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1  JOHDANTO 

Maailman terveysjärjestö WHO pitää masennusta maailman suurimpana terveysuhkana. Jär-

jestö kuvaa masennusta Hiljaiseksi epidemiaksi, joka vaikuttaa yhteiskuntaan niin taloudelli-

sestikin kuin sosioekologisesti (Kulonen, 2009). 

Suomessa masennus on Suomessa yleisin mielenterveyden häiriö. Väestöstämme joka viides 

sairastuu masennukseen jossain elämänsä vaiheessa. Vakavasta masennuksesta joka altistaa 

esimerkiksi työkyvyttömyys eläkkeisiin ja surullisimmissa tapauksissa itsemurhaan, arvioidaan 

kärsivän puolestaan noin 5–6 % väestöstä. Lisäksi päivittäin kirjoitetaan keskimäärin kuusi 

masennuksesta johtuvaa sairaseläkepäätöstä. Valitettavasti tämä luku koskee vain alle 30-

vuotiaiden tilastoa. (Sosiaalivakuutus 1/2011). Kainuun malli hoitaa masennusta on esimer-

killinen, sillä se perustuu matalan kynnyksen hoitoon eli hoitoon pääsemiseksi ei edellytetä 

diagnoosia. Diagnosoinnin ja tätä kautta leimautumisen pelko vaikuttaa edelleen ihmisten 

hoitoon hakeutumiseen. Lisäksi Kainuussa hoito toteutetaan tilannekohtaisesti henkilökoh-

taisen työryhmän mahdollistamana (Malinen 2013.) Keinoja on monia ja tieto näistä pitää nyt 

saada sinne missä sitä tarvitaan. Tuotteistamisprosessin kautta opinnäytetyönäni suunnittelin 

potilasopas Oljenkorren. Potilasopas Oljenkorren tavoitteena on kehittää Kainuun Sosiaali- 

ja terveyspalveluiden kykyä tarjota tutkittua tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidos-

ta Kainuussa.  

Nimi Oljenkorsi kuvaa vertauksen kautta apua, joka voidaan ojentaa ja johon voidaan tart-

tua. Potilasopas perustuu masennuksen käypähoitosuositukseen, sekä muuhun olemassa ole-

vaan tutkittuun tietoon masennuksen hoidosta. Lisäksi tuotteistamisprosessissa on hyödyn-

netty aiempia masennusta käsitteleviä ohjelehtisiä. Oljenkorressa masennusta ja sen hoitoa 

koskeva tieto on tiivistetty potilaan tarpeita vastaavaksi tilanteessa, jossa potilaan omat voi-

mavarat ovat rajalliset.  

Toimeksiantajalle oljenkorsi toimii työvälineenä, jonka avulla potilasta voidaan ohjata kirjalli-

sesti henkilöstökapasiteettia kuormittamatta, mutta kuitenkin potilaan etuja ajatellen. Ajatus 

opinnäytetyöhön heräsi tarpeesta, jonka olen havainnut Kainuussa asuessani. Ongelmana on 

ollut, ettei henkilö tunnistaessaan masennusoireita tiedä mihin ottaa yhteyttä. Masentuneella 

potilaalla on valitettava mahdollisuus jäädä yksin sairautensa kanssa. Oppaan on tarkoitus 

tarjota tietoa masennuksesta ja sen hoidosta. Oppaassa tarjotaan tietoa mihin Kainuun alu-



 

eella voi ottaa yhteyttä erilaisten oireiden tai kysymysten ilmaantuessa.  Opas tarjoaa tietoa 

jaoteltuina otsikoidensa alle erilaisiin tasoihin. Masennus vaikuttaa henkilön kykyyn hakea ja 

käsitellä tietoa, joten tuotteessa on oleellista tarjota tietoa niin että myös ne, joiden voimava-

rat ovat lukutilanteessa vähäiset, voivat hyötyä oppaasta. Kymmensivuisen oppaan rakenne 

muodostuu aihealueista, jotka käsittelevät masennusta ja masennuksen hoitoa. Jokainen aihe-

alue on jaoteltu kolmeen tasoon. Aiheen tiivistys, laajennus ja tutkittu lisätieto. Ensimmäinen 

taso tarjoaa kehystetyn ja tiivistetyn tietoruudun jokaisen otsikon aiheesta. Toisessa tasossa 

tarjotaan tutkittua tietoa aiheesta hieman laajemmin kuin tiivistyksessä. Kolmas taso tarjoaa 

esimerkkejä, mistä voi hakea tutkittua lisätietoa aiheesta. Aihekohdat, kuten masennus ja 

päihteet tarjoaa lisäksi myös yhteystiedot siihen, mistä voi saada apua tilanteissa, joissa tuntee 

omien voimavarojensa loppuvan.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Kainuun maakunta kuntayhtymän palveluihin 

spesifisti sopiva ja helposti päivitettävä asiakaslähtöinen ja tarpeenmukainen opas, joka tarjo-

aa tutkittua tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidosta Kainuussa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kainuun Sosiaali- ja terveyspalveluiden kykyä tarjota 

asukkailleen tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidosta. Tavoitteenani on kehittää 

omaa ammattitaitoani tulevana hoitotyön asiantuntijana masennuksen voimavaralähtöisessä 

hoidossa.  

Opinnäytetyöni tuloksena valmistui potilasopas Oljenkorsi- Tietoa masennuksesta. 

Mielenterveystyöhön suuntautuvana sairaanhoitajaopiskelijana haluan tehdä opinnäytetyön, 

jota pidän tärkeänä ja uskon sillä olevan merkitystä niin omalle oppimiselleni kuin työelämäl-

lekin. Potilasopas Oljenkorsi tarjoaa henkilölle, joka kokee tarvitsevansa tietoa masennukses-

ta ja sen hoidosta Kainuussa vastauksen, miten masennusta voidaan hoitaa tutkittuuni tie-

toon perustuen. 
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2   MIELENTERVEYS 

Mielenterveys käsitteenä on hyvin monimuotoinen ja mukautuu usein käyttäjän tai käyttöyh-

teyden tarpeeseen. Psykologian sanakirja kuvaa mielenterveyden seuraavasti: ” Mielenterveys, 

elämyksellisesti koettu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tila, jota kuvaavat itsenäisyys sekä 

kyky tehdä työtä, rakastaa, solmia ihmissuhteita ja toteuttaa itseään”. (Lönnqvist, Partonen, 

Marttonen, Henriksson & Heikkinen 2000, 13). Hyvä mielenterveys nähdään henkilökohtai-

sena tilana, jolloin persoona kokee elämänsä olevan hallinnassa. Mielenterveys on elämän 

aikana kehittyvä ja muuttuva tila. Myönteiseltä tasolta tarkasteltuna mielenterveys tarkoittaa 

psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. (THL- Mielen hyvinvointi 2013.) 

Mielenterveyttä määrittävät ja siihen vaikutuksessa ovat henkilön omakohtaiset kokemukset 

sekä ominaisuudet. Mielenterveyteen vaikuttavat myös sosiaaliset mahdollisuudet sekä sosi-

aalinen kyvykkyys. Yhteiskunta rakenteineen sekä resursseineen osallistuu myös henkilökoh-

taiseen mielenterveyden rakentumiseen. Myös kulttuurilliset arvot ja asenteet heijastavat mie-

lenterveyteen. (Savolainen 2007; THL- Mielen hyvinvointi 2013.) 

Kirjallisuudessa mielenterveyttä mitataan usein mielenterveyshäiriöiden puuttumisena. Mie-

lenterveyttä ei voi diagnosoida. Mielenterveys voi häiriintyä niin ulkoisista kuin sisäisistäkin 

tapahtumista johtuen. Mielenterveyshäiriöt ovat sairauksia, joille ominaista on mielentoimin-

toihin tai käyttäytymiseen liittyvät oireet, kuten toimintakyvyn muutokset. (Huttunen 2012, 

125.) 

2.1   Mielialahäiriöt 

Mielialahäiriöiden keskeisin oire on mielialan tai mielenvireen pitempään kestävä muutos. Mie-

lialahäiriöt luokitellaan oireiden laadun, vaikeusasteeseen sekä oireiden keston perusteella. 

Hetkellinen tai lyhytaikainen masentunut mieliala tai elämäntapahtumista johtuvat tunne-

muutokset ovat normaali reaktio erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin. Reaktio voi olla hy-

vinkin voimakas olematta siltikään oire mielialahäiriöstä. Mielialahäiriöissä mielialan muutos 

kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme viikkoa. Mielialan muutos on kuitenkin voinut kestää 

kuukausia, joskus vuosiakin. (THL-Mielen hyvinvointi 2013; Kalliopuska 2005; Huttunen 

2012,125.) 
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3  MASENNUS 

Masennus ja masentuneisuus ovat sanana aktiivisesti käytössä yleiskielessämme. Kyse ei kui-

tenkaan ole samasta asiasta. Jokainen ihminen kokee masentuneisuutta, surumielistä tunneti-

laa elämänsä kriiseissä. Tällaisessa tilanteessa ihminen hyödyntää aiempien kokemustensa 

kautta kerääntyneitä voimavarojaan. Voimavarojen avulla henkilö voi käydä hankalankin ti-

lanteen läpi ilman, että hänen mielenterveytensä kärsisi tilanteen läpikäynnistä. Psykodynaa-

miselta kannalta masentunut mieliala keskittää henkilön ajatukset ja toiminnan suruun, jotta 

myös surun käsittely että ratkaisumallit aktivoituisivat. Masennus eli depressio taas on affek-

tiivinen sairaus eli mielialahäiriö. Masentuneen ihmisen mieliala muuttuu hetkellisestä pysy-

väksi olotilaksi, joka vaikuttaa sairastuneen kaikille elämänalueille. (Lönngvist ym 2000, 15.) 

Masennus ei ole ikäsidonnainen, sillä masennusoireita voidaan kokea kaikissa elämänkaaren 

vaiheissa. Yhteistä ikäkaudesta riippumatta on kuitenkin se, että masentuneisuus vie arvoa 

elämää aiemmin rikastuttaneilta osatekijöiltä lisäten masennuksen oireita. Masennuksen hoi-

dossa varhainen puuttuminen olisikin erittäin tärkeää. (Käypähoitosuositus 2013, 2; Tammi-

nen 2001, s 11–14; Salokangas 1997, 17; Kalliopuska 2005, 37.) Käytän potilasoppaassa ter-

miä masennus sen kansankielisyyden vuoksi. Opinnäytetyössä sekä suunnitelmassa käytän 

termin masennus lisäksi myös termiä depressio. Näin toimin tilanteissa, joissa alkuperäisläh-

teessä masennustermi on korvattu depressio-termillä. 

