Module 2:
Tietoa
mielenterveysongelmista
ja vaikutuksista lapsiin

www.strong-kids.eu

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä

1. Aluksi ..............................................................................................................................3
2. Muutamia yleisiä psykiatrisia sairauksia ja päihdeongelmia ............................................3
2.1. Keskeistä tietoa masennuksesta ...............................................................................3
2.2. Keskeistä tietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä .................................................5
2.3. Keskeistä tietoa skitsofreniasta .................................................................................6
2.4. Keskeistä tietoa ahdistuneisuushäiriöstä...................................................................6
2.5. Keskeistä tietoa epävakaasta persoonallisuudesta ...................................................7
2.6. Keskeistä tietoa alkoholiongelmasta..........................................................................8
2.7. Keskeistä tietoa huumeongelmasta ...........................................................................8
3. Mielenterveysongelman vaikutus vanhemmuuteen ja lapsiin ..........................................9

1. Aluksi

Vaikeudet kuuluvat elämään ja myös mielenterveyden häiriö on melko tavallinen asia.
Jokainen lienee kokenut matalaa mielialaa tai ollut ahdistunut ja voi siksi ymmärtää
tilannetta,

jossa

psyykkisesti

sairastuneen

ihmisen

voimavarat

ovat

huvenneet

moninkertaisen, elämää hallitsevan masennuksen tai ahdistuksen vuoksi.

On tutkittu, että mielenterveyteen liittyvät ongelmat niin tavallisia, että arvioidaan joka
neljännen meistä täyttävän jossain elämänvaiheessa psyykkisen sairauden kriteerit (WHO
2008, The Royal College of Psychiatrists). Voidaan ajatella, että mielenterveyden
ongelmat koskettavat meitä joko oman itsen, perheenjäsenen, työkaverin tai ystävän
kautta. Siksi on tärkeää, että meidän kaikkien tiedot ja ymmärrys mielenterveyteen
liittyvistä asioista kasvaisivat. Puhutaankin mielenterveyden lukutaidosta, joka pitää
sisällään kyvyn huomata, ymmärtää ja myös toimia mielenterveyttä edistävästi ja ehkäistä
ongelmien tuomia vaikeuksia.

Tässä moduulissa kuvataan lyhyesti erilaisia mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia
käyttäen apuna Lääkärin käsikirjaa ja Käypä hoito -suosituksia sekä tutkimustietoa
vanhemman häiriön vaikutuksia lapsiin.

2. Muutamia yleisiä psykiatrisia sairauksia ja päihdeongelmia

Tähän osioon on kerätty lyhyet suomalaiset katsaukset tavallisimmista psyykkisistä
häiriöistä sekä päihdeongelmista. Tekstit ovat suoraa lainausta Käypähoito suosituksista ja
Lääkärin käsikirjasta.

2.1. Keskeistä tietoa masennuksesta



Depressio

on

keskeinen

kansanterveysongelma

ja

painopistealuetta

sekä

perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon työssä.
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Masennustilasta kärsii vuoden aikana noin 5 % suomalaisista.



Masennustilojen tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka on tärkeää.



Hoidon suunnittelussa keskeisiä kysymyksiä ovat
o

masennustilan vaikeusasteen arviointi ja

o

erottelu ensimmäisen elämän aikana esiintyvän masennustilan (F32) ja
toistuvan depression (F33) välillä.





Masennustilojen akuuttihoidossa keskeisimpiä spesifisiä hoitomuotoja ovat
o

masennuslääkkeet ja

o

vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat.

Nämä hoidot ovat yhtä tehokkaita lievissä ja keskivaikeissa depressioissa, joissa
niitä voidaan käyttää vaihtoehtoisina tai yhtäaikaisesti.



Vaikeissa

ja

psykoottisissa

depressioissa

on

aina

syytä

käyttää

depressiolääkehoitoa, psykoottisissa yhdessä psykoosilääkkeen kanssa.


Mitä vaikeampi masennustila on, sitä tärkeämpi on depressiolääkehoidon rooli ja
psykoterapian yhdistäminen lääkehoitoon.



Spesifisten

hoitomuotojen

ohella

elämäntilanteen

kartoittaminen

ja

psykososiaalisen tuen tarjoaminen kuuluvat hoidon keskeisiin tehtäviin.


