin parhaaksi. Noin 70 % kokopäivätyössä olleista arvioi taloudellisen tilanteensa hyväksi tai melko hyväksi ja alle 2 % piti taloudellista tilannettaan
huonona. Myös eläkeläiset ja opiskelijat kokivat keskimäärin taloudellisen tilanteensa melko hyväksi tai
hyväksi. Sairauslomalla tutkimushetkellä olleista yli 70 % piti taloudellista tilannettaan huonona tai melko huonona. Työttömistä lähes 80 % arvioi taloudellisen tilanteensa huonoksi tai melko huonoksi.
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3.2 Tulosyyt
Kuopion psykiatrian keskus kuuluu erikoissairaanhoidon piirin, joten keskukseen tullaan tavallisimmin
lääkärin lähetteellä. Tutkittaville lähetediagnooseja oli merkitty yhdestä kolmeen. Tämän lisäksi tutkittavilla oli tutkimuslomakkeessa mahdollisuus vapaaseen kuvaukseen avun hakemisen syistä. Seuraavassa
tarkastellaan sekä lähetediagnooseja että vapaita kuvauksia tulosyistä.
Eriasteinen masennus sekä paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt olivat yleisimmät lähetediagnoosit. Ensimmäisenä lähetediagnoosina yleisin oli masennustila, ICD-10 -tautiluokituksen diagnoosikoodi F32
(19,7 % tutkittavista) ja toistuvan masennuksen jakso, F33 (12,8 % tutkittavista). Paniikki- tai ahdistuneisuushäiriön diagnoosi oli ensimmäisenä lähetediagnoosina noin 15 prosentilla ja kaksisuuntainen
mielialahäiriö 7 prosentilla tutkimukseen osallistuneista. Kuviossa 6. jaottelu on tehty kaikkien tutkittavien ensimmäisen lähetediagnoosin mukaan lähimpään prosenttiin pyöristettynä. Kuviossa lähetediagnooseja on tiivistetty häiriöiden pääluokkien mukaan. Kuopiolaisten ja muualta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta tulleiden lähetediagnoosien välillä ei ollut merkittävää sisällöllistä eroa. Ensimmäisen lähetediagnoosin pääryhmissä ei ollut merkitseviä eroja sukupuolten välillä. Poikkeuksen muodostivat ainoastaan paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt, jossa naisten osuus oli hieman miehiä suurempi.
Lähetediagnoosiryhmiä ja niiden taustamuuttujia käsitellään tarkemmin jäljempänä omassa luvussaan.
Täsmälliset kuvaukset kunkin lähetediagnoosin osuudesta diagnoosikoodeittain ovat liitteessä numero 1.
Kuvio 6. Tutkittavien ensimmäisen lähetediagnoosin jakaantuminen diagnoosiryhmittäin
Masennus
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Useampia lähetediagnooseja oli suhteellisen vähän. Kaksi kirjattua lähetediagnoosia oli 13,5 prosentilla
ja kolme lähetediagnoosia 2,6 prosentilla tutkittavista. Niistä 24 miehestä joille oli kirjattu useampi lähetediagnoosi, 42 prosentilla toinen tai kolmas lähetediagnoosi oli jokin alkoholin aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö. Naisilla useampia lähetediagnooseja oli yhteensä 33 tutkittavalla. Yleisimmät näistä olivat paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt (30 %) sekä masennus (24,4 %). Naisilla alkoholiin liittyviä toisia tai kolmansia lähetediagnooseja oli vain yhdellä tutkittavalla.
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Tutkittavilla oli mahdollista ilmoittaa haluamansa määrä syitä avun hakemiselle. Yli 90 % oli antanut
jonkin vastauksen tähän kysymykseen. Kuvaukset vaihtelivat yhdestä sanasta laajempiin kartoituksiin
elämäntilanteesta ja hoitohistoriasta. Taulukossa 4. on esitetty yleisimmät vapaat kuvaukset. Vapaista
avun hakemisen syistä yleisimpiä olivat masennus, ahdistus, uniongelmat, jaksamisen vaikeudet ja toivottomuuden tunne sekä elämäntilanteen ongelmat ja huolet. Vapaissa kuvauksissa päällekkäisyydet
olivat suuria. Esimerkiksi masennus ja alakuloisuus esiintyivät usein samanaikaisesti ahdistuksen, elämäntilanteen ongelmien tai jaksamisen vaikeuksien ja toivottomuuden tunteen kanssa. Avoimet kuvaukset ovat hyvin yhteensopivia yleisimpien lähetediagnoosien oireiden kanssa.
Taulukko 4. Yleisimmät vapaat avun hakemisen syyt
Miksi haette apua juuri nyt?
Maininnat, lkm.
Masennus / alakuloisuus
131
Ahdistus
96
Jaksamisen vaikeudet ja toivottomuu65
den tunteet
Uniongelmat
45
Elämäntilanne ja huolet
39
Vähäisempiä mainintoja avoimissa avun hakemisen syissä saivat muun muassa paniikkikohtausten kokeminen, riippuvuudet sekä tarve lausunnolle esimerkiksi sosiaalitoimeen tai eläkepäätöstä varten. Pieni
joukko tutkittavista ilmoitti, ettei tiennyt minkä vuoksi oli saanut lähetteen tai koki tulleensa painostetuksi hoitoon tulemisessa. Ulkoisesta paineesta tai lausuntotarpeesta keskukseen tulleiden osuus oli kuitenkin hyvin pieni.
3.3 Mielenterveyspalvelujen käyttö
Viimeisen 12 kuukauden aikana tutkittavat olivat käyttäneet melko runsaasti terveyspalveluja mielenterveyssyiden vuoksi. Käytetyimpiä olivat terveyskeskuksen ja työterveyshuollon palvelut. Taulukossa 5. on
keskiarvo palvelujen ilmoitetuista käyntikerroista sekä käyntikertojen vaihteluväli. Kaikki tutkittavat
eivät olleet ilmoittaneet palveluiden käyntikertojen lukumääriä.
Taulukko 5. Mielenterveyssyistä käytetyt terveyspalvelut edeltäneen vuoden aikana
Terveyspalvelu
%-osuus palvelua
Käyntikerrat,
käyttäneistä
keskiarvo (vaihteluväli)
Terveyskeskus
49,8 %
2,5 (1-10)
Työterveyshuolto
26,3 %
4,8 (1-30)
Yksityislääkäri
11,9 %
2,3 (1-10)
Perhe- tai parisuhdeneuvonta 6 %
3,8 (1-14)
Psykiatrian poliklinikka
16,9 %
5,45 (1-40)
Yksityispsykiatri -psykologi
7,5 %
3,3 (1-15)
Päihdehuollon palvelut
8,5 %
2,3 (1-5)
Psykiatrian sairaanhoito
9,1 %
1,6 (1-10)
Muu terveyspalvelu
16 %
-
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Muista terveyspalveluista käytetyimpiä olivat kriisikeskuksen ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut.
Näiden lisäksi esimerkiksi seurakunnan, neuvolan ja seksuaaliterapeutin palvelut keräsivät yksittäisiä
mainintoja. Muiden terveyspalvelujen käyntikertoja ei ole merkitty eri palvelutahojen runsauden vuoksi.
3.4 Kliiniset arviointimenetelmät
Tutkittavien toimintakykyä arvioitiin GAF-asteikkoa käyttäen. Miesten ja naisten arvioidussa toimintakyvyssä ei ollut merkittäviä eroja. 60 prosentilla GAF-asteikon tulos kuvasi vakavia oireita tai jonkinlaista vakavaa huononemista sosiaalisessa toiminnassa (50 pistettä tai vähemmän). Hieman alle 27 prosentilla oli GAF-asteikolla keskivaikeita oireita tai keskitasoisia vaikeuksia sosiaalisessa toiminnassa (pisteitä 51–60).
Tutkittavien elämäntyytyväisyys oli heikko (taulukko 6). Elämäntyytyväisyyttä arvioivan LS–asteikon
kokonaispisteet jaettiin kolmeen luokkaan: elämäänsä tyytyväiset, hieman tyytymättömät ja hyvin tyytymättömät. Tutkittavat eivät eronneet elämäntyytyväisyydessä sukupuolen mukaan. Vain runsas kaksi
prosenttia oli tyytyväisiä elämäänsä tutkimushetkellä. Hyvin tyytymättömiä elämäänsä oli lähes 75 %.
Taulukko 6. Elämäntyytyväisyys sukupuolittain (LS)
Tyytyväisyys elämään
Miehet
Naiset
Yhteensä
Tyytyväinen, n(%)
5 (3,9)
2 (1,1)
7 (2,3)
Hieman tyytymätön,
32 (25,2)
38 (21,6)
70 (23,1)
n(%)
Hyvin tyytymätön, n(%)
127 (70,9) 136 (77,3)
263 (74,6)
Tutkimusajankohtana masennusoireiden vakavuus BDI-asteikolla jakaantui ikäryhmittäin melko tasaisesti (taulukko 7). Suhteellisesti eniten vakavia masennusoireita esiintyi nuorimmassa ikäryhmässä,
mutta erot ikäryhmien välillä eivät olleet merkitsevän suuria. Noin 16 % kaikista tutkittavista kuului
BDI-asteikon kokonaispisteiden mukaan normaalin mielialan ryhmään. Lievää masennusta esiintyi hieman yli 28 prosentilla ja keskivaikeaa masennusta noin 31 prosentilla tutkittavista. Vakavia masennusoireita oli 24 prosentilla tutkittavista.
Taulukko 7. Masennusoireiden vakavuusasteen jakaantuminen iän mukaan (BDI)
20–25 v. 26–33 v. 34–48 v.
49 v. ja yli
Normaali mieliala, BDI 0–9p., n(%)
16 (18.8) 13 (17.8) 9 (12.3)
11 (15.9)
Lievä masennus, BDI 10–19p., n(%)
23 (27.1) 20 (27.4) 22 (30.1)
20 (29)
Keskivaikea masennus, BDI 20–29p., n(%) 21 (24.7) 26 (35.6) 26 (35.6)
21 (30.4)
Vakava masennus, BDI 30–63p., n(%)
25 (29.4) 14 (19.2) 16 (21.9)
17 (24.6)
Taulukoissa 8. ja 9. ovat esitettyinä kliinisten arviointimenetelmien keskinäiset yhteydet korrelaatiokertoimin. Masennusoireiden vakavuus BDI-asteikolla ja vähäinen elämäntyytyväisyys LS-asteikolla olivat
yhteydessä toisiinsa sekä miehillä että naisilla. Vakavat masennusoireet ja heikko elämäntyytyväisyys
esiintyivät usein yhdessä. Sen sijaan GAF-asteikolla arvioitu toimintakyky ja yhteydet tutkittavan itse
arvioimaan elämäntyytyväisyyteen ja masennusoireiluun erosivat sukupuolittain. Naisilla sekä heikko
elämäntyytyväisyys että vakavammat masennusoireet olivat tilastollisesti hieman miehiä voimakkaammin yhteydessä heikommaksi arvioituun toimintakykyyn.
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Taulukko 8. Kliinisten arviointimenetelmien yhteydet (BDI, LS GAF), miehet
BDI
LS
GAF
BDI
1.0
LS
.730**
1.0
GAF
-.273**
-.204*
1.0
* p < .05, ** p < .01

