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Mielenterveys- ja päihdetyö 
opiskeluterveydenhuollossa

Häiriöiden tunnistaminen, arvioiminen ja 
hoidon tarpeen määrittely

Henna Haravuori, THL Mielenterveysyksikkö ja HYKS Nuorisopsykiatrian linja



Vaikuttavat mielenterveysinterventiot 
opiskeluterveydenhuollossa

THL:n ja STM:n yhteistyöhankkeen 2014–2016 tavoitteet

• selvittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä sekä 
henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja 
kehittämistä kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa

• selkeyttää opiskeluterveydenhuollon roolia opiskelijoiden 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisessä

• koota tietoa tehokkaista ja toimivista mielenterveys- ja 
päihdetyön menetelmistä ja toimintamalleista

• koota mielenterveys- ja päihdetyön verkkomateriaaleja 

• toteuttaa kyselytutkimus kuntiin
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Myynnissä: 

http://kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789523027213

Lisätietoa:

https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-

edistaminen sivustoilla 

opiskelijoiden mielenterveydestä
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Oppaan tarkoitus

• oppaassa tarkastellaan mielenterveys- ja päihdetyötä ja sen 
toteuttamista opiskeluterveydenhuollossa

➢suunnattu ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollon 
ammattilaisille – terveydenhoitajille ja lääkäreille – toisen 
asteen oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin

➢ tarjoaa työvälineitä ja menetelmiä mielenterveys- ja 
päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon tueksi 

➢ohjataan opiskeluterveydenhuollon toimintakäytäntöjä ja 
järjestämistä

➢ tuttuja menetelmiä: valikoitu ja osin sovellettu 
opiskeluterveydenhuoltoon sopiviksi
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Sisältö - luvut

• Mielenterveys- ja päihdetyö, palvelut ja yhteistyö 
opiskeluterveydenhuollossa

• Häiriöiden tunnistaminen, arvioiminen ja hoidon tarpeen 
määrittely opiskeluterveydenhuollossa

• Hoito ja hoitomallit opiskeluterveydenhuollossa

• Hoitomenetelmät opiskeluterveydenhuollossa

• Tilastointi opiskeluterveydenhuollossa
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Palvelut ja yhteistyö 
opiskeluterveydenhuollossa

• Mielenterveys- ja päihdehäiriöt opiskeluikäisillä

• Mielenterveys- ja päihdetyö

• Opiskelijoiden palvelut

• Yhteistyö ja verkostoituminen

• Mielenterveys- ja päihdetyön erityistyöntekijät

• Tiedonvaihto oppilaitoksessa

• Osaaminen, koulutus ja työnohjaus
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Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnista-
minen, arvioiminen ja hoidon tarpeen määrittely

• Terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyö laaja-alaisessa 
arvioinnissa

• Terveydenhoitajan alkukartoitus

• Lääkärin arviointi

• Hoitosuunnitelman laatiminen

• Terveyskysely ja terveystarkastus oireilun tunnistamisen apuna

• Itsearviointilomakkeiden käyttö ja tulkinta

• Lääkärin psykiatrinen arvio

• Itsetuhoisuuden arviointi

• Toimintakyvyn ja opiskelukyvyn arviointi

• Hoidon tarpeen arviointi
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Terveydenhoitajan alkukartoitus
• Perusta opiskelijan arvioinnille ja hoidolle oth:ssa.

• Lääkärin ei pidä tehdä terveydenhoitajan kanssa päällekkäistä 
työtä!
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Terveydenhoitajan alkukartoitus (2)

• Opiskelijan (suullisella) luvalla kerätään tietoja kuraattorilta, 
psykologilta, opinto-ohjaajalta, opettajilta ja muilta tarpeellisilta 
tahoilta.

• Yhdessä sovitun käytännön mukaan terveydenhoitaja voi tehdä 
lähetteen peruslaboratoriokokeisiin.