Maailman terveysjärjestö on luokitellut masennuksen maailman sosiologisesti ja taloudellises-

ti suurimmaksi yhteiskunnalliseksi terveysuhaksi (Kulonen 2009). Masennus on Suomessa 

yleisin mielenterveydenhäiriö. Joka viiden suomalainen kokee jossain elämänvaiheessa hoitoa 

vaativaa masennusta. Vakavasta masennuksesta, joka altistaa esimerkiksi työkyvyttömyys 

eläkkeisiin ja surullisimmissa tapauksissa itsemurhaan, arvioidaan kärsivän puolestaan noin 

5–6 % väestöstä. Lisäksi päivittäin kirjoitetaan keskimäärin kuusi masennuksesta johtuvaa 

sairaseläkepäätöstä. Valitettavasti luku sairauseläkkeistä koskee vain alle 30-vuotiaiden tilas-

toa. (Sosiaalivakuutus 1/2011).  Kuitenkin vain kolmasosa masentuneista hakeutuu hoidon 

piiriin. Hoitoon hakeutuneistakin vain osa sitoutuu hoitoon ja saa hoitoa vasteellisen määrän. 

Tämän vuoksi masennuksen uusiutuminen on hyvin yleistä. Varhainen puuttuminen ja oirei-

den tunnistaminen on yksi vaikuttavimmista lähtökohdista masennuksen hoidossa. Varhai-

nen hoidon aloitus vaikuttaa sekä masennuksen oireiden laajuuteen, kestoon sekä masennuk-

sen uusiutumiseen. (Käypähoitosuositus 2013;THL 2013.) 
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Masennuksen oireiden tunnistamista, sekä hoitomahdollisuuksien pariin ohjaamista tulee 

kehittää perusterveydenhuollossa. 20 % terveyskeskuspäivystykseen hakeutuneista kuvaa ma-

sennusoireita siinä määrin, että henkilölle tulisi mahdollistaa apua masennus oireidensa hoi-

toon. (THL-masennus 2013; Käypähoitosuositus 2013). Kainuun alueella, kuten muuallakin 

Suomessa sairauseläkkeet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. (Karvonen 2014). Erikoissairaan-

hoidon piiriin vakavan masennuksen vuoksi joutuneilta henkilöiltä kysyttäessä useimmat vas-

taukset kertoivat karua kieltään: "En tiennyt minne mennä", En halunnut leimautua", "En 

uskaltanut", "En usko enää että olo voi helpottaa, haluan vain kuolla". Kaikki edellä kuvatut 

sitaatit olen kuullut henkilökohtaisissa haastatteluissa tai työssäni Kainuun mielenterveysyk-

siköissä. Viimeisin kommentti on 16-vuotiaan Kainuulaisen tytön itsemurhaviestiksi tarkoite-

tusta kirjeestä. Jotain on tehtävä ja apua saatava sinne missä apua tarvitaan. 

Masennuksen laukaisee usein jokin elämäntilanteen muutos tai tapahtuma silloin kun omat 

voimavarat tai sosiaalisen verkoston tuki eivät riitä käsittelemään muuttunutta tilannetta. Ma-

sennuksen puhkeamista ja oireiden syvenemistä voivat edesauttaa myös muun muassa päih-

teidenkäyttö, perinnöllisyys ja muu psyykkinen tai elimellinen sairaus. Lisäksi tietyillä persoo-

nallisuuden piirteillä on todettu olevan yhteydessä masennuksen kanssa. (Lindqvinst, Kuvaja, 

Rasilainen. 2005, 19–18; Tamminen 55–59; Tuisku & Rossi 2010, 16–18.) 

Masennus voi kuitenkin puhjeta ilman tiedostettua, yksittäistä syytä. Ben Furman kuvaa il-

miötä tilanteeksi, jossa ihminen on koettanut olla vahva liian pitkään. (Furman &Valtonen 

2000, 16.)  Tällä hän tarkoittaa negaatioiden, esimerkiksi paineiden kasaantumista. Jos henki-

löllä ei ole voimavaroja käsitellä yksittäisinä pieniltä tuntuvia pettymyksen tunteita, voivat ne 

kasaantuvan lopulta niin raskaaksi kantaa, että tämä aiheuttaa henkilölle mielenterveys oirei-

ta, kuten masennusta. Masennus sairautena on aina erilainen, vaikka ilmeneekin yleistettävis-

sä olevien oireiden kautta. Ei voida mitata, mikä voi aiheuttaa masennusta. Jokainen tilanne 

on henkilölle persoonallinen, niin odotuksineen kuin pettymyksineenkin. Masennus on ete-

nevä sairaus ja kroonistuessaan aiheuttaa noidankehän. Jossa elämän ilon häviäminen ja it-

seisarvon katoaminen alkavat kuvastaa potilaan elämää jonka vuoksi elämän osa-alueita tar-

kastellaan masennuksen kautta. (Tamminen.2001, 70–71.) Lievähköstä masennuskaudesta 

voi selviytyä esimerkiksi lyhyellä terapialla. Joskus tarvitaan sekä lääkitystä että terapiaa ja 

vuosiakin kestävä hoitosuhdetta. Julkisen terveydenhuollon kautta toteutettavan hoidon läh-

tökohta on depression diagnosointi. (Depressio – käypähoitosuositus 2010 4-6; Jukka Tur-

tonen 2006 Mielenterveys ongelmat Mistä apua 2006, 11-15; Furman & Valtonen 2000, 5-21; 

Koffert &Kuusi 2003, 7-8 .) 
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3.1  Masennuksen oireet 

Masennus on monimuotoinen sairaus joka aiheuttaa niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisia-

kin oireita. Masentuneen itsensä ja usein sairaanhoitohenkilöstönkin on hankala tunnistaa 

oireita masennuksesta johtuvaksi. On hyvin yleistä, ettei masentunut tunnista tilaansa tai ha-

luaa torjua ajatuksen mielenterveysongelmasta alitajuntansa kautta. Masennuksen tiedosta-

mattomuus johtaa usein siihen, että henkilö kokee masennuksen vuoksi somaattisia oireita, 

kuten päänsärkyä, vatsantoiminnan ongelmia sekä esimerkiksi iho-ongelmia. Monet masen-

nuksesta johtuvat oireet, kuten kipu voivat altistaa diagnoosin viivästymiselle ja hoitoon pää-

syn pitkittymiselle. (Turtonen 2006, 14.) Psykosomaattisille oireille ei ole suoranaista yhte-

näistä selitystä. Salokangas (1997) pohtii somatiikan yhtälöä: ”Onko depressiivisen potilaan 

kertoma oire hänen terveen mielensä välittämä tarkka kokemus häiriintyneestä ruumiin toi-

minnasta vai häiriintyneen mielen välittämä kuva terveestä biologiasta?” Vaikka masennus 

oireilee usein somaattisesti, somaattiset taudit tulee sulkea pois ennen kuin voidaan ajatella 

oireen olevan psykosomaattinen. Masennusdiagnoosia tehtäessä suljetaan ensisijaisesti pois 

kilpirauhasten vajaatoiminta, alkava dementia, puutostilat sekä kipuoireyhtymät. On kuiten-

kin kiistatta todistettua yhden elämänalueen ongelmien näkyvän myös muilla elämän alueilla. 

(Furman 2000, 18–19.; Salokangas 1997, 5; Depressio- käypähoitosuositus 2010.) 

Erilaiset lähteet tarjoavat erittäin laajan oirekartaston kun puhutaan siitä mitä masennus ai-

heuttaa. Potilaiden oireet vaihtelevat yksilöllisesti, mutta yhteneväisiä oireita löytyy. Oireiden 

ymmärrys auttaa potilasta näkemään ongelman laajuuden. Masentunut ihminen syyllistää it-

seään tekemisistään sekä tekemättä jättämisistään. Tämän vuoksi onkin tärkeää auttaa masen-

tunutta ja hänen läheisiään ymmärtämään, että oireet ja niiden aiheuttamat muutokset ovat 

voineet johtua masennuksesta. (Furman&Valtonen. 2000, 14). Masennus on erittäin moni-

muotoinen sairaus, jonka oireistoa kuvataan usein ainoastaan mielialan laskun kautta. Ma-

sennus ja sen oireet sekä oireiden vaikutukset ovat kuitenkin persoonallinen kokemus. Hen-

kilön aiemmat elämän kokemukset vaikuttavat myös siihen millaisia voimavaroja hänellä on 

käytössään masennukselta suojautumiseen. On erittäin tärkeää rohkaista masentunutta ker-

tomaan hankalistakin oireista, kuten itsemurha-ajatuksista. Hoidon jatkuvuuden kannalta 

masentuneelle on oleellista muistuttaa että häntä voidaan auttaa vaikka hän sillä hetkellä ko-

kisikaan olonsa voivan helpottua. (Koffret & Kuusi 2003,7; Depressio-käypähoitosuositus.) 
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Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia kuvaa mielenterveys ja päihdetyön kuuluvan kai-

kille. Ensisijaisesti tulisikin ymmärtää masennukseen liittyviä oireita, jotta masennusta koke-

via henkilöitä voitaisiin auttaa. Tätä kautta pystytään myös määrittelemään diagnoosi, jonka 

avulla saadaan tietoa henkilön masennuksen syvyydestä. Ihmisiä ohjaa usein pelko siitä mitä 

oireiden kertominen, ja diagnosointi aiheuttaa. (Malinen 2013). Yleisesti tunnistettavat ja ku-

vatut oireet mahdollistavat hoidon ilman diagnosointia. Yleisesti tunnistettavien oireiden 

avulla voidaan kartoittaa henkilön avun- ja hoidon mahdollista tarvetta. (Kainuun mielenter-

veys- ja päihdestrategia 2011- 2016). 