Taulukko 9. Kliinisten arviointimenetelmien yhteydet (BDI, LS, GAF), naiset
BDI
LS
GAF
BDI
1.0
LS
.699*
1.0
GAF
-.465*
-.353*
1.0
* p < .01
3.5 Sosiaalinen tuki sekä avun ja ohjauksen tarpeet
Sosiaalisella tuella ja ymmärryksellä läheisiltä on merkittävä rooli mielenterveysongelmissa. Tutkittavien
subjektiiviset kokemukset näistä seikoista erosivat hyvin vähän sukupuolten välillä. Miehet kokivat saavansa riittävästi tukea hieman naisia runsaammin, ja naisilla kokemus riittämättömästä tuesta oli hieman yleisempää kuin miehillä. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Ikäryhmien välillä
kokemus sosiaalisesta tuesta erosi selkeämmin (taulukko 10.). Kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä riittämättömän sosiaalisen tuen määrä ja läheisten ihmisten puuttuminen elämästä oli merkittävästi yleisempää kahteen nuorimpaan ikäryhmään verrattuna.
Taulukko 10. Koettu sosiaalisen tuen määrä ikäryhmittäin (n=300)
20–25 v.
26–33 v.
34–48 v.
Saan riittävästi tukea, n (%)
17 (20)
17 (23.6)
11 (14.7)
Saan melko riittävästi tukea, n (%)
42 (49.4)
39 (54.2)
31 (41.3)
En saa yleensä riittävästi tukea, n (%)
22 (25.9)
15 (20.8)
29 (38.7)
Minulla ei ole ketään läheistä, n (%)
4 (4.7)
1 (1.4)
4 (5.3)

49 v. ja yli
16 (23.5)
23 (33.8)
21 (30.9)
8 (11.8)

Tutkittavien tarve avulle ja ohjaukselle elämäntilanteessa vaihteli. Tutkimuslomakkeessa oli kuusi valmista avun tai ohjauksen kohdetta sekä vapaa vastaustila. Eniten apua ja ohjausta tutkittavat ilmoittivat
tarvitsevansa raha-asioiden hoidossa (10,9 %). Kodin ulkopuolella asioimiseen (8,3 %) ja lääkehoitoon
(7,9 %) apua ja ohjausta tarvittiin lähes saman verran. Kodinhoitoon ja omasta itsestään huolehtimiseen
apua tai ohjausta tarvitsi noin 5 % tutkittavista. Liikkumiseen apua ja ohjausta tarvitsi 2 %. Muun avun
tai ohjauksen kohteen oli ilmoittanut hieman yli 5 % tutkittavista. Muissa syissä tutkittavat toivoivat
apua ja ohjausta esimerkiksi koulunkäyntiin, parisuhteeseen, yleiseen jaksamiseen, työelämään sekä
kuntouttavaan työnhakuun.
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3.6 Lähisuhdeväkivalta
Miehistä 6 % ja naisista 12 % ilmoitti kokevansa lähisuhteissaan tutkimushetkellä jonkinlaista väkivaltaa.
Naisilla henkinen väkivalta oli yleisin ilmoitettu lähisuhdeväkivallan muoto (10,2 % kaikista naisista).
Kaltoinkohtelua ja fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan ilmoitti kokevansa noin 3 % ja seksuaalista väkivaltaa hieman alle 2 % kaikista tutkimukseen osallistuneista naisista. Miesten kokemasta väkivallasta
yleisintä oli henkinen väkivalta (4,7 % kaikista miehistä) ja kaltoinkohtelu (2,3 % kaikista miehistä).
3.7 Itsetuhoisuus
Tutkittavien itsetuhoisuudessa ei ollut sukupuolten välillä merkittäviä eroja. Itsetuhoiset ajatukset ja
itsemurhayritykset olivat lähes yhtä yleisiä miehillä ja naisilla. Noin 51 % tutkittavista ilmoitti, ettei heillä
ole tai ole ollut itsemurha-ajatuksia tai -yrityksiä. Itsetuhoisia ajatuksia ja itsemurhayrityksiä kartoittanut kysymys oli muodoltaan avoin, joten tarkkoja lukuja itsetuhoisten ajatusten ja itsemurhayritysten
välillä ei voi esittää. Noin 8 % kysymykseen vastanneista ilmoitti, ettei ole itsetuhoinen tai koe itsetuhoisia ajatuksia enää nykyisessä elämäntilanteessaan. Selkeästi vain itsetuhoisia ajatuksia oli hieman yli 22
prosentilla vastaajista ja sekä yrityksiä että ajatuksia ilmoitti runsas 3 % vastaajista. Myöntävästi kysymykseen vastanneita, mutta tarkemmin määrittelemättömiä vastauksia oli 9,5 %. Hieman alle 6 % tutkittavista ei ollut vastannut kysymykseen.
Itsetuhoiset ajatukset tai itsemurhayritykset olivat hieman yleisempiä masennusdiagnoosien ryhmässä
muihin verrattuna. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä skitsofrenian, skitsotyyppisen häiriön ja harhaluuloisuushäiriöiden lähetediagnoosiryhmissä itsetuhoisten ajatusten tai itsemurhayritysten määrä ei
eronnut keskiarvoisesta esiintymisestä. Ahdistus- ja paniikkihäiriöiden ryhmässä itsetuhoisia ajatuksia
tai itsemurhayrityksiä esiintyi hieman keskiarvoista vähemmän. Stressihäiriöiden ryhmässä yksikään
tutkittavista ei ilmoittanut itsetuhoisia ajatuksia tai itsemurhayrityksiä.
3.8 Psyykkiset ja somaattiset sairaudet
Tutkimuslomakkeessa tutkittavien nykyistä terveydentilaa ja kuluneen vuoden aikana diagnosoituja
psyykkisiä sairauksia kartoitettiin avoimilla ja suljetuilla kysymyksillä. Seuraavassa käsitellään tutkittavilla menneen vuoden aikana todettuja psyykkisiä sairauksia ja tutkittavien ilmoittamia somaattisia sairauksia.
3.8.1 Lääkärin toteamat psyykkiset sairaudet edeltäneen vuoden aikana
Lääkärin toteamia psyykkisiä sairauksia kartoitettiin tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden ajalta. Tutkimuslomakkeessa oli annettu kahdeksan valmista psyykkistä sairausryhmää sekä vapaa vastausvaihtoehto, mikäli sairaus ei ollut mikään valmiiksi mainituista.
Noin 18 prosentilla tutkittavista ei oman ilmoituksensa mukaan ollut lääkärin toteamaa psyykkistä sairautta tutkimushetkeä edeltäneen vuoden aikana. Yhden sairauden oli ilmoittanut 49 % ja kaksi sairautta
noin 22 % vastaajista. Kolme tai useampi psyykkinen sairaus menneen vuoden aikana oli oman ilmoituksen mukaan ollut noin 11 prosentilla tutkittavista. Taulukossa 12. on esitetty lääkärin toteamien sairauksien osuudet tutkimuslomakkeessa valmiiksi annettujen psyykkisten sairauksien sekä muiden psyykkisten sairauksien osalta. Muihin sairauksiin tutkittavat olivat nimenneet esimerkiksi stressin, työuupu-
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muksen, unettomuuden ja oirekuvauksia tai palautetta hoidostaan varsinaisten sairauksien sijaan. Näistä
vastauksista tilastoinnissa on poistettu muut huomiot selkeitä sairauksia, unettomuutta ja työuupumusta
tai stressiä lukuun ottamatta. Selkeitä psyykkisiä sairauksia tässä luokassa olivat psykoosit (n=2), posttraumaattinen stressireaktio (n=1) ja akuutti stressihäiriö (n=1). Muut maininnat eivät puutteellisten
tietojen vuoksi ole selkeästi luokiteltavissa tietyksi sairaudeksi, mutta ovat kuitenkin sisällytettynä tilastointiin.