• Terveydenhoitaja konsultoi opiskeluterveydenhuollon lääkäriä 
tilanteesta ja siitä,

1) jäädäänkö seurantalinjalle (annetaan lyhyt terveysneuvonta ja sovitaan 
seuraava kontrolliaika)

2) toteuttaako terveydenhoitaja yhdessä sovitun intervention

3) varataanko opiskelijalle aika opiskeluterveydenhuollon lääkärin 
vastaanotolle

4) ohjataanko opiskelija sovittujen käytäntöjen mukaan muihin palveluihin 
(esimerkiksi psykologille, psykiatriselle sairaanhoitajalle tai 
päihdetyöntekijälle).
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Lääkärin arvio
• Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden perusterveydenhuollon 

tasoinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

• psykiatrisen anamneesin ja statuksen teko

• itsetuhoisten oireiden selvittäminen ja itsemurhariskin arviointi

• toimintakyvyn ja sen laskun arviointi

• somaattinen erotusdiagnostiikka, tarvittavat 
laboratoriotutkimukset

• perusterveydenhuollon tasoisen hoidon kriteerien täyttymisen 
arviointi: hoito opiskeluterveydenhuollossa

• erikoissairaanhoidon kriteerien täyttymisen arviointi: onko tarve 
konsultoida? Onko soveltuvia jalkautuvia palveluja? Lähetteen 
laatiminen

• yhteys alaikäisen huoltajiin yhteistyöstä sopimiseksi, mikäli 
lähdetään selvittelemään tai hoitamaan tarkemmin

• lastensuojeluilmoituksen tarpeen harkinta – ylittyykö kynnys?
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Laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin jälkeen 
tulee pohdittavaksi hoitosuunnitelma

• Mika on hoidon tarve ja peruste (sairaus)?

• Mika on soveltuva hoito?

• Mika on soveltuva hoitopaikka ja hoidon oikea taso (perus-
vai erityistaso)?
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Kiireettömän hoidon perusteet on laadittu aikuisille 
häiriökohtaisesti

• Perustason hoitovastuulle kuuluvat

– depressio (lievä-keskivaikea)

– ahdistuneisuushäiriöt

– päihdehäiriöt (lievä-keskivaikea)

– somatoformiset (elimellisoireiset) häiriöt

– vakavien mielenterveyden häiriöiden vähäoireiset vaiheet.

• Erikoissairaanhoidon vastuulla ovat esimerkiksi

– vaikeat, psykoottiset, monihäiriöiset ja itsetuhoiset depressiot

– hoitoresistentit mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt

– kaksisuuntainen mielialahäiriö

– psykoosien akuuttihoito ja kuntoutus

– erityisosaamista vaativa diagnostiikka ja vaativat arviot (esim. 
neuropsykiatria, monihäiriöiset tilanteet)

– vaikeat vieroitushoidot (erikoissairaanhoito tai päihdehuollon laitos)
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Nuorten kiireettömän hoidon perusteet

• Alle 23-vuotiaiden kohdalla on katsottu, että 
diagnoosikohtainen ohjeistus ei ole perusteltua 
mielenterveys- ja päihdehäiriöiden kliinisten kuvien ollessa 
nuorilla epäselvempiä kuin aikuisilla.

• Psykiatrisen erikoissairaanhoidon edellytys kuitenkin on, että 
vähintään perustellusti epäillään mielenterveyden häiriötä.

• Toisaalta perustasolla voidaan ja kannattaa kohdistaa 
interventioita häiriön riskissä oleviin.
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Hoitosuunnitelma

• Hoitosuunnitelma kirjataan potilaskertomukseen, ja siinä tulee 
määritellä:

• hoidon tavoite

• toteuttajatahot

• käytettäväksi valitut menetelmät

• kuinka usein, milloin ja miten pitkäjaksoisesti hoitoa toteutetaan

• milloin ja miten opiskelijalle laadittua suunnitelmaa ja sen 
toteutumista arvioidaan uudestaan

• määritellään myös ne tahot, joiden kanssa on tarkoitus 
työskennellä yhteistyössä opiskelijan tukemiseksi.