Masennuksen yleisiä oireita on useita. Henkilöllä voi olla suurimman osan aikaa vallitseva 

masentunut mieliala, joka vaikuttaa kykyyn kokea mielihyvää asioista joista aiemmin on ky-

ennyt nauttimaan. Tämä pitää sisällään esimerkiksi mielenkiinnon häviämisen harrastustoi-

mintaan. Yleinen oire on väsymys ja voimavarojen puute, joka voi saada tavalliset arkiaska-

reetkin tuntumaan ylivoimaisilta. Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennuksen oirekartoi-

tuksissa yleisesti kuvattuja tuntemuksia, kuten arvottomuutta ja lisääntynyttä syyllisyyden 

tunnetta. Masennus aiheuttaa usein kohtuuttomia itsesyytöksiä, jotka taas kasvattavat muita 

oireita ja edenneenä voivat aiheuttaa itsetuhoisia ajatuksia. Unen häiriöt, kuten aamuyön he-

räily ja nukahtamisvaikeudet vaikuttavat keskittymiskyvyn laskuun, joka voi ilmetä päättämät-

tömyytenä. Päättämättömyys ja voimavarojen kaventuminen aiheuttavat yksilöllisiä oireita. 

Nämä voivat ilmetä esimerkiksi näkymisenä henkilökohtaisen hygienian ja omasta ulkonäös-

tään huolehtimisen puutteena. Masennus voi aiheuttaa psykomotorisia muutoksia, joiden 

ilmeneminen voi näyttäytyä kiihtyneisyytenä tai hidastuneisuutena. Lisäksi masennus näkyy 

usein painon- ja ruokahalun muutoksina. Oireet aiheuttavat itseluottamuksenpuutetta ja yh-

teiskuormitukseltaan oireet altistavat masentunutta päihteiden suurkulutukselle. (Turtonen 

2006, 15; Depressio-käypähoitosuositus, 2013; Malinen 2013.) 

3.2  Masennus diagnoosi 

Masennusdiagnoosi perustuu oireisiin. Masennusdiagnoosiin edellytetään seuraavia oireita 

vähintään kahden viikon ajalta. Oireet on jaettu kolmeen ydinoireiseen sekä seitsemään lisä-

oireeseen. Masennusdiagnoosiin edellytetään kahta ydinoiretta. Lisäksi masennusdiagnoosin 

sekä masennuksen vaikeusasteen määrittämiseksi tarvitaan vähintään kaksi lisäoireista. Lisä-

oireiden sekä ydinoireiden perusteella lasketaan masennusdiagnostiikan mukainen ICD-10 
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kaavan mukaan masennuksen vaikeusaste, joka määrittää potilaan hoitoa. (Tuisku & Rossi 

2010, 20–21; Depressio käypähoitosuositus 2010; Haarala, Jääskeläinen, Kilpinen, Panhelai-

nen, Peräkoski, Puukko, Riihimäki, Sundman 2010, 11. ) 

Ensimmäinen ydinoireista on mielialanlasku, joka tuntuu potilaasta hallitsevalta. Toisena 

ydinoireena ovat muutokset kiinnostuksen tai mielihyvän kokemisessa. Kolmantena ydinoi-

reena on tavallisesta poikkeava väsymys tai uupumus. (Tuisku & Rossi 2010, 20–21; Depres-

sio käypähoitosuositus 2010; Haarala, Jääskeläinen, Kilpinen, Panhelainen, Peräkoski, Puuk-

ko, Riihimäki, Sundman 2010, 11.)  

Lisäoireet ICD-10 tautiluokituksen mukaan:  Itseluottamuksen ja omanarvontunnon lasku. 

Perusteettomat ja kohtuuttomat itsesyytökset. Toistuvat kuolemaan ja itsemurhaan liittyvät 

ajatukset tai itsetuhoinen käytös. Itse koettu, tai toisten havaitsema keskittymisvaikeus ja 

päättämättömyys. Itse koettu tai toisten havaitsema ajattelun tai toiminnan muutos. Lisäoi-

reena on myös ruokahalun muutos joka vaikuttaa painoon.  

Diagnosoitaessa masennus jaotellaan lieväasteiseen, keskivaikeaan, vaikeaan sekä psykoottis-

tasoiseen masennukseen. Masennus voidaan diagnosoida asteikon avulla myös muuksi ma-

sennukseksi tai määrittämättömäksi masennukseksi, jos potilas ei itse tunnista oireidensa joh-

tuvan masennuksesta. (Tuisku & Rossi 2010; Depressio- käypähoitosuositus 2011; Haarala 

ym. 2010, 11.)Seuraavassa kuvaus masennusdiagnoosin vaikeusasteista mukaillen Katinka 

Tuiskun ja Helana Rossin kirjaa Masennuksen ehkäisy ja hoito sekä diagnoosiluokitusta 

ICD-10: 

Lieväasteinen masennus F 32/33.0: Henkilöllä esiintyy vähintään kaksi ydinoiretta ja kaksi lisäoi-

retta. Oireista yksikään ei ole vaikea-asteinen. Lieväasteinen masennus aiheuttaa henkilölle 

kuitenkin häiritseviä oireita sekä normaalin toimintakyvyn heikkenemistä, joka voi ilmetä 

esimerkiksi työssä. Lieväalaisena masennus ei johda lamaantumiseen. (Tuisku & Rossi 2010, 

21; Depressio- käypähoitosuositus 2011; THL-ICD10.)  

Keskivaikea masennus F 32/33.1: Henkilöllä esiintyy vähintään kaksi ydinoiretta ja muita oireita 

siten, että ydinoireiden ja lisäoireiden yhteisarvo on vähintään kuusi. Monet oireista voivat 

olla vakava-asteisia tai oireita on määrältään paljon. Keskivaikea masennustila heikentää 

merkittävästi toimintakykyä. Masennus vaikuttaa näin päivittäisiin toimiin, työskentelyyn, 

harrastuksiin, sekä yksityiselämän hallintaan niin itsesuojelullisesti kuin sosiaalisellakin tasolla. 

(Tuisku & Rossi 2010, 21; Depressio- käypähoitosuositus 2011; THL-ICD10.) 
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Vaikea masennus F 32/ 33.2: Henkilö kokee kaikkia ydinoireita ja vähintään viittä lisäoireista. 

Vaikeaan masennustilaan liittyy usein tuskaisuutta, levottomuutta sekä toimintojen hidastu-

mista. Toimintakyky on laskenut tasolle, jossa Potilas ei kykene tekemään työtä, harrasta-

maan tai hallitsemaan yksityiselämäänsä. Itsemurhariski vaikeasti masentuneella potilaalla on 

voimakkaasti koholla. (Tuisku & Rossi 2010, 21; Depressio- käypähoitosuositus 2011; THL-

ICD10.) 

Psykoottistasoinen masennus F32/33.3 Kuten vaikea-asteinen masennus, mutta lisäksi henkilöllä 

on aistiharjoja, harhaluuloja tai sulkutila, joka lamauttaa ajattelun ja liikkeen. Harhaluulot ja 

aistiharhat ovat sisällöltään masennuksen sävyttämiä eli käsittelevät kuolemaa, katastrofien 

jatkuvaa pelkäämistä, epärealistisia syyllisyyden tai huonouden tunteita. (Tuisku & Rossi 

2010, 21; Depressio- käypähoitosuositus 2011; THL-ICD10.) 

Diagnosoitaessa masennusta on tärkeää sulkea erotusdiagnoosin kautta pois mahdollisuus 

kaksisuuntaisesta eli bibolaarisesta mielialahäiriöstä.  Bibolaarisesta mielialahäiriöstä on ai-

emmin käytetty nimitystä maanis-depressiivinen mielialahäiriö. Bibolaarisessa; kaksisuuntai-

sessa mielialahäiriössä esiintyy niin masennus kuin mania jaksojakin. Mielialavaihteluista joh-

tuen myös hoito on erilainen. Masennuslääkityksen aloittaminen kaksisuuntaista mielialahäi-

riötä sairastavalle potilaalle voi käynnistää voimakkaan maanisen jakson josta on haittaa poti-

laalle. Kaikilta mielialahäiriöistä kärsiviltä potilailta on kysyttävä viimeistään lääkitystä suunni-

teltaessa mahdollisista aiemmista maniajaksoista. Jaksoja on tärkeää kuvata potilaalle, sillä 

mania ja masennus voivat olla sulautuneena potilaan minäkuvaan. Kaksisuuntaisen mieliala-

häiriön hoito kuuluu psykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin. (Tuisku & Rossi 2010, 22.) 
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4  MASENNUKSEN ASIAKASLÄHTÖINEN HOITO  

Masentunut voi olla hyvin huolissaan siitä, kykeneekö enää tuntemaan elämäniloa tai mieli-

hyvää. Potilaalle on erittäin tärkeää tuoda esiin, miten laajasti erilaisia hoitomahdollisuuksia 

masennukseen on. Hoitomuodoista löydetään yhdessä henkilön kanssa sopiva tapauskohtai-

nen ratkaisu. Keskeistä toipumiselle on se, että sairaus tunnistetaan ja hoito aloitetaan mah-

dollisimman varhain. Masennuksen syyt ja siihen liittyvät oireet ovat moninaisia ja yksilölli-

siä. Sama pätee masennuksen hoitovaihtoehtoihin. Hoito, joka tehoaa yhdelle, saattaa olla 

tehoton toiselle. (Tuisku & Rossi 2010, 65: Depressio-käypähoitosuositus.) 

Masennuksen vaikuttaessa niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin alueeseen paras 

hoitovaste saadaan yleensä yhdistämällä sekä biologinen että psykososiaalinen hoito. (Huttu-

nen 2008, 10–11). Tavallisimpia masennuksen hoitomuotoja ovat lääkehoidot ja erilaiset te-

rapiat. (Tuisku & Rossi 2010 65; depressio käypähoitosuositus). Terapia ei kuitenkaan ole 

ainoa mahdollinen psykososiaalinen hoitomuoto. Keskustelut oman lääkärin, hoitajan tai 

muun henkilön kanssa auttavat myös usein potilasta toipumisessa. Omahoitaja voi muun 

muassa antaa toiminnallisia harjoituksia seuraavaa kertaa varten, esimerkiksi depression työ-

kirjan viikoittaisen teeman. Tämä voi auttaa potilasta löytämään ratkaisuja tilanteissa, jolloin 

hän ei ole fyysisesti läsnä omanhoitajansa kanssa. (M. Malinen, henkilökohtainen tiedonanto, 

2013.) Myös arkipäivän keskustelut läheisten kanssa sekä keskustelut voinnin muutoksista 

ovat erittäin tärkeitä, vaikkeivät sisälläkään terapiaksi rinnastettavia aiheita. Masennuksesta 

paraneminen on lähtökohtaisesti arkielämän normalisoitumista. Potilaan oma rooli hoidossa 

on tärkeä osa parantumisprosessia. Itsehoidolla ja elintapojen muutoksella potilas voi edistää 

toipumistaan, esimerkiksi säännöllisestä liikunnasta on todettu olevan apua masennusoirei-

siin. (Tuisku & Rossi 2010 65; depressio käypähoitosuositus.) 