Taulukko 12. Lääkärin toteamat psyykkiset sairaudet edeltäneen vuoden aikana
(n=249)
Miehet
Naiset
Masennus

71 %

65 %

Mania tai kaksisuuntainen mielialahäiriö

8%

9%

Ahdistuneisuushäiriö

28 %

29 %

Skitsofrenia tai harhaluuloisuushäiriö

5%

3%

Alkoholiriippuvuus

17 %

3%

Huumeriippuvuus

1%

0%

Syömishäiriö

1%

2%

Persoonallisuushäiriö

4%

3%

Muu

5%

7%

3.8.2 Muut sairaudet
Tutkittavilta kartoitettiin muita kuin psyykkisiä sairauksia avoimella kysymyksellä. Yleisimmin mainitut
muut sairaudet olivat:
l
l
l
l
l

Erilaiset allergiat (16 %)
Sydän- ja verisuonisairaudet (12,5 %)
Astma (9,9 %)
Kilpirauhasen vajaatoiminta (8,9 %)
Diabetes (4,6 %)

Näiden lisäksi epilepsiaa, erilaisia reumasairauksia tai migreeniä esiintyi noin kolmella prosentilla tutkittavista. Pienempiä esiintyvyyslukuja (n<5) oli muun muassa erilaisilla kroonisilla hermokivuilla, silmäsairauksilla ja nivelrikolla.
Tutkittavien itse ilmoittamiin somaattisiin sairauksiin liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Osa tutkittavista oli ilmoittanut selkeästi sairauksia, joita heillä ei enää tutkimushetkellä ollut, ja osassa vastauksissa
oli epäselvää, oliko diagnoosi lääkärin laatima. Tutkittavien keski-iän huomioiden ilmoitettujen somaattisten sairauksien melko pientä esiintyvyyttä voi pitää luotettavana. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia (kuten verenpainetautia ja korkeaa kolesterolia) tai diabetesta esiintyi tutkittavilla lähinnä vanhimmissa ikäryhmissä. Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyi aineistossa melko runsaasti ja kilpirauhashormonilääkitys, levotyroksiini, kuului tutkittavilla noin kymmenen prosentin kotilääkitykseen.
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3.9 Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet
Tutkittavien tupakointi oli yleistä, kaikista miehistä noin 43 % ja naisista 38 % tupakoi. Nuoremmat tupakoivat vanhempia hieman useammin. 20–25-vuotiaista lähes joka toinen tupakoi. 26–33 vuotiaista
tupakoi noin 35 % ja 34–48-vuotiaista noin 40 % tutkittavista. Yli 49-vuotiaiden tupakointi oli vähäisintä, ikäryhmässä tupakoi joka kolmas.
71 % tutkittavista oli vastannut avoimeen alkoholinkäyttöä koskevaan kysymykseen. Vastanneista noin
83 % ilmoitti käyttävänsä alkoholia. Keskimääräinen ilmoitettu alkoholinkulutus oli naisilla noin 2,40
annosta viikossa (keskihajonta 3,15, vaihteluväli 0–15) ja miehillä lähes 12 annosta (keskihajonta 20,
vaihteluväli 0–112). Alkoholin ilmoitettu mediaanikulutus oli naisilla yksi annos ja miehillä neljä annosta
viikossa. Ilmoitetun alkoholikulutuksen lisäksi tutkittavat vastasivat alkoholin haitallista käyttöä selvittävään AUDIT-kyselyyn. Naisista alkoholin riskikulutuksen rajan AUDIT-asteikolla (8 pistettä) ylitti
noin 23 % ja miehistä noin 58 %. Alkoholiriippuvuuden rajana pidetty (20 pistettä tai enemmän) tulos oli
kolmella prosentilla naisista ja 15,6 prosentilla miehistä. AUDIT-kyselyyn oli vastannut 99 % tutkittavista. AUDIT-asteikon antamaa kokonaiskuvaa alkoholinkulutuksesta voi pitää luotettavampana verrattuna
avoimeen alkoholinkulutusta arvioivaan kysymykseen, sillä avoimen kysymyksen vastausprosentti oli
huomattavasti alhaisempi ja yksittäiset suuret ilmoitetut alkoholin viikkokulutusmäärät vinouttavat kulutusarvioita huomattavasti.
Huumausaineiden käyttöä ja lääkkeiden liikakäyttöä tutkittavat ilmoittivat vähän. Miehistä neljä ja naisista yksi ilmoitti käyttävänsä huumausaineita. Ilmoitetut huumausaineet olivat kolmella kannabis ja
yhdellä amfetamiini. Lääkkeiden liikakäyttöä ilmoitti kolme miestä ja yksi nainen. Mainitut lääkkeet olivat anksiolyyttejä ja opioidikipulääkkeitä.
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4 TULOKSET DIAGNOOSIRYHMITTÄIN
Seuraavassa tarkastellaan luvussa 3. esiteltyjä keskeisimpiä lähetediagnoosiryhmiä sekä niihin liittyviä
taustatekijöitä, kliinisten arviointimenetelmien tuloksia ja lääkitystä.
4.1 Masennus
Masennusdiagnoosit olivat merkittävässä enemmistössä koko aineistossa sekä miehillä että naisilla. Kokonaisuudessaan masennus oli ensimmäisenä lähetediagnoosina 58,6 prosentilla kaikista tutkittavista.
Masennustila (F32–F32.9) oli ensimmäisenä lähetediagnoosina 35,3 prosentilla miehistä ja 36,4 prosentilla naisista. Toistuva masennus (F33–F33.4) oli koko aineistossa ensimmäisenä lähetediagnoosina neljänneksellä naisista (25 %) ja viidenneksellä miehistä (19,5 %). Taulukossa 13. on esitetty masennusdiagnoosien, ikäryhmien ja sukupuolen keskinäiset suhteet. Masennustilan ja toistuvan masennuksen osuudet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevällä tavalla sukupuolten välillä. Naisten suuremmat osuudet
johtuvat naisten suuremmasta kokonaismäärästä. Masennustila oli merkittävästi toistuvaa masennusta
yleisempi lähetediagnoosi nuorimmassa ikäryhmässä ja toistuva masennus merkittävästi masennustilaa
yleisempi 34–48-vuotiaiden ikäryhmässä.
Taulukko 13. Masennusdiagnoosit ikäryhmän ja sukupuolen mukaan
Masennus

Miehet
Toistuva
masennus
5 (9.3)

Naiset
Masennus
Toistuva
masennus
24 (44.4)
9 (16.7)

Yhteensä

20–25 v., n,(%)

16 (29.6)

54 (100)

26–33 v., n,(%)

10 (24)

4 (10)

14 (35)

12 (30)

40 (100)

34–48 v., n,(%)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

40 (100)

49 v. ja yli, n,(%)

9 (20.5)

6 (13.6)

16 (36.4)

13 (29.5)

44 (100)

Yhteensä, n,(%)

45 (25.3)

25 (14)

64 (36)

44 (24.7)

178 (100)