• Hoitosuunnitelman laatimisen jälkeen lääkäri ja terveydenhoitaja 
sopivat yhdessä keskinaisesta työnjaosta ja siitä, miten tieto kulkee 
heidän välillään tämän kyseisen opiskelijan tapauksessa.
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Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoito ja 
hoitomallit opiskeluterveydenhuollossa

• Ahdistuneisuushäiriöt

• Masennus

• Syömishäiriöt

• Stressi- ja traumaperäiset häiriöt

• Neuropsykiatriset häiriöt

• Unihäiriöt

• Päihteet

• Toiminnalliset riippuvuudet
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Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoito ja 
hoitomallit opiskeluterveydenhuollossa

• Eri häiriöille on kuvattu perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon työnjakoja ja paikallisia hoitoketjuja. Yleisiä 
ohjeita ja ohjeistuksia tavallisten häiriöiden hoitamiseksi ja 
hallitsemiseksi opiskeluterveydenhuollon sisällä on vähemmän.

• Kappaleissa esitellään kustakin häiriöstä
– hoitomallin kaavakuvio
– tunnistaminen ja seulonta
– arviointi
– diagnostiikka
– hoito opiskeluterveydenhuollossa

• Esitetyt hoitomallit ja tavat työskennellä ovat yleistyksiä, miten 
kunkin häiriön hoidossa voisi menetellä: paikalliset olosuhteet 
voivat edellyttää muuta.
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Nuorten depression tunnistaminen    

Käytöksen muutos

• Vetäytyminen, sensitiivisyys, herkkyys kritiikille, itkuherkkyys

• Keskittymisvaikeudet, aloitekyvyttömyys

• Häiriökäyttäytyminen

• Opiskelumenestyksen heikkeneminen, poissaolot

Masennusoireiden seulonta

Masennusoirekyselyt



Seulonta
• Esim. terveystarkastuksessa 

• Masennuksen keskeisistä oireista voi kysyä kahdella kysymyksellä: 

1) Kuinka usein viimeisen kahden viikon aikana olet tuntenut itsesi 
alakuloiseksi, masentuneeksi tai toivottomaksi?

2) Kuinka usein viimeisen kahden viikon aikana olet kokenut 
mielenkiinnon puutetta tai vähäistä mielihyvää erilaisten asioiden 
tekemisestä?

• Vastausvaihtoehdot ovat: ei ollenkaan, useana päivänä, suurimpana 
osana päivistä, lähes joka päivä (PHQ-2).

• Kumpaan tahansa kysymykseen vastaus useana päivänä tai 
suurimpana osana päivistä voi viitata masennukseen.

• Nuorilta kannattaa lisäksi kysyä tavallisesta poikkeavan 
ärtyneisyyden esiintymisestä, energian puutteesta, 
keskittymisvaikeuksista ja univaikeuksista.
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Masennusoirekyselyt

• Haastattelun tukena tai keskustelua avaamassa voi käyttää 
mielialakyselyjä (RBDI, BDI, PHQ-9, DEPS).

• RBDI:n käytöstä on eniten kokemusta nuorten masennuksen 
seulonnasta Suomessa.

• BDI paljon käytetty aikuisten masennuksen seulomisessa 
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Lääkärin arvio

• Depressiodiagnoosi perustuu haastattelussa todettuihin oireisiin, 
joiden lukumäärä, vaikeusaste, kesto ja ajallinen vallitsevuus 
johtavat diagnoosiin tai sen pois sulkemiseen.

• Opiskelijalta on tärkeä kysyä oireista suoraan sekä systemaattisesti 
ja mitkä oireista hän itse kokee haittaavimmiksi.

• Masennusoireiden vaikutus psykososiaaliseen toimintakykyyn 
arvioidaan.