Tällä hetkellä avohoidonpalveluita masennuksen hoidossa ollaan lisäämässä niin valtakunnal-

lisella kuin kunnallisellakin tasolla. Jotta mielenterveyskuntoutusta voidaan toteuttaa avohoi-

dossa toimivalla tavalla, ohjauksen tarve kasvaa.  Perusterveydenhuollon ongelmana ovat 

usein aikataulut ja joissakin tapauksissa myös asiaan perehtymättömyys. Varhainen puuttu-

minen edellyttää perehtymistä masennuksen hoitomahdollisuuksiin ja oireisiin, näin ollen 

tiedon lisääminen vastaa myös mielenterveyspalveluiden lupaukseen mahdollistaa asiakasläh-

töisesti tapauskohtaiseen hoidontarpeeseen. (Mielenterveyspalveluiden työryhmä, henkilö-

kohtainen tiedonanto, 2013.) 
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Masennuksen hoito perustuu potilaskohtaiseen tarpeen arviointiin. Tässä työssä masennuk-

sen hoito käsitellään jaettuna seuraaviin osatekijöihin: Masennuksen omahoito, masennuksen 

hoito ammatillisessa ympäristössä esimerkiksi erilaisin terapioin sekä lyhyesti lääkkeet, jotka 

toimivat masennuksen muun hoidon tukena.  

Monimuotoiset vaihtoehdot masennuksen hoidossa mahdollistavat että masennuksen aiheut-

tamasta kärsimyksestä voi selvitä ja tuntemistaan oireista voi oppia. Masennuksesta toipumi-

nen kehittää uusia toimintamalleja, jota kautta henkilön voimavarat kasvat. (Kiikkala, Aho-

nen & Sohlman. 1999, 73; Depressio käypähoitosuositus 2013; Huttunen 2008, 10–13.) Hoi-

tomuotoja on erittäin paljon mutta yhdistävänä tekijänä toimii hoidon perustuminen psy-

koedukaatioon, eli potilaan tiedon lisäämiseen sairaudestaan ja sen oireista sekä uusien toi-

mintamallien oppimiseen. (Haarala 2010, 43). Lähtökohtana masennuksesta toipumiselle on, 

että ihminen antaa anteeksi itselleen. Masentunut kuormittaa mieltään erehdyksillään. Näistä 

virheellisistäkin mielleyhtymistä luopuminen auttaa helpottamaan syyllisyydentuntoja ja tätä 

kautta liiallisia vaatimuksia itseään kohtaan. Prosessi kasvattaa itsetuntoa, jonka vahvistumi-

nen antaa mahdollisuuden tulevaisuuden rakentamiseen. (Kiikkala, Ahonen & Sohlman. 

1999, 73; Panhelainen 2010, 39–47.) 

4.1  Voimavaroja lisääviä itsehoitokeinoja  

Masennus vaikuttaa laajasti elämän osa-alueisiin. Voidaan todeta, että myös masennuksesta 

toipuminen koostuu pienistä osatekijöistä, joihin henkilö voi onneksi vaikuttaa. Masentuneen 

henkilön tukeminen ja ohjaaminen itsehoitoon ja toipumiseen, voi olla hyvinkin haasteellista. 

Masennus vie nopeasti merkityksen ja uskon luottaa siihen, että pienillä teoilla voitaisiin vai-

kuttaa positiivisesti mielialaan ja tätä kautta olotilaan. Jos masentunutta saadaan tuettua itse-

hoidollisissa valinnoissa, henkilökohtaiset onnistumiset lisäävät usein voimavaroja, jotka vai-

kuttavat kykyyn omaksua itsensä aktiiviseksi toimijaksi kuntoutumisprosessissaan. Mahdolli-

suus palata ohjeisiin silloin kun henkilö itse on vastaanottavainen, edesauttaa ohjauksen toi-

mivuutta. (Juntunen, Henkilökohtainen tiedonanto 2013.) 

Masennus voi vaikuttaa päivärytmiin. Vuorokausirytmin normalisointi, päivisin tulisi valvoa ja 

öisin nukkua on ensisijaisen tärkeää masennusta hoidettaessa. Useissa teoksissa, joissa kuva-

taan masennuksesta kärsineiden henkilöiden kokemuksia taudin kulusta, kuvataan ahdistavi-

en ajatusten voimistuvan iltaa ja yötä kohden. Lisäksi päivän aikana ahdistaneet tilanteet koe-
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taan öisinä painajaisina. Jatkuvat painajaiset aiheuttava tilan, jossa masentunut ei uskalla nuk-

kua pelätessään unia. Univaje näkyy hyvin nopeasti väsymyksenä, ärtymyksenä, masen-

nusoireiden lisääntymisenä ja päivittäisten toimintojen hankaloitumisena. Hoidollisesti on 

ensisijaisen tärkeää puuttua unihäiriöihin. Unihäiriöiden taustat masennuksessa ovat usein 

niin laajoja että unirytmin normalisoitumiseen tarvitaan usein myös lääkehoitoa. (Depressio- 

käypähoitosuositus; Huttunen 2008, 204–207.) 

Hetkellisesti käytettäessä uni- ja nukahtamislääkkeet ovat tehokkaita, mutta aiheuttavat no-

peasti riippuvuutta. (Huttunen 2008, 206). Siksi uusien tutkimusten valossa lääkehoitoa on 

syytä tarkastaa aktiivisesti. On tärkeää selvittää unettomuuden alkuperäiset syyt ja löytää 

mahdollisia toimintamalleja unioireiden ratkaisemiseksi. (Huttunen 2008, 204.) Masentuneen 

vuorokausirytmi muuttuu usein oireiden alkaessa. Unettomat yöt vaikuttavat aamuväsymyk-

seen ja jaksamiseen nousta uuteen päivään. Vuorokausirytmin palautus onkin unioireiden 

kannalta ensimmäinen ja tehokas ratkaisu. (Depressio käypähoitosuositus 2013.) Muita tut-

kittuja unenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa, alkoholin välttäminen ennen 

nukkumaan menoa. Suositeltava aika tähän on vähintään kaksi tuntia. Myös kofeiinin käyttöä 

tulisi välttää iltaisin. Nikotiini vaikuttaa uneen. Tupakointia tulisikin välttää neljään tuntiin 

ennen nukkumaan menoa.  Liikunta vaikuttaa positiivisesti uneen, mutta raskaita liikuntasuo-

rituksia tulisi välttää neljä tuntia ennen nukkumaan menoa. Makuuhuonetta voidaan opti-

moida unenlaadun parantamiseksi. Huoneen lämpötilan tulisi olla hieman muuta asuntoa 

viileämpi, alle 20 astetta. Huone tulisi saada pimeäksi ja tila rauhallisen hiljaiseksi. Vuoteen ja 

vuodevaatteiden mukavuus vaikuttavat saatuun nukkumisasentoon ja tätä kautta unen kes-

toon ilman häiriöitä. Hoidon kannalta on tärkeää kertoa masentuneelle, että unihäiriöt hel-

pottavat usein siinä vaiheessa kun masennuslääkkeiden, terapian tai itsehoidollisten keinojen 

vaikutukset alkavat. Aktiivisen uniongelman aikana potilaalle on hyvä antaa muutamia te-

hokkaita neuvoja: mene nukkumaan, vain kun olet väsynyt tai unelias. Nuku vain öisin, älä 

korvaa unta päivällä, sillä se vaikuttaa seuraavan yön uneen. Jos et saa unta, nouse sängystä ja 

palaa kun tunnet olosi uneliaaksi. (Depressio- käypähoitosuositus; Huttunen 2008, 204–207). 

Masennus vaikuttaa voimakkaasti kykyyn kokea mielihyvää. Hoidollisesti tärkeää onkin ohja-

ta henkilöä muistelemaan asioista, jotka ovat tuoneet hänelle aiemmin mielihyvää. Näe koe ja 

nauti.  Masentuneelle tämä voi olla hyvin raskas kokemus, sillä oman alakulonsa käsittely ai-

emmin nautintoa tuoneilla alueilla on erittäin haasteellista. Olo ”Tälläkään ei siis enää ole 

väliä”, syventää masennusta, jos ohjausta ja apua ei ole saatavilla. (Juntunen, J. Henkilökoh-

tainen tiedonanto 2013.) Aiemmin kuvatussa voidaan avohoidollisesti hyödyntää esimerkiksi 
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Masennuksen työkirjaa, joka käsittelee kyvyttömyyttä nauttia seuraavasti: ”Luovutko asioiden 

tekemisestä sen takia, että olet masentunut? Vai masennutko sen takia, että luovut asioiden 

tekemisestä?” (depressio käypähoito 2011; Tuisku & Rossi 2010, 69).  

Liikunnan on tutkitusti todettu vaikuttavan mielialaan, niin hormonaalisesti välittäjäaineiden-

kautta kuin onnistumisen ilonkin kautta. Säännöllisellä liikunnalla saavutetaan positiivinen 

vaikutus päivä- tai viikkorutiineihin. Liikunta lisää kehon hallintaa, joka taas vahvistaa itse-

tuntemusta. Liikunta vaikuttaa kireystiloihin sekä ahdistukseen lieventävästi ja näin vaikuttaa 

toimintakykyyn positiivisesti. Usein pyritään hakemaan vastausta siihen, mikä on riittävä 

määrä liikuntaa jotta liikunnalla olisi positiivinen vaikutus mielialaan.  Tiivistäen Kokkosen 

(2012) kandidaatin tutkielmasta Liikunta depression hoidossa aikuisilla: mielialaan positiivi-

sesti vaikuttavat määrät riippuvat masennuksen tasosta ja aiemmasta urheilutaustasta. (Kok-

konen 2012). UKK-Instituutin mukaan liikunnan säännöllisyys ja kesto vaikuttavat mieli-

alaan. Liikuntaa voidaan pitää UKK- instituutin mukaan säännöllisenä jos liikuntaa harraste-

taan vähintään kaksi kertaa viikossa kerrallaan vähintään 45 minuutin ajan. Myös UKK-

Instituutti korostaa että liikunta on tärkeää aloittaa pienin askelin ja lisätä harjoitusaikaa as-

teittain. (UKK-instituutti 2011.) On tärkeää että potilas on tyytyväinen kaikkeen minkä suo-

rittaa oman toipumisensa eteen. Liikunta- tai suoritusmäärän vähättely voivat vaikuttaa ma-

sentuneeseen jo saavutetun edistymisen romahtamisena. (UKK-instituutti 2011; depressio- 

käypähoito; Tuisku & Rossi 2010, 69) 

Jokainen kokee mielekkääksi omanlaisensa asiat sekä harrastukset. Kuitenkin harrastuksia yh-

distää piirre viedä ajatukset pois ahdistavista asioista. Harrastaminen kuuluu masennuksessa 

siihen vaiheeseen kun masentuneella ihmisellä on voimavaroja harrastaa.  Tämä täytyy muis-

taa myös henkilön ohjauksessa, jossa on korostettava masentuneen olevan toipilas ja että hä-

nen on oikeus kuunnella omaa jaksamistaan. Eihän potilaita kehoteta harrastuksiin kuumees-

sakaan. Tärkeää ohjauksessa on muistuttaa että harrastuksien miellyttävyys säilyy. Harrastuk-

sien tehoa ei pyritä mittaamaan vaan annetaan masentuneen harrastaa juuri sitä minkä tuntee 

mielekkääksi. Harrastus voi olla luovaa mielenkäsittelyä muun muassa musiikin tai taiteen 

kautta. Yhtä hyvä vaihtoehto kuitenkin toiselle on rauhallinen kävely metsässä koiran kanssa. 