Masennusdiagnoosi esiintyi useimmiten ilman toista lähetediagnoosia. Toinen lähetediagnoosi oli 24
masennusta sairastavalla. Näistä puolet oli paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöitä ja neljäsosa alkoholin
aiheuttamia elimellisiä aivo-oireyhtymiä tai käyttäytymisen häiriöitä. Yksittäin toisena lähetediagnoosina
oli persoonallisuushäiriöitä, pakko-oireista häiriötä, harhaluuloisuushäiriötä sekä elämäntilanteeseen
liittyviä ongelmia. Kolme lähetediagnoosia oli merkitty kolmelle masennuksen lähetediagnoosiryhmään
kuuluneelle.
Arvio taloudellisesta tilanteesta oli jonkin masennusdiagnoosin saaneilla osin heikompi kuin muilla. Koko aineistosta huonoksi taloudellisen tilanteensa arvioi 19,5 % tutkittavista, joista noin 63 % kuului joko
masennuksen tai toistuvan masennuksen lähetediagnoosiryhmään. Toisaalta kaikista niistä tutkittavista,
jotka olivat arvioineet taloudellisen tilanteensa melko hyväksi, 60 % kuului jonkin masennusdiagnoosin
ryhmään. Nämä tulokset ovat yhteydessä tutkimushetkisen ammatin ja työtilanteen kanssa, sillä masen-
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nus oli yleisin diagnoosi niin kokopäivätyössä olevien kuin työttömienkin ryhmissä. Työtilanne tutkimushetkellä erosi masennustilan ja toistuvan masennuksen ryhmien välillä. Kokopäivätyössä olleiden
suhteellinen osuus oli kaksinkertainen masennustilan (22 %) ryhmässä verrattuna toistuvan masennuksen ryhmään (11,6 %). Osapäivätyön kohdalla tilanne oli päinvastainen (5,5 % masennustilan ja 10,1 %
toistuvan masennuksen ryhmässä). Sairauslomalla oli runsas 29 % masennustilan ja hieman alle 22 %
toistuvan masennuksen ryhmiin kuuluneista. Työttömien suhteellinen osuus oli samansuuruinen (noin
17 %) molemmissa ryhmissä. Eläkkeellä masennustilan ryhmässä oli runsas 4 % ja toistuvan masennuksen ryhmässä 14,5 % tutkittavista. Opiskelijoita masennustilan ryhmässä oli noin 12 % ja toistuvan masennuksen ryhmässä hieman alle 15 %.
Hieman yli 84 % prosenttia masennuksen vuoksi lähetteen saaneista tutkittavista oli oman ilmoituksensa
mukaan sairastanut masennusta jo edeltäneen vuoden aikana. Ahdistuneisuushäiriö oli kuluneen vuoden
aikana ollut neljänneksellä masennusdiagnoosin ryhmässä. Lääkärin toteama alkoholiriippuvuus oli 5,6
prosentilla masennusdiagnoosin saaneista. Muita kuluneen vuoden aikana todettuja psyykkisiä sairauksia ryhmässä oli vähemmän. Muista psyykkisistä sairauksista yleisimpiä olivat persoonallisuushäiriöt
(2,2 %) ja kaksisuuntainen mielialahäiriö (2,2 %). Runsas edeltäneen vuoden aikana esiintynyt psyykkinen sairastaminen näkyi myös terveyspalvelujen käytössä. 47,5 % masennusta sairastaneista oli käyttänyt edeltäneen vuoden aikana terveyskeskuksen palveluita mielenterveyssyistä. Työterveyshuollon palveluja oli käyttänyt 31,5 %, ja yksityislääkärillä käyneitä oli 12,9 %. Psykiatrian poliklinikan palveluita oli
käyttänyt 15,3 %, ja psykiatrian sairaanhoidon palveluita 9 % masennusdiagnoosin ryhmään kuuluvista.
Yksityisen psykiatrin tai psykologin vastaanotolla oli käynyt 8,4 %. Perhe- tai parisuhdeneuvonnan palveluita oli käyttänyt 5,6 % kaikista masennusdiagnoosin ryhmään kuuluneista. Päihdehuollon palveluja
oli käyttänyt 2,8 %. Tämän lisäksi muita terveyspalveluja käyttäneitä oli 19,7 %. Muista terveyspalveluista erityisesti kriisikeskus ja opiskelijaterveydenhuolto keräsivät runsaasti mainintoja.
Masennustilan lähetediagnoosiryhmään kuuluneet olivat käyttäneet työterveyshuollon palveluita merkittävästi toistuvan masennuksen ryhmään kuuluneita runsaammin. Masennustilan diagnoosiryhmästä
noin 40 % oli käyttänyt työterveyshuollon palveluita edeltäneen vuoden aikana, kun toistuvan masennuksen ryhmässä työterveyshuollon palveluita oli käyttänyt hieman yli 20 %. Vastaava tilanne oli myös
psykiatrian poliklinikan ja muiden terveyspalvelujen (erityisesti kriisikeskus ja opiskelijaterveydenhuolto) tuottamissa palveluissa, joita masennustilan ryhmään kuuluvat olivat käyttäneet suhteessa hieman
runsaammin kuin toistuvan masennuksen ryhmään kuuluneet. Työterveyshuollon tarjoamien palveluiden erot johtuvat todennäköisesti kokopäivätyössä ja sairauslomalla olleiden suhteellisesti suuremmasta
osuudesta masennustilan ryhmässä.
Kokemus sosiaalisen tuen riittämättömyydestä oli yleistä masennusdiagnoosien ryhmässä. Niistä vastaajista, jotka kokivat saavansa liian vähän tukea ja ymmärrystä elämässään, suurin osa kuului masennuksen lähetediagnoosiryhmään. Riittämättömän tuen ja ymmärryksen ryhmässä masennustila oli lähetediagnoosina 42,5 prosentilla ja toistuva masennus runsaalla viidenneksellä kaikista ryhmään kuuluneista. Noin 6 % kaikista tutkittavista koki, ettei heillä ollut lainkaan läheisiä elämässään, ja tästä joukosta
masennusdiagnoosin ryhmään kuuluneet muodostivat yli 70 % enemmistön. Elämäntyytyväisyys oli masennusdiagnoosien ryhmässä huomattavan alentunut. Yksikään masennusdiagnoosilla hoitoon saapuneista tutkittavista ei ollut arvioinut olevansa tyytyväinen elämäänsä, ja kaikista elämäänsä hyvin tyytymättömistä 62 % kuului masennuksen lähetediagnoosiryhmään.
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Taulukko 14. Masennusoireiden vakavuusasteen jakaantuminen (BDI)
Masennus Toistuva
Muut lähetemasennus diagnoosit
Normaali mieliala, BDI 0–9p., n(%)
10 (9.3)
4 (5.9)
35 (28.2)
Lievä masennus, BDI 10–19p., n(%)
23 (21.3)
23 (33.8)
39 (31.5)
Keskivaikea masennus, BDI 20–29p.,
35 (32.4)
26 (38.2)
33 (26.6)
n(%)
Vakava masennus, BDI 30–63p., n(%)
40 (37)
15 (22.1)
17 (13.7)
Yhteensä, n
108
68
124

Yhteensä
49 (16.3)
85 (28.3)
94 (31.3)
72 (24)
300

Masennusoireet olivat masennuksen lähetediagnoosiryhmissä hyvin yleisiä (taulukko 14.). BDI-asteikolla
mitattuna vakavaa masennusta esiintyi runsaammin masennustilan lähetediagnoosiryhmässä toistuvaan
masennukseen sekä muihin lähetediagnooseihin verrattuna. Keskivaikea masennus oli yleisempää toistuvan masennuksen lähetediagnooseissa. Normaali mieliala oli yleisin muissa kuin masennukseen liittyvissä lähetediagnooseissa.
4.1.1 Lääkitys masennuksen lähetediagnoosiryhmässä
Masennus oli ensimmäisenä lähetediagnoosina 178 vastaajalla. Heistä 113 oli ilmoittanut kotilääkitykseen kuuluvaksi jonkin tai joitakin masennuslääkkeitä. Yleisimmät masennuslääkkeet olivat selektiiviset
serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ja serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI).
Taulukossa 15. on esitetty masennuksen ja toistuvan masennuksen ryhmien kutakin masennuslääkettä
tai masennuslääkeyhdistelmää käyttäneiden tutkittavien lukumäärä.
Taulukko 15. Masennuslääkkeiden jakaantuminen masennusdiagnoosien kesken
Lääkkeen vaikuttava aine tai vaikutusmekanismi
SSRI
SNRI
SSRI + SNRI
SSRI + amitriptyliini
agomelatiini
bupropionihydrokloridi
amitriptyliini
MAO-A-estäjät
SSRI + bupropionihydrokloridi
SSRI + doksepiini
SNRI + bupropionihydrokloridi
SNRI + amitriptyliini