• Toimintakyky näkyy hänen arkipäivässä, opiskelussa sekä 
sosiaalisissa suhteissa.
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Depression arviointi sisältää

Onko samanaikaissairastavuutta? 
• ahdistuneisuushäiriöt
• päihteiden käyttö, päihdehäiriöt
• käytöshäiriöt
• syömishäiriöt

Itsetuhoisuus
• kuolemantoiveet, itsemurha-ajatukset, -yritykset, niiden letaliteetti
• intention arvio!

Toimintakyvyn arvio
• opinnoista selviytyminen
• sosiaaliset suhteet





Hoitosuunnitelma

• Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon masennusoireiden 
vakavuus, kesto, mahdollinen itsetuhoisuus, ikä ja kehitysvaihe, 
oireiden aiheuttama haitta tai toimintakyvyn lasku sekä 
perhetilanne.

• Depression hoitosuosituksissa todetaan, että lievissä 
masennustiloissa, joihin ei liity merkittävää itsetuhoisuutta tai 
samanaikaissairastavuutta, hoito on perusteltua aloittaa 
perusterveydenhuollossa.

• Depressiota sairastavien lisäksi kannattaa myös masentumisriskissä 
oleville tarjota sairastumisriskiä pienentäviä interventioita.
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Hoitosuunnitelma

• Tärkeää on asettaa hoidolle tai interventiolle selkeä tavoite, 
esimerkiksi lasku RBDI:n tai BDI:n pisteissä ja seurata sen 
saavuttamista.

• Hoidon tulee olla tiivis ja määrämittainen noin 2‒3 kuukautta ja sen 
päätteeksi tilanne arvioidaan uudestaan

• Nuoren tilannetta arvioitaessa sekä hoitosuunnitelmaa laadittaessa 
vanhemmilta kannattaa kysyä heidän mahdollisesta aikaisemmasta 
tai ajankohtaisesta mielialahäiriöstä tai muusta psykiatrisesta 
sairastamisesta, sillä vanhemman oireilulla on todettu olevan 
yhteys mm. nuorten depressioon ja sen hoidon ennusteeseen.
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Opiskeluterveydenhuoltoon soveltuvia masennuksen 
hoitomenetelmiä

• psykoedukaatio (potilasopetus)

• kuormituksen vähentäminen

• tukea antava keskusteluhoito (terveydenhoitajan, psykologin tai 
psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla)

• spesifit yksilökohtaiset menetelmät lievempien masennustilojen 
hoitoon esim. interpersonaalinen ohjaus (IPC)

• ryhmämuotoiset menetelmät: MAESTRO-kurssi, Depressiokoulu

• MoodGYM, verkkopohjainen oma-apu ohjelma

• Hyvän elämän kompassi, Headstead, verkkopohjainen oma-apu 
ohjelma

• masennuksen omahoito, Mielenterveystalo

• masennuksen nettiterapia (18-v), Mielenterveystalo

• lääkehoito: täysi-ikäisen masennus, nuorten konsultoiden
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Ongelmanratkaisutaidot
• Opiskelijalle kerrotaan, että kyseessä on kuusivaiheinen 

ongelmanratkaisustrategia, joka on aiemmin havaittu tehokkaaksi 
tavaksi toimia ongelmien ratkaisemiseksi.

• Terveydenhoitaja käy opiskelijan kanssa läpi kunkin vaiheen ensin 
yleisellä tasolla ja sitten sopivan oikean ongelman tai keksityn 
esimerkin kanssa.

• Työtavan kuusi vaihetta ovat:

• 1. Tunnista ja määrittele ongelma ja päätä, kenen ongelma on 
kyseessä

• 2. Aseta tavoite

• 3. Aivoriihi − tee lista mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista

• 4. Arvioi ja valitse paras ratkaisuvaihtoehto

• 5. Tee suunnitelma ja toteuta se

• 6. Arvioi ja muokkaa suunnitelmaa
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