Tärkeintä on lähteä liikkeelle. Alku voi tuntua hankalalta, mutta pienetkin itsensä ja oman 

hoitonsa vuoksi tehdyt asiat tukevat toipumista ja lisäävät mielenkiinnon aiheita. (Kuntou-

tussäätiö 2012) 
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 Elämäntapaohjaus on juurtumassa osaksi masennuksen hoitoa. Useissa tutkimuksissa on voitu 

osoittaa ruokavalion yhteys psyykkiseen terveyteen. Terveystieteen maisteri Anu Ruusunen 

(2014) kuvaa tuoreessa tutkimuksessaan monipuolisen, terveellisen ruokavalion suojaavan 

masennukselta. Hän kuvaa tutkimuksessaan masennuksen vaikuttavan ravitsemukseen liitty-

vään kiinnostukseen. Väitöskirjatyön tulokset viittaavat siihen että terveellisellä, monipuoli-

sella ruokavaliolla voi olla merkitystä masennukseen ja masennuksen ennaltaehkäisyyn. Li-

säksi tutkimustulokset viittaavat epäterveellisen ruokavalion voivan vahvistaa elimistössä 

olevia puutostiloja mikä taas lisää masennusta. (Ruusunen 2013.) Masennus voi ruokailutot-

tumusten lisäksi vaikuttaa ruokahaluun ja aiheuttaa näin ollen painonmuutosta. Masen-

nusoireena pidetään viiden prosentin painonmuutosta kuukauden aikana. Ruokahaluttomuu-

desta tai ruokahalun noususta huolimatta masentuneen henkilön tulisi tästäkin huolimatta 

syödä monipuolisesti ja terveellisesti. (Ruusunen 2013, depressio käypähoitosuositus) 

Päihteettömyys: Päihteet aiheuttavat masennusta ja masennus altistaa päihteiden väärinkäytölle. 

(Tuisku & Rossi 2010, 27; Huttunen 2008, 223). Oli kaava miten päin tahansa kulkeva päih-

teet eivät ole ratkaisu ongelmiin vaikka tarjoavatkin hetkellistä helpotuksen tunnetta. Masen-

tunut henkilö voi olla tottunut ajatukseen surujen lääkitsemisestä alkoholilla. Alkoholi ja 

muut päihteet altistavat onnettomuuksille ja tilanteille, jotka altistavat masennukselle, lisäten 

depressiota. Masennusta ei koskaan pitäisi ruveta lääkitsemään päihteillä. (Jokelainen 2006, 

17; Turtonen 2006,21.) 

Alkoholi kohentaa mielialaa hetkellisesti, laukaisee ahdistusta ja voi auttaa nukahtamaan. 

Edut nähdään usein liian houkuttelevina ja haitat jäävät huomiotta tai niihin suhtaudutaan 

välinpitämättömästi. Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon ja sen säätelymekanismeihin, sy-

ventäen masennusta kemiallisesti. Se vaikuttaa niille aivojen tunnealueilla, joita masennuksen 

hoidossa koetetaan suojata. Lisäksi heikentää masennuslääkkeiden vaikutusta ja aiheuttaa 

negatiivisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Alkoholia markkinoidaan usein virheellisesti 

seurustelujuomana, sillä se voi vaikuttaa negatiivisesti sosiaalisiin ihmissuhteisiin. (Turtonen 

2006, 16–21, 223).  

Tuisku sekä Rossi (2010) tiivistävät työterveyshuollon tutkimuksessa, Masennuksen ehkäisy 

ja hoito – työkaluja ja toimintamalleja työterveyshuoltoon alkoholin yhteyksiä masennuk-

seen. Tutkimuksessa todetaan että alkoholin käyttöä olisi syytä rajoittaa tai pysyä kohtuulli-

sessa kulutuksessa. Masennuksen yhteydessä kohtuukulutukseksi on tutkimuksessa määritelty 
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kaksi annosta maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Asiaa selvennetään kuuden kohdan tiivis-

tyksellä masennuksen ja alkoholin yhteyksistä. 

 Säännöllinen alkoholinkäyttö laskee mielialaa ja lisää ahdistusta 

 Alkoholi lisää masennukseen liittyviä muisti ja keskittymisongelmia 

 Alkoholi vaikuttaa negatiivisesti unenlaatuun ja näin pahentaa masennuksen jo mah-

dollisesti aiheuttamia unihäiriöitä.  

 Masentuneen riski riippuvuuksiin on kasvanut. 

 Alkoholi vaikuttaa masennuslääkkeiden tehoon heikentävästi lisäten masennuslääk-

keiden haittavaikutuksia. 

 Alkoholin ja psyykelääkkeiden yhteiskäyttö voi lisätä keskushermostoa lamaavaa vai-

kutusta. (Tuisku & Rossi 2010, 69.) 

 

Jokainen tarvitsee lähelleen henkilön, jonka läsnäolosta voi nauttia ja jolta voi pyytää apua ja 

tukea tarvittaessa. Masennus vaikuttaa usein potilaan sosiaaliseen verkostoon, sillä masentunut 

henkilö on usein vetäytyvä. ( Salokangas 1997, 103). Masentunut voi pelätä epäonnistumisia 

sosiaalisissa tilanteissa Hän voi esimerkiksi olettaa olettaa, ettei hänen seuraansa kaivata. Toi-

saalta masentunut myös syyllistyy helposti muiden ihmisten puheista, ja näin ei altista itseään 

tilanteille, joissa uskoo joutuvansa tämän tyylisiin altistustilanteisiin. Masentunut voi tuntea 

olonsa yksinäiseksi suuressa ja tukevassakin lähiverkostossa. Masentunut voi kokea olevansa 

taakka lähiverkostolleen. (Myllärinniemi 2009.) On henkilöitä, joille itsenäisyys on omavalinta 

ja jolloin itsekseen olosta nauttii ilman toisen läsnäoloa. Tällaisessa tilanteessa tekemisellä on 

kuitenkin korostunut merkitys, joka tukee henkilön hyvänolon tunnetta. Toimimattomuus ja 

yksinolo lisäävät masennusta. On myös ihmisiä, joilla ei sairastumisen hetkellä ole lähi-

ihmisiä. Yksinolo ja tarpeettomuuden tunne ovat jo itsessään voineet ajaa masennukseen. 

Sosiaaliseen eristäytymiseen on alettu kiinnittää tarpeen vaatimaa huomiota. Yksinäisyyttä 

kokevan on mahdollisuutta saada tukihenkilö ja liittyä esimerkiksi vertaistukiryhmiin. Uudet 

tai aiemmin olleet harrastukset auttavat myös sosiaalisissa suhteiden muodostamisessa. (Mie-

lenterveyden keskusliitto- Yksinäisyys 2009; Juntunen. Henkilökohtainen tiedonanto 2013.) 
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Potilaan toipumiseen vaikuttaa usein ratkaisevasti se miten lähiverkosto, niin perhe, ystävät 

kuin mahdolliset työkaverit suhtautuvat sairauteen Salokangas 1997, 172). Masennus sairau-

tena aiheuttaa kyvyttömyyttä suoriutua jokapäiväisistä askareista, ja saattaa jopa ulkopuolisen 

silmin näyttää laiskuudelta. Patistaminen liikuntaan, töihin tai esimerkiksi sosiaalisiin suhtei-

siin voi lisätä entisestään masentuneen syyllisyydentuntoa. Masentuneen tukiverkoston tu-

keminen olisi äärimmäisen tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. Tiedon lisääminen ma-

sennuksesta sekä sen oireista myös läheisille, auttaa heitä tunnistamaan masentuneen oireita 

sekä tukemaan kuntoutumisessa. Masennus vaikuttaa myös lähiomaisin raskaasti. Onkin tär-

keää että myös lähiverkosto huolehtii omista voimavaroistaan itseään uuvuttamatta. (Turto-

nen 2006, 21; Myllärinniemi 2009,17.) 

Masentunut voi tuntea erittäin tarpeelliseksi saada keskustella oireistaan henkilön kanssa, jo-

ka on itse kokenut samanlaisia oireita. Tällöin puhutaan vertaistuesta. Ymmärrys siitä, ettei ole 

yksin ja ainoa oireidensa kanssa antaa voimia. Vertainen ymmärtää jaksamisen rajallisuuden 

ja vertaiskokeneen lauseet riittävän hyvä juuri noin antavat masentuneelle toivoa ja lisää it-

searvostusta. (Myllärinniemi, 2009.) Lisäksi vertaistuen avulla voidaan nähdä eritilanteissa 

olevia kuntoutujia. Voidaan nähdä oma toipumisensa ja antaa apua muille ryhmän jäsenille 

tuomalla tietouteen että omat voimavarat ovat lisääntyneet. Toisaalta voidaan nähdä ryhmä-

läisiä jotka ovat kenties samanlaisessa tilanteessa kuin aiemmin itse. Tilanne jossa voidaan 

verrata omien voimavarojensa kasvua, lisää uskoa omaan toipumiseen. (Terveyskirjasto- Ver-

taistuki 2010.)  