Masennus, n
34
19
2
3
1
1
2
1
1
1
1
-

Toistuva masennus, n
23
14
2
2
1
1
2
1

Vaikka masennuksen rinnalla muita lähetediagnooseja oli melko niukasti, oli tutkittavilla tutkimushetkellä melko usein muitakin psyykelääkkeitä sekä muiden oheissairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Anksiolyyteistä bentsodiatsepiinijohdokset olivat masennusdiagnoosin vuoksi hoitoon tulleiden ylei-
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simpiä psyykelääkkeitä varsinaisten masennuslääkkeiden lisäksi. Kaikista tutkittavista runsaalla neljänneksellä kotilääkitykseen kuului jokin bentsodiatsepiinijohdos. Heistä noin puolella (n=42) lähetediagnoosina oli masennus. Masennustilan diagnoosiryhmässä 16 tutkittavalla ja toistuvan masennuksen
diagnoosiryhmässä 11 tutkittavalla oli jokin antipsykootti kotilääkityksessä. Kokonaisuudessaan jokin
antipsykootti kuului kotilääkitykseen 15 prosentilla masennuksen lähetediagnoosiryhmässä. Uni- ja nukahtamislääkkeitä oli hieman yli 8 prosentilla kaikista ryhmään kuuluneista.
Muista lääkkeistä yleisimpiä olivat kilpirauhasen vajaatoimintaa, astmaa ja keuhkoahtaumaa sekä erilaisia sydän- ja verisuonisairauksia varten tarkoitetut valmisteet. Kilpirauhashormoni kuului kotilääkitykseen hieman yli 8 % masennusdiagnoosin ryhmässä. Kilpirauhashormonia esiintyi useammin toistuvan
masennuksen (n=11) kuin masennustilan (n=4) lähetediagnoosilla. Sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttö oli yhtä yleistä masennusdiagnoosien ryhmässä muihin verrattuna.
Masennusdiagnoosien ryhmässä 15 prosentilla oli jokin sydän- tai verisuonisairauksien hoitoon tarkoitettu lääke kotilääkityksessään. Astmalääkitys kuului tutkimushetkiseen kotilääkitykseen seitsemällä
prosentilla masennuksen lähetediagnoosiryhmässä. Erilaisia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita ja hormonikorvaushoitoon tarkoitetuttuja valmisteita esiintyi myös merkittävällä osalla tutkittavista (17 % kaikista masennusdiagnooseista), mikä on ymmärrettävää naisten kokonaismäärän huomioon ottaen.
4.2 Paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt
Tutkittavista 15,1 prosentilla (n=46) ensimmäisenä lähetediagnoosina oli jokin paniikki- tai ahdistuneisuushäiriö. Näistä yleisimmät olivat muut ahdistuneisuushäiriöt, F41 (4,6 %, n=14), määrittämätön ahdistuneisuushäiriö, F41.9 (3,3 %, n= 10), ja sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila, F41.2, (3,0 %,
n=9). Paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöistä noin 70 % oli alle 33-vuotiailla ja runsas 40 prosenttia alle
25-vuotiailla. Tutkittavien paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöistä 67 % oli naisilla.
Paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöiden ryhmässä masennuksen vaikeusaste jakaantui BDI-asteikolla tarkasteltuna melko tasaisesti. Normaali mieliala oli noin neljänneksellä (26,7 %), lievä tai keskivaikea masennus noin 30 prosentilla ja vakava masennus 11 prosentilla tutkittavista. LS-asteikon mukaan paniikkitai ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä 6,5 % oli tyytyväisiä elämäänsä. Noin 24 % oli elämäänsä hieman
tyytymättömiä, ja hyvin tyytymättömiä oli lähes 70 %. Sekä BDI- että LS-asteikolla esiintyvät laajat vaihtelut tutkittavien kesken selittyvät sairausryhmän moninaisuudella. Yksittäisten diagnoosien tasolla tarkasteltaessa erityisesti määrittämättömästä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä oli muita korkeampi elämäntyytyväisyys ja vähäisemmät masennusoireet.
Muita lähetediagnooseja paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä oli noin 17 prosentilla (n=8).
Näistä masennustila oli viidellä tutkittavalla, pelko-oireinen ahdistuneisuushäiriö kahdella ja kaksisuuntainen mielialahäiriö yhdellä tutkittavalla. Edeltävien 12 kuukauden aikana paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöstä kärsivien ryhmässä oli ollut runsaasti psyykkisiä sairauksia. Edeltäneenä vuonna 54,3 prosentilla oli ollut ahdistuneisuushäiriö, 43,5 prosentilla masennus, 12 prosentilla kaksisuuntainen mielialahäiriö ja 10,9 prosentilla alkoholiriippuvuus. Mielenterveyssyistä käytetyistä terveyspalveluista eniten
mainintoja keräsivät terveyskeskus (70 %), työterveyshuolto (26 %), psykiatrian poliklinikka (11 %) ja
yksityispsykiatrin tai -psykologin palvelut (8,9 %). Paniikki- tai ahdistuneisuushäiriön lähetediagnoosiryhmään kuuluvat olivat käyttäneet myös perhe- ja parisuhdeneuvonnan (6,5 %) ja kriisikeskuksen
(6,5 %) palveluita sekä vähäisemmissä määrin muita terveyspalveluita.
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4.2.1 Lääkitys paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöiden lähetediagnoosiryhmässä
Paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöin lähetediagnoosiryhmässä yleisimmät psyykelääkkeet olivat SSRImasennuslääkkeet (n=20) sekä bentsodiatsepiinijohdokset (n=17). Myös antipsykootteja (n=7) sekä unija nukahtamislääkkeitä (n=6) esiintyi jonkin verran. Paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöistä enemmistö
esiintyi nuorilla aikuisilla, mikä selittänee muiden kuin psyykelääkkeiden vähäisen määrän ryhmässä.
Sydän- ja verisuonisairauksiin lääkitys oli 17 prosentilla ja astmalääkitys 13 prosentilla tutkittavista. Reseptillä saatavia kipulääkkeitä oli 17 prosentilla. Kilpirauhashormoni kuului 13 % kotilääkitykseen.
4.3 Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt
Psykoosi, skitsofrenia, skitsoaffektiivinen tai skitsotyyppinen häiriö oli ensimmäisenä lähetediagnoosina
8,6 prosentilla tutkittavista (n=26). Miehiä ryhmässä oli 12 ja naisia 14. Skitsofrenia jossakin muodossaan oli yhdeksällä tutkittavalla, joista kahdeksan oli miehiä. Määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen
häiriö oli viidellä, joista kaksi oli miehiä ja kolme naisia. Skitsoaffektiivinen häiriö jossain muodossa oli
neljällä naisella, harhaluuloisuushäiriö jossain muodossa kolmella naisella ja yhdellä miehellä, akuutti
monimuotoinen skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö yhdellä naisella ja skitsotyyppinen häiriö yhdellä miehellä ja kahdella naisella. Ryhmään kuuluvien häiriöiden esiintyvyys oli suurinta yli 49-vuotiaiden
ikäryhmässä (46,2 % kaikista lähetediagnoosiryhmään kuuluneista). 20–33-vuotiaista yhdeksällä, 34–
48-vuotiaista viidellä ja yli 49-vuotiaista 12 tutkittavalla oli jokin lähetediagnoosiryhmään kuulunut häiriö.
Lähes puolet ryhmään kuuluneista oli eläkkeellä. Sairauslomalla tai kuntoutustuella oli kuusi henkilöä,
opiskelijoita oli kolme ja työttömänä oli kaksi henkilöä. Työelämässä tutkittavista oli kaksi. Työkykyisenä
itseään piti kolme tutkittavaa, alentuneena työkykyään piti 12 ja täysin työkyvyttömäksi itsensä arvioi 11
ryhmään kuuluneista. Taloudellista tilannettaan tutkittavista piti hyvänä tai melko hyvänä 69 % ja melko
huonona 27 %. Vain yksi arvioi taloudellisen tilanteensa huonoksi.
Masennusoireita ryhmässä esiintyi tutkimushetkellä vähän, sillä 80 % kuului joko normaalin mielialan
tai lievän masennustilan ryhmiin BDI-asteikolla arvioituna. Lähes puolet (46,2 %) ryhmään kuuluneista
oli kuitenkin ilmoittanut kärsineensä lääkärin toteamasta masennuksesta edeltäneen vuoden aikana.
Tyytyväisyys elämään ryhmässä oli alhainen, yhtä tutkittavaa lukuun ottamatta kaikki olivat joko hieman
tai hyvin tyytymättömiä elämäntilanteeseensa. Kokemus sosiaalisesta tuesta ja ymmärryksestä elämäntilanteessa oli kuitenkin suuri. Lähes 77 % koki saavansa riittävästi tai melko riittävästi tukea ja ymmärrystä elämässään ja vain yksi arvioi, ettei hänellä ole ketään läheistä ihmistä.
Aiempaa psyykkistä sairastamista tarkasteltaessa 38,5 % oli ilmoittanut lääkärin todenneen harhaluuloisuushäiriön tai skitsofrenia edeltäneen 12 kuukauden aikana. Muun psykoosin oli ilmoittanut 11,5 %
ryhmään kuuluvista. Alkoholiriippuvuus oli todettu 23 prosentilla, ahdistuneisuushäiriö 19 prosentilla ja
kaksisuuntainen mielialahäiriö 11,5 prosentilla. Psykiatrisen sairaanhoidon palveluita oli käyttänyt tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana 35 %, psykiatrian poliklinikan palveluita 35 %, terveyskeskuksen 42 % ja päihdehuollon palveluita 7,7 %. Yksittäisiä käyttäjiä oli ollut myös työterveyshuollolla ja yksityisillä palveluntuottajilla.
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4.3.1 Lääkitys skitsofrenian, skitsotyyppisen häiriön tai harhaluuloisuushäiriöiden
lähetediagnoosiryhmässä
Antipsykoosilääkitys oli 77 prosentilla skitsofrenian, skitsotyyppisen häiriön tai harhaluuloisuushäiriöiden ryhmään kuuluneilla tutkittavilla. Masennuslääkkeistä SSRI-lääkkeitä oli yhdeksällä ja SNRIlääkkeitä viidellä tutkittavalla. Jokin bentsodiatsepiinijohdos oli 11 ryhmään kuuluneista tutkittavista.
Diagnoosiryhmän kotilääkitykseen kuului myös kilpirauhashormonia (n=6), epilepsialääkkeitä (n=2),
diabeteksen (n=2), sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon tarkoitettuja valmisteita (n=7), astmalääkkeitä (n=4) ja yksittäisiä kipulääkityksiä. Yksittäin esiintyi myös lääkkeitä Parkinsonin taudin ja alkoholiriippuvuuden hoitoon.