Masennustilasta toipumisen jälkeen potilaan hoitoa ja seurantaa on jatkettava noin
puolen vuoden ajan masennuksen suuren uusiutumisvaaran vuoksi.



Potilaille, joille on ilmaantunut jo kolmas masennusjakso heidän elämänsä aikana,
on suositeltavaa aloittaa pitkäaikainen ylläpitohoito depressiolääkkeellä, jotta uusien
masennusjaksojen puhkeaminen estyisi.



Kohdennetun seulonnan avulla voidaan tehostaa depression tunnistamista
perusterveydenhuollossa, missä pääosa depressiopotilaista hoidetaan.



Perusterveydenhuollon psykiatrista konsultaatiotoimintaa tulee kehittää.



Perusterveydenhuollossa tarvitaan depressiohoitajia potilaiden



o

opastukseen

o

seurantaan ja

o

psykososiaaliseen tukemiseen.

Työterveyshuollolla

on

keskeinen

koordinoiva

rooli

erityisesti

silloin,

kun

depressiopotilaan sairausloma pitkittyy tai uusiutuu


Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on syytä hoitaa potilaat, jotka kärsivät
o

vaikeasta tai psykoottisesta

o

vakavasti monihäiriöisestä
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(Käypä

o

tavanomaiseen hoitoon huonosti vastanneesta tai

o

vakavaa itsetuhoisuutta aiheuttavasta depressiosta.

hoito

4.7.2009

Suomalaisen

Lääkäriseuran

Duodecimin

ja

Suomen

Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä)

2.2. Keskeistä tietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä



Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa
esiintyy

vaihtelevasti

masennus-,

hypomania-,

mania-

tai

sekamuotoisia

sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita.


Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja huolellinen erotusdiagnostiikka on
tärkeää, jotta potilas saa asianmukaista hoitoa.



Kaksisuuntaiseen

mielialahäiriöön

liittyy

runsasta

oheissairastavuutta

ja

suurentunut itsemurhariski.


Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on useimmiten krooninen, uusiutuva
sairaus. Seurantatutkimusten perusteella potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta
ja jaksojen välinen oireilu on yleistä.



Hoidossa keskeisintä on ehkäistä jaksojen uusiutumista.



Hoidon suunnittelussa on tärkeää kartoittaa, mikä sairauden vaihe kulloinkin on
kyseessä ja huomioida sairauden elämänaikainen kulku.



Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon perustan muodostavat mielialaa tasaavat
lääkkeet ja toisen polven psykoosilääkkeet sairauden ajankohtaisen vaiheen
mukaisesti.



Tiedon jakaminen sairaudesta ja sen hoidosta sekä varhaisoireiden tunnistamisen
opetus potilaalle ja perheenjäsenille lisäävät hoidon vaikuttavuutta.



Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat hoidetaan yleensä psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa.

(Käypä hoito 21.10.2008 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen
Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä)
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2.3. Keskeistä tietoa skitsofreniasta



Skitsofrenia on monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan
parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla.



Skitsofrenian hoito perustuu
o

pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen,

o

yksilölliseen, potilaan ja hänen lähiomaistensa tarpeet huomioon ottavaan,
säännöllisesti tarkistettavaan hoitosuunnitelmaan.



Hoidossa keskeistä ovat
o

Psykoosilääkitys, jossa pyritään pienimpään tehokkaaseen annokseen ja
haittavaikutusten minimoimiseen,

o

psykososiaalisen yksilöhoidon spesifiset muodot,

o

koko perheen psykoedukaatio,

o

potilaan

toimintakykyä

ja

elämänlaatua

parantavat

psykososiaalisen

kuntoutuksen muodot.




Pitkäaikaishoidossa tärkeitä seikkoja ovat
o

potilaiden aktiivinen tukeminen pysymään hoidossa,

o

joustavat palvelut kriisitilanteissa,

o

uusien sairausjaksojen ehkäisy.

Alueelliset hoitopalvelut tulee järjestää siten, että eriasteisesti häiriintyneet potilaat
saavat joustavasti ja integroidusti tarpeitaan vastaavan hoidon ja kuntoutuksen.