Masennus vaikuttaa ihmisen tapaan ajatella. (Salokangas 1997, 24). Pessimismi valtaa ajatukset 

ja menneisyydessään näkee helposti vain epäonnistumisia. Myös ne tilanteet, jotka aiemmin 

toivat mielihyvää, voivat menettävät merkitystään, tai niiden muistosta löydetään negaatioita. 

Negaatiot valtaavat osuutta positiivisesta muistosta. (Furman 20; Salokangas, 24.) Pohjaten 

siihen että positiiviset kokemukset värjäytyvät synkkyyteen masennuksen vuoksi, myös tule-

vaisuus näyttää erittäin synkältä. Ajatukset vaikuttavat henkilön toimintaan, mielialaan ja tun-

teisiin. Masentunut potilas hyötyy harjoituksista, jotka tuovat hänen tietoisuuteensa ne tavat 

omassa ajatusmallissaan, jotka vievät arvoa toiminnalta. Vaihtoehtoisten ajatusmallien luo-

minen lisää myönteisyyttä, joka taas vahvistaa henkilön minäkuvaa ja tätä kautta voimavaroja. 

(Furman 20,121; Koffret & Kuusi 2003,7.) 

Masennuksen aiheuttamat negatiiviset ajatukset syventävät masennusta ja lisäävät oireita en-

nestään. Tämä johtuu siitä että masentunut henkilö tarkastelee usein maailmaansa sekä toi-
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mintaansa hyvin itsekriittisesti ja näkee tapahtuneissa ainoastaan virheensä, vaikka ulkopuoli-

sen silmin katsottuna toiminnassa ei olisikaan ollut korjattavaa. (Salokangas 1997, 24.) Ma-

sennuksen hoitoon tätä voidaan käyttää käänteisverrannollisesti esimerkiksi ajatusmallin, 

”Rentoudu ja keskitä ajatuksesi sinne missä koit hyvää oloa”. Ajatusmalli on usein lujaan 

syöpynyt, eikä masentunut itse näe pessimismiään. Siinä vaiheessa, kun masentunut henkilö 

huomaa heikentävänsä oloaan turhilla itsesyytöksillä, avautuu mahdollisuus kuntouttavien 

ajatusmallien muodostamiselle. (Furman & Valtonen 2000, 114.) Depressiokoulun työkirja 

muistuttaa miten hankalaa joskus onkaan muistaa mieluisia asioita ja erityisesti tilanteessa, 

jossa näin ei ole tehnyt pitkään aikaan. Positiiviset mielialaharjoitukset saattavat kuulostaa 

hyvinkin hermostuttavilta masentuneelle ihmisille. Kuitenkin tämän tyyppisistä harjoituksista 

on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Negaation kääntäminen niin, että asiasta löytää jotain 

hyvää on suuri askel oikeaan suuntaan. (Koffret & Kuusi, 2003, 10, 16,23–33.) Keskustelles-

sani masennuksesta kärsivien ja kärsineiden henkilöiden kanssa asia nousi usein esille. Ma-

sennuksen työstämisvaiheessa henkilöt pyrkivät viemään arvoa itseltään ja tarvitsivat muistu-

tusta ja ulkopuolista näkökantaa siihen, mitä hyvää olivat saaneet aikaan. Masennuksesta jo 

terveyden ylläpitovaiheeseen toipuneet henkilöt taas korostivat sitä, miten ovat oppineet 

nauttimaan ”elämän pienistä iloista”. 

4.2  Erilaiset hoitomuodot masennuksen hoidossa 

Masennuksen hoidossa terapiat ovat keskeisessä asemassa. Terapiaan voidaan hakeutua yksi-

tyisesti tai julkisen sektorin kautta. Molemmissa vaihtoehdoissa henkilö voi hakea Kelan eli 

kansaneläkelaitoksen kuntoutusterapiaan. Kela korvaa enintään 80 käyntiä vuodessa tai vaih-

toehtoisesti eriteltynä terapiakäyntejä kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. (Kela 2014.) 

Potilasoppaassa käydään läpi yleisimmät terapiamuodot, niihin hakeutuminen ja mahdolli-

suus korvattavuuteen. Terapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pari- perhe ja ryhmäterapiana. Te-

rapiamuoto valitaan asiakaslähtöisten tarpeiden ja voimavarojen mukaan. (Malinen 2014.) 

Terapian vaikutukset masennuksen hoidossa ovat erittäin hyviä. Tutkimuksissa on voitu 

osoittaa, että masennusta kokeneista henkilöistä yli 80% voi terapian jälkeen paremmin, kuin 

vastaavista oireista kärsineen henkilöt, joita ei ole hoidettu terapeuttisin keinoin. Masennusta 

ei tulisi missään tilanteessa hoitaa ainoastaan lääkkeellisin keinoin. Hoidon suuntauksessa 

korostetaankin lääkehoitoa terapian rinnalla. Terapian onnistuminen edellyttää vastavuoroi-
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suutta ja toimivaa yhteistyötä terapeutin ja masennusoireita kokevan henkilön välillä. (Mali-

nen 2013.) 

Psykoanalyysin tavoitteena on kehittää henkilön itseymmärrystä ja avata uusia mahdollisuuksia 

tarkastella tilanteita. Tähän päästään psykoanalyysissa keskustelun keinoin. Henkilön tiedos-

tamattomia kokemuksia ja toimintamalleja pyritään ohjaamaan henkilön tietoisuuteen. Hoito 

on pitkäkestoinen. Psykoanalyysi kestää kahdesta jopa seitsemään vuoteen. Terapia toteute-

taan hyvin intensiivisesti ja tapahtuu vähintään kolme kertaa viikossa. Vaihtoehtoisiakin asi-

akkaan hoidontarpeen kautta arvioituja ratkaisuja voidaan käyttää. Hoito vaatii henkilöltä 

mahdollisuutta pitkäjänteiseen työskentelyyn ja haluun pohtia omaa sisäistä maailmaansa 

keskustelujen kautta. Psykoanalyysin pääpainona on menneisyys ja sen vaikutus tämän hetki-

siin kokemuksiin. (Malinen, 2013; Mielenterveyden keskusliitto 2013.) 

Pitkäkestoinen psykoanalyyttinen psykoterapiaa hyödynnetään psykoanalyysista poiketen lähtökoh-

taisesti ajankohtaisissa ongelmatilanteissa, kuten ihmissuhdeongelmissa. Kuitenkin ongelmia 

peilataan menneisyyden kautta. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tätä kutsutaan transfe-

renssiksi. Transferenssi tarkoitta ihmisen tapaa kokea uudet ihmiset, ja tapahtumat niin että 

uusiin kohtaamisiin liittyy aiemmin opittu toimintamalli tai tunnetila. Tästä yleisenä esimerk-

kinä voidaan käyttää toistuvaa mustasukkaisuutta parisuhteissa. Transferenssin kautta elettä-

vässä tilanteessa henkilö kokee mustasukkaisuutta aiempien kokemustensa vuoksi. Pitkäkes-

toisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään auttamaan henkilöä ymmärtämään 

transferenssin merkitys ja tausta tähän hetkeen ja olotilaan siirrettynä. Ulkopuolisen koulute-

tun terapeutin kanssa keskustelut auttavat henkilöä saamaan etäisyyttä ahdistaviin kokemuk-

siinsa. Hoito kestää yleensä kahdesta viiteen vuoteen ja tapaamiset järjestetään potilaan tar-

peet huomioiden, kuitenkin viikoittain. Tapaaminen kestää yleisimmin 45 minuuttia kerral-

laan tuona aikana asiakas määrittelee sen mistä terapiakerralla keskustellaan. Terapeutti luot-

taa siihen, että juuri se minkä asiakkaan voimavarat sallivat tulee esiin jokaisella kerralla. (Ma-

linen, 2013; Mielenterveyden keskusliitto 2013.) 

Dynaaminen lyhytpsykoterapia on kestoltaan huomattavasti lyhempi kuin aiemmin mainitut. Li-

säksi Dynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käsiteltävä aihe rajataan heti terapiasuhteen aluksi. 

Asiakas kuvaa ensimmäisillä kerroilla tarvettaan, jonka aikana päätetään mihin terapiassa on 

tarkoitus vaikuttaa. Heti ensimmäisillä kerroilla määritellään myös terapian kesto, joka ylei-

simmin on noin 20 käyntikertaa. Terapian tarkoituksena on käsitellä asiakkaan tilanne tehok-
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kaasti nopeassa ajassa, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus alkaa työstämään käytyä on-

gelmaansa itsenäisesti. (Malinen, 2013; Mielenterveyden keskusliitto 2013.) 

Kognitiivisessa psykoterapian tarkoituksena on selvittää ja selkeyttää asiakkaalla olevia vääristy-

neitä toimintamalleja ja ajatuksia, jotka vaikuttavat hänen toimintaansa ja tätä kautta mieli-

alaan. Terapiassa tehdään erilaisia harjoituksia niin terapiaistuntojen aikana kuin kotonakin. 

Terapiamuotoa voidaan käyttää tilanteissa, jossa asiakkaalla on selkeästi toistuvia ajatus- ja 

toimintamallien vääristymiä. Esimerkiksi vääristyneet ajattelumalli, joissa asiakas näkee tilan-

teet tai henkilöt jakautuneina hyvin mustavalkoisesti hyviin ja huonoihin. Terapiassa pyritään 

tällaisissa tilanteissa auttamaan henkilöä muodostamaan uudenlaisia, ajatusmallia rakentavia 

puolia. Lyhyessä, alle 20 kertaa kestävässä terapiassa pyritään lisäämään henkilön ongelman-

ratkaisutaitoja. Pitkäkestoisessa Kognitiivisessa terapiassa voidaan lisäksi auttaa henkilöä 

muodostamaan kokonaan uusia ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinoja. (Malinen, 2013; 

Mielenterveyden keskusliitto 2013.) 

Ratkaisu eli voimavarakeskeisessä terapiassa terapeutti auttaa henkilöä luomaan mielikuvissaan 

tilanteen, jossa ongelmia aiheuttavat asiat ovat jo korjaantuneet. Tästä mielikuvasta muodos-

tetaan terapian aikana potilaalle realistinen, henkilökohtainen tavoite, jota kohti terapiassa 

suunnataan. Voimavarakeskeisessä terapiassa käyntejä on yleensä alle kymmenen. Jos Tera-

peutti kokee, että asiakas tarvitsee pidempiaikaista terapiaa hän ohjaa asiakasta hakeutumaan 

pidempikestoiseen, toisen suutauksen terapiaan. (Malinen, 2013; Mielenterveyden keskusliit-

to 2013.) 