4.4 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Jokin kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi oli ensimmäisenä lähetediagnoosina seitsemällä prosentilla tutkittavista (n=21). Kaksisuuntainen mielialahäiriö, F31, oli yleisin (n=13) ja kaksisuuntaisen
mielialahäiriön alatyyppejä esiintyi useita yksittäisin diagnoosein. Miehiä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista oli 12 ja naisia 9. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lähetediagnoosiryhmässä 57 % oli 34–
48-vuotiaita. Muihin ikäryhmiin diagnoosit jakaantuivat tasaisesti. Tutkittavien työtilanne jakaantui
hyvin tasaisesti. Runsas viidennes oli tutkimushetkellä joko kokopäivätyössä tai työttömänä. Sairauslomalla ja kuntoutustuella olleet muodostivat yhteenlaskettuna noin viidenneksen osuuden. Eläkeläisiä ja
opiskelijoita oli molempia hieman alle 15 % ryhmään kuuluneista.
Lähetediagnoosiryhmään kuuluneista 71 % oli ilmoittanut lääkärin todenneen kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana. Masennus oli ollut 57 prosentilla ja ahdistuneisuushäiriö noin 24 prosentilla. Lääkärin diagnosoima alkoholiriippuvuus oli ollut lähes 30 prosentilla.
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lähetediagnoosiryhmään kuuluvista edeltäneen vuoden aikana terveyskeskuksen palveluita oli käyttänyt 52 %, psykiatrian poliklinikan palveluita 29 %, työterveyshuollon 14 %
ja päihdehuollon palveluita 19 %. Myös opiskelijaterveydenhuollon sekä yksityisen sektorin palveluilla oli
yksittäisiä käyttäjiä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosiryhmässä keskivaikea tai vaikea masennus BDI-asteikolla oli noin 60 prosentilla. Arvioitu elämäntyytyväisyys ryhmässä oli heikko, sillä hyvin
tyytymättömiä elämäänsä ryhmässä oli 85 %. Sosiaalista tukea ja ymmärrystä saaneiden osuus oli kaksisuuntaisen mielialahäiriön ryhmässä melko korkea, sillä melko riittävästi tai riittävästi ymmärrystä ja
tukea ilmoitti saavansa runsas 60 %.
4.4.1 Lääkitys kaksisuuntaisen mielialahäiriön lähetediagnoosiryhmässä
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ryhmässä yleisimmät kotilääkitykseen kuuluneet lääkkeet olivat masennuslääkkeet, anksiolyytit, antipsykootit, uni- ja nukahtamislääkkeet sekä erilaiset epilepsialääkkeet. Jokin masennuslääkitys tai masennuslääkeyhdistelmä oli kymmenellä tutkittavalla. Anksiolyyteistä jokin
bentsodiatsepiinijohdos oli kahdeksalla ja antipsykoosilääkitys 13 tutkittavalla. Uni- tai nukahtamislääkitys oli viidellä tutkittavalla. Epilepsialääkitys oli viidellä tutkittavalla mielialaa tasaavana lääkkeenä. Epilepsiaa sairastavia ryhmässä ei ollut.
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4.5 Muut mielenterveyden häiriöt ja lähetediagnoosit
Muut mielenterveyden häiriöt muodostivat 10 % osuuden aineistoissa. Näistä sopeutumishäiriöt ja reaktiot vaikeaan stressiin muodostivat suurimman, noin kolmen prosentin osuuden. Stressireaktiot ja sopeutumishäiriöt jakaantuivat tasaisesti miesten ja naisten välillä. Muita ensimmäisenä lähetediagnoosina
esiintyneitä mielenterveyshäiriöitä olivat muun muassa alkoholin aiheuttamat elimelliset aivooireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (0,7 %) ja ei-elimelliset unihäiriöt ja unettomuus (0,7 %). Elämäntilanteen hallintaan, primaariseen tukiryhmään sekä asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät ongelmat muodostivat ensimmäisenä lähetediagnoosina 1,3 % osuuden. Näiden lisäksi ryhmään kuului
yksittäisiä muiden mielenterveyden häiriöiden diagnooseja sekä erilaisia tarkemmin määrittelemättömiä
mielenterveyden häiriöitä. Häiriöiden moninaisuudesta johtuen sukupuolten tai ikäryhmien välisiä eroja
muiden mielenterveyden häiriöiden tai elämäntilanteeseen liittyvien lähetediagnoosien ryhmässä ei ollut. Ryhmässä esiintyi pienissä määrin erilaisia psyykkisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä,
suurimpana ryhmänä SSRI-masennuslääkkeet (n=6). Mielenterveysongelmia edeltäneen vuoden aikana
ryhmään kuuluneilla oli ollut melko vähän. Yleisimmät näistä olivat masennus (32,1 % ryhmään kuuluneista) ja ahdistuneisuushäiriöt (17,9 % ryhmään kuuluneista). Somaattisia sairauksia ryhmässä esiintyi
hyvin vähän.
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5 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA
Tutkittavien taustatekijät, lähetediagnoosit ja hoitoon hakeutumisen syyt muodostavat monia mahdollisia reittejä Kuopion psykiatrian keskuksen asiakkuuteen. Vaikka keskuksen palvelut on tarkoitettu 20–
64-vuotiaille Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asukkaille, palveluiden käyttäjäkunta painottuu nuorempiin ikäluokkiin. Tutkimusajankohtana kaikista keskukseen lähetetyistä potilaista 47 % oli alle 34vuotiaita ja 75 % alle 49-vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma noudatteli kaikkien lähetteen saaneiden potilaiden ikäjakaumaa, sillä alle 34-vuotiaita tutkimukseen osallistuneista oli noin 52 %
ja alle 49-vuotiaita hieman alle 78 %. Naisia tutkimukseen osallistuneista oli noin 60 %, mikä vastaa aiemmin Kuopion psykiatrian keskuksessa selvitetyn palvelujen käytön sukupuolijakaumaa (Honkalampi
ym., 2012). Tutkimukseen osallistuneista naisten osuus oli miehiä suurempi lähes koko aineistossa lukuun ottamatta 34–48-vuotiaiden ikäryhmää.
Nuorten aikuisten merkittävän suuri osuus palvelujen käyttäjissä heijastuu yksin asuneiden tutkittavien
suureen määrään. Perheellisten määrä kasvoi vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä ja tutkimukseen osallistuneista noin puolella oli lapsi tai lapsia. Lapsista kuitenkin puolet oli tutkimushetkellä jo täysi-ikäisiä.
Keski-iän kynnyksellä olleista tutkittavista lähes 40 % oli ilmoittanut olevansa eronnut. Työelämässä
mukana olleiden tutkittavien tutkimushetkinen työtilanne jakaantui tasaisesti. Kokopäivä- tai osaaikatyössä olleiden tutkittavien osuudet eivät eronneet työn luonteen tai koulutustason mukaan merkittävästi. Noin kolmannes ammattinimikkeen ilmoittaneista tutkittavista oli tutkimushetkellä työelämässä.
Ylempien toimihenkilöiden joukossa sairaslomalla olleiden osuus oli jonkin verran suurempi verrattuna
muihin työssä olleisiin. Tutkimukseen osallistuneista 19,4 % ilmoitti olevansa tutkimushetkellä työtön.
Työttömien määrä oli alueen työttömyysastetta suurempi. Tutkimuksen päättymishetkellä PohjoisSavossa työttömyysprosentti oli 12,1 % (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013). Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat työkyvyn arvioihin alentavasti (Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen, 2006). Vain vajaa viidennes kaikista tutkittavista piti itseään täysin työkykyisenä. Kokopäivätyössä olleiden tutkittavien koettu työkyky oli selvästi muita parempi. Kuitenkin kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistuneiden arviot
työkyvystä olivat usein alentuneita ja merkittävän suuri osa arvioi itsensä työkyvyttömäksi.
Lähetediagnooseista yleisimmät olivat masennus ja erilaiset paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt. Nämä
ovat myös väestötasolla yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä (Kessler ym., 2005; Suvisaari, 2010). Yleisimmillä tutkittavien kuvaamilla avun hakemisen syillä oli selkeä yhteys yleisimpien lähetediagnoosien
oirekuvien kanssa. Psyykkistä sairastamista oli esiintynyt tutkimushetkeä edeltäneen vuoden aikana runsaasti ja tämä vaikutti myös mielenterveyssyistä käytettyjen terveyspalvelujen määrään. Erityisesti terveyskeskuksen ja työterveyshuollon palveluita oli käytetty runsaasti ennen psykiatrian keskukseen saapumista. Tämä selittyy ainakin osittain sillä, että Kuopion psykiatrian keskukseen tarvitaan pääsääntöisesti
lääkärin antama lähete. Lähetekriteerit on tehty yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa ja niitä päivitetään tarvittaessa. Kriteerit perustuvat Käypä hoito -suosituksiin (ks. http://www.kaypahoito.fi/web/ kh/
etusivu) ja Sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon hoitotakuuohjeistukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010, ks. myös http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/hoito
on_ paasy, sekä Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Lisäksi alueen työterveyshuoltojen kanssa on sovittu
yhteistyömallista.
Tutkittavilla oli jonkin verran muita kuin psyykkisiä sairauksia, mutta sairauksien määrää voi pitää alhaisena. Tähän vaikuttavat todennäköisesti tutkimusaineiston keski-ikä ja nuorten aikuisten suuri osuus.
Muista kuin psyykkisistä sairauksista erilaiset allergiat olivat melko yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Sydänja verisuonisairauksia esiintyi varsinkin vanhemmilla tutkimukseen osallistuneilla. Kilpirauhashormoni
kuului noin kymmenyksen kotilääkitykseen, ja kilpirauhasen vajaatoiminta oli yleisimpien mainittujen
somaattisten sairauksien joukossa. Vaikeaan kilpirauhasen vajaatoimintaan voi liittyä mielentilan muu-