Jotta tehokkaiksi osoittautuneet menetelmät saadaan osaksi hoitojärjestelmäämme,
on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilökunnalle järjestettävä koulutusta.



Psykiatriseen hoitoon on saatava riittävät henkilöresurssit ja nykyistä paremmat
työskentelyolosuhteet.

(Käypä hoito 01.01.2008 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen
Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä)

2.4. Keskeistä tietoa ahdistuneisuushäiriöstä



Ahdistuneisuus on normaali, vaarallisilta tilanteilta suojaava tunnetila.
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Ahdistuneisuushäiriöstä voidaan puhua, kun ahdistuneisuus on voimakasta,
pitkäkestoista sekä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä rajoittavaa.



Kroonisessa tai intensiivisessä ahdistuneisuudessa tilan luonne ja taustatekijät
tulee selvittää. Asioiden rauhallinen tarkastelu, syy-seuraussuhteiden kognitiivinen
rekonstruointi ja tunteiden erittely potilaan kanssa kuuluvat ahdistuneisuuden
hyvään arvioon ja hoitoon.



Tilapäinen lääkehoito toimintakyvyn häiriintyessä auttaa sopeutumista. Vaikeassa
kroonisessa ahdistuneisuudessa pitkäaikainen lääkehoito on tarpeen

(Lääkärin käsikirja 18.3.2009 Hannu Koponen ja Ulla Lepola)

2.5. Keskeistä tietoa epävakaasta persoonallisuudesta



Epävakaa

persoonallisuus

on

vaikea,

potilaan

toimintakykyä

merkittävästi

heikentävä häiriö, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää laajasti.


Häiriön esiintyvyys väestössä on keskimäärin 0.6 %.



Epävakaan persoonallisuuden kolme keskeistä oireulottuvuutta ovat tunne-elämän
epävakaus, käyttäytymisen säätelyn häiriö ja alttius vuorovaikutussuhteiden
ongelmiin.



Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyy runsasta psykiatrista ja somaattista
oheissairastavuutta sekä suurentunut itsemurhariski.



Erilainen itseä vahingoittava käyttäytyminen on häiriössä tavallista, minkä vuoksi
kriisien hallinta on keskeistä hoidon suunnittelussa.



Epävakaan persoonallisuuden ennuste on melko hyvä, sillä kymmenen vuoden
kuluttua vain pieni osa potilaasta täyttää diagnoosin kriteerit, mutta toimintakyky
lievittyy oireista toipumista hitaammin.



Tietyillä psykoterapiamenetelmillä voidaan lieventää tehokkaasti potilaan oireistoa
ja kuormittumista sekä edistää sopeutumista ja kohentaa toimintakykyä.



Psykoosilääkkeet saattavat lievittää useammanulottuvuuden oireita. Mielialaa
tasaavista lääkkeistä voi olla hyötyä impulsiivisuuden ja aggressiivisuuden
vähentämisessä. Serotoniinin takaisinoton estäjistä voi olla hyötyä etenkin
monihäiriöisyyden hoidossa. Lääkehoitoon liittyy polyfarmasian riski.



Hoito tulee toteuttaa mahdollisimman pitkälti avohoidossa ja sairaalahoidon osalta
pääasiassa päiväsairaalaolosuhteissa. Potilaan valmistautuminen kriisitilanteisiin on
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hoidon kulmakivi. Kuntoutustarve on syytä selvittää psykiatrisen hoidon seurannan
yhteydessä.


Potilaan kokonaishoidon koordinaatiota helpottaa vastuuhenkilön tai -työryhmän
nimeäminen.

(Käypä

hoito

24.2.2008

Suomalaisen

Lääkäriseuran

Duodecimin

ja

Suomen

Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä)

2.6. Keskeistä tietoa alkoholiongelmasta



Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista.



Terveydenhuollon hoitopaikoissa on tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja
etsiä sitä aktiivisesti eri potilasryhmistä; ongelman varhainen havaitseminen on
tehokkaan hoidon edellytys.



Tärkein alkoholiongelman diagnosointikeino on keskustelu potilaan kanssa, mutta
apuna voidaan käyttää myös kyselylomakkeita ja laboratoriomittareita.