Ryhmäpsykoterapia korostaa suuntauksenaan vuorovaikutussuhteita. Henkilön ongelmat joh-

tuvat vuorovaikutustilanteista tai niiden puutteesta. Ryhmäpsykoterapiassa henkilölle mah-

dollistetaan tilanne, jossa muut samoista oireista tai traumoista kärsivät henkilöt keskustele-

vat kokemuksistaan terapeutin ohjaamassa ryhmässä. Uudet toimintamallit ja kokemus siitä, 

ettei ole tilanteessaan yksin, ovat ryhmäpsykoterapian vahvuuksia. ( Malinen, 2013; Mielen-

terveyden keskusliitto 2013.) Kainuussa toteutetaan esimerkiksi masentuneiden äitien ryh-

mää, josta saadut kokemukset ovat erittäin positiivisia. (Malinen, 13). 
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4.3  Lääkehoito  

Masennuksen hoidon tueksi on kehitetty lääkkeitä, jotka edesauttavat toipumista fysiologi-

sesti. Lääkehoito korjaa masennusoireita niissäkin tapauksissa, joissa masennus johtuu ulkoi-

sista tekijöistä. ( Tuisku & Rossi, 2010, 69; Turtonen 2006, 20; Haarala, Jääskeläinen, Kilpi-

nen, Panhelainen, Peräkoski, Puukko, Riihimäki, Sundman, & Tauriainen 2010,13–

18;Huttunen 2008, 97; Tamminen 2001,138.) 

Uuden masennuslääkkeet ovat useimmiten hyvin siedettyjä. Niiden haittavaikutukset koetaan 

lieviksi ja ohimeneviksi. Jonkin asteisia haittavaikutuksia esiintyy arviolta jopa joka kolman-

nella käyttäjistä ja ne ilmenevät tyypillisesti lääkityksen aloittamisvaiheessa. (Huttunen 2008, 

25.) Tästä syystä useat lopettavat lääkityksen tai vähentävät omatoimisesti annoksia. Huttu-

nen 2008, 20). Lisäksi potilaat kokevat usein, etteivät lääkkeet vaikuta. Lääkkeiden tehon 

odotetaan näkyvän heti. Masennuslääkkeiden vaikutus alkaa usein noin kahden viikon käytön 

jälkeen. Ongelmaksi muodostuu usein se, että useimmat haittavaikutukset kestävät tämän 

saman ajan. Tilanteessa, jossa potilas ei vielä koe lääkityksen hyötyjä vaan lähes ainoastaan 

haittavaikutuksia, ohjauksen merkitys korostuu. Lääkehoitoon motivoituminen on erittäin 

tärkeää hoidon jatkumisen kannalta. Siksi ajaksi kun masennuslääkkeiden tehoa ei vielä ole 

saavutettu, voidaan potilaalle määrätä lisäavuksi ahdistuksen helpottamiseksi tai nukkumisen 

turvaamiseksi väliaikaisesti esimerkiksi uni- tai nukahtamislääkkeitä. Masennus lääkkeet ovat 

hyvin siedettyjä. Toisinaan, vaikkakin harvoin sivuvaikutukset estävät lääkkeen käytön. Täl-

laisessa tilanteessa on erittäin tärkeää, ettei potilas itsenäisesti muuttaisi lääkitystään laskemal-

la tai nostamalla annoksia. Lääkärin antamien lääkehoito-ohjeiden noudattaminen on tärke-

ää.( Tuisku & Rossi, 2010, 69; Turtonen 2006, 20; Haarala, Jääskeläinen, Kilpinen, Panhelai-

nen, Peräkoski, Puukko, Riihimäki, Sundman, & Tauriainen 2010,13–18; Malinen M. Henki-

lökohtainen tiedonanto.) Ohjauksen merkitys lääkehoidon toteutumiselle on korostunutta 

myös siksi, että potilas tietää miksi häntä pyydetään toteuttamaan tiettyjä ohjeita lääkityksen 

yhteydessä. On syynsä sille, miksi tiettyjä kellon aikoja suositaan erilaisin tavoin vaikuttavissa 

lääkkeissä. Väsyttävät lääkkeet kehotetaan ottamaan illalla. Jos potilas ottaa lääkettä aamuisin, 

hän saattaa olla erittäin pettynyt lääkkeeseen ollessaan entisestään väsyneempi lääkehoidon 

aloituksen jälkeen. (Huttunen 2008, 97,116,123,159–160,162.) 
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5  MASENNUKSEN HOITO KAINUUSSA- MAHDOLLISUUKSIEN KAINUU 

Masennus on hengenvaarallinen sairaus, mutta sitä voidaan hoitaa. Kainuun malli hoitaa ma-

sennusta on esimerkillinen, sillä se perustuu matalan kynnyksen hoitoon eli hoitoon pääse-

miseksi ei edellytetä diagnoosia. Diagnoosivapaus perustuu muun muassa siihen, että hoito-

henkilökunta kohtaa usein potilaskeskusteluissa tilanteita, joissa diagnosoinnin ja leimautu-

misen pelko on vaikuttanut henkilön hoitoon hakeutumiseen oireiden ilmaannuttua.  Diag-

noosivapauden lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluissa hoitoa toteutetaan tarpeenmu-

kaisesti. Tarpeenmukaisella hoidolla tarkoitetaan hoidon muuttumista tilanteiden vaatiessa. 

Hoitoa toteutetaan aina sen hetkisen tarpeen mukaan. Tarpeen kartoituksella pyritään var-

mistamaan hoidon asiakaslähtöisyys. (Leinonen & Pietikäinen 2008, 11; Malinen 2013).  Kai-

nuun sosiaali- ja terveyspalveluissa masennusta hoidetaan moniammatillisesti eli tarpeellisten 

ammattiryhmien edustajien yhteistyöllä. Esimerkiksi tapauskohtainen työryhmä voi muodos-

tua: omasta hoitajasta, hoitavasta lääkäristä, psykologista sekä läheisistä. Tapauskohtainen 

työryhmä tukee hoidon jatkuvuutta. Työryhmä on henkilölle tuttu kuten myös henkilö työ-

ryhmälle, näin ollen hoidonetenemistä on mahdollista seurata luottamuksellisessa ympäris-

tössä, jossa henkilö voi kokea olevansa aktiivinen osapuoli kuntoutumisessaan. (Luukinen 

2013; Leinonen & Pietikäinen 2008, 2-3, 17–20; Malinen 2013.) Masennusta on tutkittu hy-

vin laajasti ja tutkitusti todistettuja, tuloksellisia hoitomuotoja on monia. Jotta mielenterveys-

palveluita kyetään kehittämään olevien resurssien tasolle, on tieto hoitomuodoista saatava 

sinne missä sitä tarvitaan. (Malinen 2013.) 

5.1  Mielenterveyspalveluiden toteutus Kainuussa  

 Henkilön kokiessa mielenterveyteen liittyviä ongelmia virka-aikana, yhteydenotto psykiatrian 

poliklinikalle riittää. Virallisessa ohjeistuksessa, Kajaanin vieruskuntalaisia kehotetaan otta-

maan yhteyttä suoraan seutukunnan työntekijään. Ongelmallisissa ja akuuteissa tilanteissa 

Kajaanin vieruskuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä alueensa päivystys- tai kriisi ryh-

mään. Viikonloppuisin potilas ohjataan ensisijaisesti soittamaan päivystävälle sairaanhoitajal-

le, joka on ohjeistettu ohjaamaan potilasta tarvittaessa myös akuuttiin hoitoon. Viikonlop-

puisin alkukartoitus tapahtuu päivystyspoliklinikan kautta, jossa aikuispsykiatrian päivystävä 

sairaanhoitaja käy tarvittaessa määrittämässä potilaan osastohoidon tarpeen. Vaikkei osasto-
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hoidolle nähtäisikään sillä hetkellä tarvetta, psykiatrian osaston päivystäväsairaanhoitaja antaa 

potilaalle mahdollisuuden ottaa viikonlopun aikana suoraan yhteyttä psykiatriselle osastolle. 

Kartoitus tilanteessa henkilöä voidaan ohjata ottamaan yhteyttä psykiatrian poliklinikalle seu-

raavana arkipäivän. Psykiatrian poliklinikalla voidaan määritellä tarkemmin henkilön hoidon-

tarve. Jatkohoidon kannalta potilaalle voidaan tarpeen mukaan varata aika lääkärille tai psyki-

atrian erikoislääkärille. Diagnoosia tarvitaan pidempiin sairauslomiin ja esimerkiksi oikeutuk-

seen saada kelan sairauspäivärahaa. Lisäksi lääkärin laatimaa b-lausuntoa tarvitaan esimerkiksi 

mahdollista kuntoutusta haettaessa. Tilanteissa jossa henkilön tilanne ei vaadi akuuttia psyki-

atrista sairaanhoitoa ja joissa potilaalla on somaattisia oireita, joiden voidaan epäillä johtuvan 

mielenterveyden ongelmista, tulee perusterveydenhuollon lääkärin sulkea pois ensiksi so-

maattiset sairaudet. (Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia 2011- 2016; Malinen 2013.) 

 
Kainuun maakunta on sitoutunut vastaamaan kehittämistarpeisiin, jotka Tervein mielin Poh-

jois-Suomessa - Kainuun osahanke totesi loppuraportissaan. Tarpeenmukaisella hoidolla tar-

koitetaan hoidon muuttumista tilanteiden vaatiessa. Hoitoa toteutetaan aina sen hetkisen 

tarpeen mukaan. Tarpeen kartoituksella pyritään varmistamaan hoidon asiakaslähtöisyys. 

(Leinonen & Pietikäinen 2008, 11; Malinen 2013.)   
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6  OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS TAVOITEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Kainuun maakunta kuntayhtymän palveluihin 

spesifisti sopiva ja helposti päivitettävä asiakaslähtöinen ja tarpeenmukainen opas, joka tarjo-

aa tutkittua tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidosta Kainuussa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kainuun Sosiaali- ja terveyspalveluiden kykyä tarjota 

asukkailleen tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidosta. Tavoitteenani on kehittää 

omaa ammattitaitoani tulevana hoitotyön asiantuntijana masennuksen voimavaralähtöisessä 

hoidossa.  