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

PL 227 | 70101 Kuopio
Kotkankallionkatu 14
PL 3017 | 70701 Kuopio

Puhelin
017 175 190
Faksi
017 175 388
Laskutustunnus 4500

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

30 (40)

Terveydenhuollon palvelualue
Mielenterveys- ja päihdepalvelut

toksia ja muistihäiriöitä (Mustajoki, 2013), joten sairaudella voi olla yhteyksiä tutkimukseen osallistuneiden psyykkiseen hyvinvointiin.
Merkittävä osa tutkittavista kuului terveyskäyttäytymisen riskiryhmiin tupakoinnin ja alkoholinkulutuksen suhteen. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksen mukaan työikäisistä miehistä
22 % ja naisista 15 % tupakoi päivittäin (Helakorpi Holstila, Virtanen & Uuttela, 2012). Tässä tutkimuksessa vastaavat osuudet olivat miehillä 43 % ja naisilla 38 %. Noin 17 % miehistä ja 3 % naisista ilmoitti
lääkärin todenneen alkoholiriippuvuuden tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Alkoholiriippuvuuden
rajan ylittävää kulutusta AUDIT-asteikolla esiintyi lähes saman verran. Riskikulutuksen rajan ylittävää
alkoholin kulutusta esiintyi hyvin runsaasti. Puolet miehistä ja runsas viidennes naisista ylitti alkoholin
riskikulutuksen rajan. Miesten naisia runsaampi alkoholin haitallinen käyttö heijastui myös lähetediagnooseihin. Miehillä toinen tai kolmas lähetediagnoosi oli useimmiten alkoholin aiheuttamiin häiriöihin
liittyvä. Alkoholiin liittyviä lähetediagnooseja tutkimusaineistossa oli kokonaisuudessaan melko vähän.
Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat olivat kuitenkin sekä edeltäneen vuoden aikana todettujen sairauksien että arviointimenetelmien tulosten pohjalta merkittävä tekijä usean tutkittavan taustatiedoissa.
Vähäinen tyytyväisyys elämään oli voimakkaassa yhteydessä masennusoireiluun sekä miehillä että naisilla. Masennuksen oirekuvaan kuuluvat muun muassa kiinnostuksen väheneminen asioihin jotka ovat
aiemmin tuottaneet mielihyvää, itseluottamuksen ja itsearvostuksen menetys sekä vähentyneet voimavarat (Isometsä, 2011). Voimakkaan masennusoireilun ja vähäisen elämäntyytyväisyyden väliset yhteydet
ovatkin yhteensopivia lähetediagnoosista riippumatta. Tutkittavien masennusoireiden ja elämäntyytyväisyyden yhteydet arvioituun toimintakykyyn erosivat miesten ja naisten välillä. Naisilla arvioitu toimintakyky oli miehiä voimakkaammin yhteydessä sekä masennusoireiden että elämäntyytyväisyyden
itsearviointeihin. Erot itsearviointimenetelmien ja arvioidun toimintakyvyn yhteyksissä voivat johtua
useasta seikasta. On esimerkiksi mahdollista, että miesten ja naisten tavat arvioida itseään eroavat toisistaan. Kansainvälisesti on myös arvioitu miesten masennusoireilun näyttäytyvän hieman naisista poikkeavalla tavalla. Tämä voisi näkyä esimerkiksi lisääntyneenä ärtyisyytenä tai päihteiden liikakäyttönä,
jolloin arvioidun toimintakyvyn ja masennusoireilun suhde voi muuntua (Martin, Neighbors & Griffith,
2013). Todennäköisempää on kuitenkin erojen selittyminen naisten ja miesten psyykkisen sairastamisen
eroavaisuuksilla. Esimerkiksi naisten osuus paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöiden ryhmässä oli merkittävästi suurempi. Naisilla masennus oli myös miehiä useammin merkitty toiseksi tai kolmanneksi lähetediagnoosiksi. Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden yhteisesiintyvyys onkin melko yleistä (Pini ym.,
1997). Masennuksen tai masennusoireiden esiintyvyys on oletettavasti sairastavuuden eroista johtuen
tutkimusaineistossa naisten kohdalla miehiä jonkin verran yleisempää.
Saharisen (2013) mukaan tyytymättömyys elämään, masennusoireet, aleksityymiset piirteet, heikentynyt
työkyky, alkoholin käyttö, huono taloudellinen tilanne ja heikko koulutustaso sekä somaattiset oheissairaudet ovat merkittäviä riskitekijöitä huonoon terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tässä tutkimuksessa
moni näistä riskitekijöistä kytkeytyi tutkittavien elämäntilanteeseen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon
asiakkaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua voi pitää monin osin heikentyneenä. Tutkittavien psykologinen, sosiaalinen ja ammatillinen toimintakyky oli keskimäärin huomattavasti alentunut ja tyytyväisyys
elämäntilanteeseen heikko. Tulokset yhdistivät merkittävimpiä lähetediagnoosiryhmiä ja ovat myös
ominaisia psyykkiselle sairastamiselle (Jeste ym., 1996; Koran ym., 1989; Saarni ym., 2007; Sokal ym.,
2004). Yksilöllisen hyvinvoinnin lisäksi tässä tutkimuksessa havaitut riskitekijät ovat haasteita myös
terveyspalvelujärjestelmälle ja yhteiskunnalle, sillä mielenterveyden häiriöiden yhteydet muun muassa
työkyvyttömyyteen ja syrjäytymiskehitykseen ovat merkittäviä.
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LIITTEET
LIITE 1. Tutkimukseen osallistuneiden lähetediagnoosit, ICD-10.
Ensimmäinen lähetediagnoosi, ICD-10
F07.9 Määrittämätön aivosairauden, aivovaurion tai aivojen toimintahäiriön
aiheuttama
elimellinen persoonallisuus- tai käytöshäiriö
F10.1 Alkoholin haitallinen käyttö
F10.24 Alkoholiriippuvuus, tällä hetkellä käyttää ainetta
F13 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttama akuutti päihtymistila
F20 Skitsofrenia
F20.00 Paranoidinen skitsofrenia, jatkuva
F20.03 Paranoidinen skitsofrenia, jaksottainen ja vähitellen lievittyvä
F20.3 Erilaistumaton skitsofrenia
F20.31 Erilaistumaton skitsofrenia, mihin liittyy etenevä toimintavajaus
F20.9 Määrittämätön skitsofrenia
F21 Skitsotyyppinen häiriö
F22.0 Harhaluuloisuushäiriöt
F22.9 Määrittämätön pitkäaikainen harhaluuloisuushäiriö
F23.1 Akuutti monimuotoinen skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö
F25.00 Skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto, vain samanaikaisia mieliala- ja skitsofreniaoireita
F25.1 Skitsoaffektiivinen häiriö, masennusoireinen muoto
F25.10 Skitsoaffektiivinen häiriö, masennusoireinen muoto, vain samanaikaisia mieliala- ja
skitsofreniaoireita
F29 Määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen häiriö
F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
F31.3 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lievä tai kohtalainen masennusjakso
F31.30 Masennusjakso, ilman somaattista oireyhtymää