Alkoholin

kulutukseen

on

mahdollista

vaikuttaa

jo

lyhyellä

puuttumisella

(lyhytneuvonta).


Psykososiaaliset hoidot ovat potilastyön perusta, mutta myös lääkkeillä on tehoa
alkoholin ongelmakäytön ja alkoholiriippuvuuden hoidossa.



Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa terveydenhuollolla on
keskeinen asema.



Potilaan elämää laajasti haittaavan ongelman hoidossa tarvitaan hyvää yhteistyötä
monien yhteiskunnan alueiden kanssa.



Alkoholiongelmaan kietoutuu potilaan koko elämänpiiri, joten hoidonkin on oltava
kokonaisvaltaista.

(Käypä

hoito

24.3.2005

Suomalaisen

Lääkäriseuran

Duodecimin

ja

Suomen

Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä)

2.7. Keskeistä tietoa huumeongelmasta



Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle.



Huumeongelman käsittelyä voi haitata se, että huumeiden käyttö on rangaistavaa.
Potilas ei useinkaan uskalla kertoa käytöstä lääkärille, eikä lääkäri aina saa
kyselemälläkään selville ongelmaa.
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Tärkeä

työkalu

luottamuksellinen

huumeongelman
hoitosuhde.

toteamisessa

Ongelmaa

ja

voidaan

hoidossa
etsiä

ja

on

avoin

seurata

ja

myös

laboratoriokokeilla.


Psykososiaaliset menetelmät ovat hoidon perusta, vaikka näyttö niiden tehosta
joidenkin huumeongelmien hoidossa on niukkaa. Lääkityksellä voidaan usein vain
helpottaa oireita, mutta opioidiriippuvuuden korvaushoito on osoitettu tehokkaaksi.



Huumeiden käyttöön kietoutuu usein mielenterveysongelmia, ja niiden hoidossa
tarvitaan psykiatrista asiantuntemusta.



Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä, mutta kliiniseen työhön sovellettavaa
tutkimustietoa on lähinnä vain yksittäisistä aineista.



Lääkäri voi hyvää tarkoittaen pahentaa potilaan riippuvuutta määräämällä
rauhoittavia lääkkeitä. Riski ei saa silti estää välttämätöntä lääkehoitoa.



Huumeongelmaan liittyy terveysuhkien ohella runsaasti sosiaalisia vaikeuksia,
joiden käsittelyyn tarvitaan yhteistyötä monien tahojen kanssa. Potilaan ohella myös
hänen lähiympäristönsä – erityisesti perheen ja lasten – hyvinvointiin on
kiinnitettävä huomiota.



Huumeongelman hoidossa ja haittojen ehkäisyssä tarvitaan ennakkoluulotonta,
neutraalia ja tuomitsematonta otetta.



Huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hoidotta
jättäminen



Kiireettömän

erikoissairaanhoidon

kriteerit

(hoitotakuu)

koskevat

myös

huumeongelmaisen hoitoa.

(Käypä hoito 23.1.2006 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen
yhdistyksen asettama työryhmä)

3. Mielenterveysongelman vaikutus vanhemmuuteen ja lapsiin

Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat ihmisen kykyyn kokea, ajatella ja toimia. Tästä syystä
ne
heijastuvat kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Perheenjäsenet ovat jatkuvassa ja
tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, joten vanhemman mielenterveyden
ongelmat
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heijastuvat perheen ihmissuhteisiin ja perhe-elämään. Vaikutukset ovat monesti
odottamattomia ja vaikeita ymmärtää sekä sairaalle vanhemmalle itselleen että muille
perheenjäsenille. Perheissä voidaan olla ymmällään ja usein tulee väärinkäsityksiä.

Vanhempi voi olla voimaton, itkuinen, alakuloinen ja / tai jatkuvasti ärtynyt, nalkuttava ja
herkästi suuttuva. Hän voi olla ahdistunut, peloissaan ja ehkä toistaa tiettyjä
pakkotoimintoja,
kuten käsien pesua, ovenpielien koskettelua tai muuta. Hän voi puhua kummallisia ja
tulkita
muiden puheita ja tekemisiä poikkeavalla tavalla. Hän voi valvoa yökaudet, herätellä
perheenjäseniä yöllä ja vaatia seuraa.

Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat ihmisen kykyyn ottaa toinen ihminen huomioon.
Vanhempi voi sanoa pahasti, olla väkivaltainen, vaatia kohtuuttomia lapsilta tai syyttää
muita
omista ongelmistaan. Lapset voivat päätyä tekemään kaikki kotityöt ja vastaamaan toinen
toisistaan. Lapset voivat joutua eriarvoiseen asemaan, mikä kiristää myös lasten välejä.

Perheenjäsenten, erityisesti lasten, on vaikea tietää, mitä vanhemman mielessä liikkuu,
miksi
hän on erilainen ja miten hänen kanssaan tulisi olla. Lasten mielissä pyörii kysymyksiä mikä
vanhemmalla on, miksi vanhempi on tällainen, tuleeko hän entiselleen, miksi hän on
jatkuvasti
vihainen, miten minun pitäisi olla, teinkö minä jotain, voinko minäkin sairastua.
Perheenjäsenet miettivät, ovatko vanhemman käyttäytymiseen syynä jokin mitä he tekivät.
Erityisesti lapset uskovat herkästi, että he ovat vanhemman ongelmien syynä. Lasten kuva
omasta itsestä hyvänä ja rakastettavana lapsena voi kärsiä ja hän voi itsekin oppia
tulkitsemaan
itseään ja elämää vääristyneesti.
Vanhemman psyykkinen häiriö lisää lasten vaaraa sairastua itsekin. On kuitenkin
huomattava, että perheissä on usein muitakin ongelmia, kuten taloudellisia ongelmia,
työttömyyttä, parisuhdeongelmia, vakavia sairauksia yms., jotka kaikki yhdessä lisäävät
huomattavasti lasten vaaraa sairastua. Näin ollen jokaisen perheen tilanne tulee tutkia
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erikseen ja arvioida sekä vahvuudet että haavoittuvuudet ja suunnitella tuki perheen
ainutkertaisten tarpeiden mukaisesti.

Seuraavassa on yhteenvetona vanhemman psykiatrisen häiriön vaikutuksesta perheeseen
ja lapsiin epidemiologisen tutkimuksen näkökulmasta (Solantaus ja Paavonen, Duodecim
2009)
1. Sekä äidin että isän mielenterveyshäiriöt altistavat lapset kehityksellisille ongelmille,
psykiatrisille häiriöille ja somaattisille sairauksille lapsuudessa ja aikuisuudessa.
2. Noin joka neljäs tai viides alaikäinen elää perheessä, joissa vanhemmalla on hoitoa
vaativa mielenterveys– tai päihdeongelma.
3. On arvioitu, että noin 40% masentuneitten vanhempien lapsista sairastuu
diagnosoitavaan häiriöön ennen 20:ttä ja noin 60% ennen 25:ttä ikävuotta.
4. Psykiatrista potilasta hoidettaessa on huolehdittava myös hänen lastensa hoidon ja
tuen tarpeista, mukaan lukien häiriöiden ennaltaehkäisy ja psykiatrisen hoidon
tarve. Samoin on huolehdittava lasten- ja nuorisopsykiatrisen potilaan vanhempien
hoidon tarpeesta.
5. On olemassa sekä perus- että erikoissairaanhoitoon sopivia menetelmiä tukea
perhettä ja lapsia.

On kuitenkin huomattava, että suuri osa lapsista kasvaa ja kehittyy hyvin. On monia
asioita, jotka kannattelevat kotia ja lasta, kun vanhemmilla on vaikeuksia. Näiden
yhteydessä puhutaan suojaavista tekijöistä. Vanhemmat voivat itse tukea lastaan (perheen
sisäiset suojaavat tekijät), lasta voidaan tukea sosiaalisisssa suhteissa ja toimissa
päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikana (perheen ulkopuoliset suojaavat prosessit) ja
myös palvelut ja yhteiskunta voivat toimia lapsia tukien (yhteiskuntaan liittyvät suojaavat
tekijät). Näistä kerrotaan enemmän Moduulissa 1.
Lähteet
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Solantaus T, Paavonen J. Vanhemman mielenterveysongelmat ja lasten psykiatriset
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