F31.6 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoinen jakso
F31.7 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön elpymävaihe
F31.9 Määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö
F32 Masennustila
F32.0 Lievä masennustila
F32.00 Lievä masennustila, ilman somaattista oireyhtymää
F32.1 Keskivaikea masennustila
F32.10 Keskivaikea masennustila, ilman somaattista oireyhtymää
F32.11 Keskivaikea masennustila ja somaattinen oireyhtymä
F32.2 Vaikea-asteinen masennustila ilman psykoottisia oireita
F32.3 Vaikea-asteinen, psykoottinen masennustila
F32.9 Määrittämätön masennustila
F33 Toistuva masennus
F33.0 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso
F33.1 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso
F33.10 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso, ei somaattista oireyhtymää
F33.2 Toistuvan masennuksen vaikea masennusjakso ilman psykoottisia oireita
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Ensimmäinen lähetediagnoosi, ICD-10 (taulukko jatkuu)
F33.3 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso
F33.30 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso, mielialan mukaisia
psykoottisia oireita
F33.4 Toistuvan masennuksen elpymävaihe
F34 Pitkäaikaiset mielialahäiriöt
F34.1 Pitkäaikainen masennus
F39 Määrittämätön mielialahäiriö
F40 Pelko-oireiset ahdistuneisuushäiriöt
F40.01 Julkisten paikkojen pelko, samanaikainen paniikkihäiriö
F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko
F40.9 Määrittämätön pelko-oireinen ahdistuneisuushäiriö
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt
F41.01 Vaikea-asteinen paniikkihäiriö, vähintään neljä kohtausta viikossa kuukauden aikana
F41.1 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
F41.2 Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila
F41.9 Määrittämätön ahdistuneisuushäiriö
F42 Pakko-oireinen häiriö
F42.2 Pakkoajatuksina ja pakkotoimintoina ilmenevä pakko-oireinen häiriö
F43 Reaktiot vaikeaan stressiin ja sopeutumishäiriöt
F43.1 Traumaperäinen stressihäiriö
F43.22 Sopeutumishäiriö, sekamuotoinen ahdistus- ja masennusreaktio
F43.23 Sopeutumishäiriö, muu tunne-elämän häiriö
F43.8 Muu reaktio vaikeaan stressiin
F45.2 Hypokondrinen häiriö
F48 Muut neuroottiset häiriöt
F51 Ei-elimelliset unihäiriöt
F54 Muualla luokitettuun häiriöön tai sairauteen liittyvä psyykkinen tekijä tai käytöstekijä
F99 Määrittämätön mielenterveyden häiriö
R41 Muut kognitiivisiin toimintoihin ja tajunnan vireyteen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
Z59 Asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät ongelmat
Z60.0 Elämän taitekohtiin sopeutumisen ongelmat
Z63.4 Perheenjäsenen katoaminen tai kuolema
Z73 Elämäntilanteen hallintaan liittyvät ongelmat
Ei merkittyä lähetediagnoosia
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Toinen lähetediagnoosi, ICD-10
F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
F10.1 Alkoholin haitallinen käyttö
F10.2 Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö,
riippuvuusoireyhtymä
F10.26 Alkoholiriippuvuus, jaksottainen käyttö
F10.29 Tarkemmin määrittelemätön alkoholin aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
F21 Skitsotyyppinen häiriö
F22.0 Harhaluuloisuushäiriö
F31.31 Masennusjakso ja somaattinen oireyhtymä
F31.9 Määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö
F32 Masennustila
F32.00 Lievä masennustila, ilman somaattista oireyhtymää
F32.10 Keskivaikea masennustila, ilman somaattista oireyhtymää
F32.11 Keskivaikea masennustila, ja somaattinen oireyhtymä
F32.9 Määrittämätön masennustila
F33.10 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso, ei somaattista oireyhtymää
F40 Pelko-oireiset ahdistuneisuushäiriöt
F40.2 Määritetyt pelot
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt
F41.09 Määrittämätön paniikkihäiriö
F41.2 Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila
F41.9 Määrittämätön ahdistuneisuushäiriö
F42 Pakko-oireinen häiriö
F43.8 Muu reaktio vaikeaan stressiin
F60.3 Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus
F60.9 Määrittämätön persoonallisuushäiriö
F61 Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt
F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt
Z63 Muut primaarisen tukiryhmän ongelmat, perheolot mukaan lukien
Z63.5 Perheen hajoaminen eron tai avioeron vuoksi
Z73 Elämäntilanteen hallintaan liittyvät ongelmat
Z73.0 Työuupumus
Kolmas lähetediagnoosi, ICD-10
F10.1 Alkoholin haitallinen käyttö
F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko
F41.9 Määrittämätön ahdistuneisuushäiriö
F51.0 Ei-elimellinen liikaunisuus
G40.22 Monimutkainen osittainen mutta sekundaarisesti yleistyvä epileptinen kohtaus
S06.3 Paikallinen aivovamma
Z63.0 Parisuhteen ongelmat
Z63.7 Perheeseen ja kotitalouteen vaikuttava muu rasittava elämäntapahtuma
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LIITE 2. Tutkittavien taustatekijöiden kuvaukset.
Perhesuhteet iän ja sukupuolen mukaan, miehet*
20–25 v.
27 (42.9)
1 (3.2)

Naimaton, n,(%)
Avioliitossa,
n,(%)
Avoliitossa, n,(%) 4 (23.5)
Eronnut, n,(%)
Leski, n,(%)
Yhteensä, n,(%)

1 (6.7)
33 (26)

26–33 v.
19 (30.2)
4 (12.9)

34–48 v.
11 (17.5)
16 (51.6)

49 v. ja yli
6 (9.5)
10 (32.3)

Yhteensä
63 (49.6)
31 (24.4)

5 (29.4)

7 (41.2)

1 (5.9)

17 (13.4)

28 (22)

6 (40)
40 (31.5)

8 (53.3)
1 (100)
26 (20.5)

15 (11.8)
1 (0.8)
127 (100)

* Tieto puuttuu yhdeltä tutkittavalta (0.8 %)

Perhesuhteet iän ja sukupuolen mukaan, naiset*
Naimaton, n,(%)
Avioliitossa,
n,(%)
Avoliitossa, n,(%)
Eronnut, n,(%)
Leski, n,(%)
Yhteensä, n,(%)

20–25 v.
36 (53.7)
4 (10.5)

26–33 v.
19 (28.4)
12 (31.6)

34–48 v.
7 (10.4)
9 (23.7)

49 v. ja yli
5 (7.5)
13 (34.2)

Yhteensä
67 (38.3)
38 (21.7)

14 (34.1)
54 (30.9)

13 (31.7)
1 (3.8)
45 (25.7)

7 (17.1)
10 (38.5)
33 (18.9)

7 (17.1)
15 (57.7)
3 (100)
43 (24.6)

41 (23.4)
26 (14.9)
3 (1.7)
175 (100)

34–48 v.
20 (26,7)
14 (18,7)
13 (17,3)
3 (4)
2 (2,7)
1 (1,3)
1 (1,3)

49 v .ja yli
15 (21,7)
27 (39,1)
10 (14,5)
3 (4,3)
1 (1,4)
-

* Tieto puuttuu yhdeltä tutkittavalta (0.6 %)

Lasten lkm. ikäryhmittäin
1 lapsi, n (%)
2 lasta, n (%)
3 lasta, n (%)
4 lasta, n (%)
5 lasta, n (%)
6 lasta, n (%)
7 lasta, n (%)
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