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät olivat: 

1. Tutkia mitä masennus on, miten masennus vaikuttaa ja miten masennusta voidaan 

hoitaa? 

2. Millainen tuote tukee parhaiten masennusoireita kokevan asiakaslähtöistä mielenter-

veyskuntoutumista? 

3. Miten tuotteistetaan työelämän tarpeita vastaava masennuksen itsehoitoon suunnattu 

tuote, joka palvelee parhaiten työntilaajan tarpeita? 
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7  POTILASOPAS OLJENKORREN TUOTTEISTAMISPROSESSI 

Tuotekehitysprosessin vaiheet ovat ongelmien tai kehitystarpeen tunnistaminen, ongelman 

ratkaisun ideointi, idean siirtäminen käytäntöön luonnoksena. Tämän jälkeen siirrytään luon-

noksen hiomiseen tuotekehittelyn sekä tuotteen viimeistelyn kautta. (Jämsä & Manninen 

2000, 85.)  

7.1.Ongelmien tai kehitystarpeen tunnistaminen  

Masennuksen hoitoon liittyy monia haasteita. Kuitenkin on lohdullista löytää vastauksia 

haasteisiin. Kehitystarpeena Kainuun sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymässä on ollut 

se etteivät masennuksesta kärsivät henkilöt ole osanneet tai uskaltaneet hakea apua oikeista 

paikoista. Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluilla on tarjottavanaan tehokkaita masennuksen 

hoitoon kehitettyjä palveluja, joiden avulla tapauskohtaista hoitoa voidaan toteuttaa.  Onkin 

annettava masennuksen oireita kokeville potilaille lisätietoa oireista ja hoidosta, jotta kynnys 

hoidon aloittamiselle madaltuu. (Malinen 2013.) Ajatuksen tarpeellisuudesta esitin ensiksi 

koululla, jonka jälkeen tarjosin aihetta työelämälle. Työelämän oltua yksimielisiä työn tarpeel-

lisuudesta lähdettiin suunnittelemaan potilasopasta masennuksesta. Ajatus potilasoppaasta 

herätti mielenkiintoa ja aktiivista keskustelua jo ensimmäisessä moniammatillisessa esittelyti-

laisuudessa, jossa läsnä oli asiantuntijoita maakunnan mielenterveyspalveluiden sektoreilta. 

Ongelmanratkaisun ideointi  

  

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ohjasivat ajatusta siitä millainen tuote tukee parhaiten ma-

sennus oireita kokevan asiakaslähtöistä mielenterveyskuntoutumista. Tätä ennen piti kuiten-

kin selvittää mitä masennus on, miten masennus vaikuttaa ja miten masennusta voidaan hoi-

taa. Hyvin nopeasti alkoi syntyä ajatusmalli potilasoppaasta, jonka työnimeksi muodostui Ol-

jenkorsi. Pääajatuksenani alussa oli tarjota masentuneelle henkilölle jotain, johon voi tarttua 

hädän hetkellä. Seuraavaksi tuotteistamisprosessissa edettiin kartoittamaan deduktiivisesti, eli 

tutkittuun tietoon pohjaten, sekä työryhmän avulla sitä, millainen tuote tukee parhaiten ma-

sennusoireita kokevan asiakaslähtöistä mielenterveyskuntoutumista.  



25 

Potilasoppaassa haasteena on se että potilasopas saadaan kokonaisuutenaan siihen muotoon, 

jotta potilasopas herättää lukijassaan omaan kuntoutumisensa tukemiseen kannustavia aja-

tuksia ja toimintamalleja. (Nummi & Järvi 2012). Tietoa masennuksesta on tarjolla erittäin 

laajasti, tiedon valinta oli yksi työn haasteellisimmista puolista. Aineiston keräämisprosessi on 

deduktiivinen eli perustuu olemassa olevan tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Aineiston tut-

kimisprosessin kautta kehitetään asiakaslähtöinen potilasopas.  Lisäksi masennuksen hoidon 

haasteena on masennuksen monitasoisuus. Jokainen henkilö muodostaa hoitotavoitteensa 

alkuperäisen tilanteen mukaan. Tavoite voi olla henkilöstä riippuen hyvin erilainen. Toinen 

henkilö haluaa kuntoutua tilanteeseen, jossa voi jatkaa opiskelujaan kun taas toisen potilaan 

tilanteessa elämänhalun takaisin saanti voi olla ensisijainen tavoita. Lisäksi jokainen henkilö 

kokee oireensa henkilökohtaisesti ja on hyvin haavoittuvainen oireidensa vuoksi. Ongelmaa 

ratkaistaessa olikin tärkeää saada mahdollisimman laaja kuva siitä, kuinka voidaan varmistaa, 

ettei tuote loukkaa entisestään hauraassa tilassa masennuksen vuoksi olevaa henkilöä. Lisäksi 

haluttiin varmistaa, että tuotteella voisi tarjota tietoa masennuksesta ja masennuksen hoidos-

ta erilaisissa tilanteessa oleville henkilöille. Tiedon kerääminen ja asiantuntevan avun saanti 

tässä tilanteessa oli erittäin tärkeää. 

Idean siirtäminen käytäntöön luonnoksena  

 

Seuraavassa vaiheessa keskustelin työelämän ohjaajani kanssa tarkasti tutkimuskysymyksestä: 

Miten tuotteistetaan työelämän tarpeita vastaava masennuksen itsehoitoon suunnattu tuote, 

joka palvelee parhaiten työntilaajan tarpeita? Sain laajan kuvauksen Kainuun mallista masen-

nuksen hoidossa. Lisäksi sain tarkan tiedon siitä millaista tuotetta Kainuun sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymässä tarvitaan. Sain itse olla hyvin omatoiminen ajatusten siirtämi-

sessä käytäntöön ja valmiiksi Potilasoppaaksi. Potilasoppaan tarkoituksena on toimia oma-

hoidon tiedonlähteenä ja tukena. Jatkohoidolla pyritään estämään sairauden välitön uusiutu-

minen. Toipumisen jälkeisessä ja aikaisessa ylläpitovaiheessa hoidon tavoitteena on suojata 

potilasta masennuksen uudelleenpuhkeamiselta. (Depressio käypähoitosuositus 2013; Tam-

minen 2001, 138; Tuisku & Rossi 2010, 43.) Potilasopas Oljenkorsi toimii myös näissä tilan-

teissa tarjoamalla tietoa masennuksesta ja masennuksen hoidosta. Tilanteet joissa tietoa ma-

sennuksesta tarjotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parantavat mahdollisuuksia toi-

pua masennuksesta. (Masennusinfo 2012).  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä, tässä tapauksessa tuotteistamisprosessissa pelkkä tuote ei 

riitä, vaan sen täytyy pohjautua teoreettiseen viitekehykseen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 



26 

154.) Kaiken tuotteistamisen lähtökohtana on tunnistaa ongelman laajuus eli asiakasryhmä, 

joita ongelma koskee ja kuinka yleinen se on. (Jämsä & Manninen 2000, 28 - 31). Tämän kä-

sityksen ja laajan deduktiivisen prosessin kautta alkoi potilasopas Oljenkorren suunnittelu ja 

toteutus. jonka tarkoitus on vastata asiakasryhmän tarpeisiin. 

Luonnoksen hiominen ja kehittely 
 
Opinnäytetyön analyysivaihe sekä opinnäytetyösuunnitelman seminaarit kiteyttivät hienosti 

suunnan sille, millä tavalla kykenin kehittämään viitekehystä, tavoitetta ja tarkoitusta. Ohjaa-

valta opettajaltani sain avun varsinaisen käsikirjoituksen laadintaan. Käsikirjoitus toimi oh-

jeena ja tukena deduktiivisen prosessin kautta tuotetun tuotteen valmistuksessa. (Jämsä & 

Manninen 2000,85). Valmis tuote toimii laadunhallinnallisena apuvälineenä. (Holma 1997, 

13). Tuotteen tulee Holman mukaan vastata palvelujen määrittämistä, täsmentämistä ja profi-

lointia. (Holma 1997, 7-11). Opinnäytetyö luokitellaan tuotekehitysprojektiksi. Opinnäyte-

työn tavoitteena on kehittää Kainuun Sosiaali- ja terveyspalveluiden kykyä tarjota asukkail-

leen tietoa masennuksesta sekä masennuksen hoidosta. Tuotteistamisprosessin kautta suun-

niteltu potilasopas kehittää onnistuessaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-

män palvelujen laatua. 

Tuotteistamisvaiheessa on otettava huomioon kohderyhmän erityistarpeet. (Jämsä & Manni-

nen 2000, 14). Oppaassa Oljenkorsi- tietoa masennuksesta tämä otettiin huomioon, työelä-

mältä sekä teoriatiedon kautta niin, että osa-alueet jaoteltiin useaan eri osioon. Laadun mitta-

rina toimi asiakaslähtöisyys, jota testasin tuotteen valmistuksen aikana työelämän ohjaajallani, 

opiskelijaryhmäläisilläni sekä työpaikallani Niuvanniemen sairaalassa. Asiakaslähtöisyys tes-

tattiin lisäksi kahden Kainuussa asuvan masennuksesta toipuneen kokemusasiantuntijan 

avulla. Valmiin tuotteen käyttöoikeus siirtyy Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymälle. Valmiin tuotteen testausprosessi toteutettiin nopealla aikataululla. Lähetin tuotteen 

sähköpostitse arviointiin lupautuneille osapuolille, lisäksi hyviä ehdotuksia uusilta vertaisilta-

ni. Sähköpostissa ohjeistin arvioijia tarkastelemaan tuotteen visuaalista ulkonäköä, tekstin 

selkeyttä ja asiasisältöä. Lisäksi pyysin arvioijia laittamaan vastaukseen kaikki heränneet ky-

symykset ja kehitysehdotukset.  
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7.2.Tuotteen arviointi  

Tuotetta on arvioitu ensisijaisesti asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Näkemystä asiakasläh-

töisyydestä olen saanut kahdelta vapaaehtoiselta kokemusasiantuntijalta, työelämän edustajal-

ta, opiskelutovereiltani, vertaisiltani sekä ohjaavalta ja koordinoivalta opettajalta. Käyn arvi-

oinnin läpi tuotteen kuvauksen yhteydessä.  

Toiminnallisen opinnäytetyöprosessin arviointisuunnitelmassa tulee käydä ilmi mitä, miksi ja 

miten työ on toteutettu. Raportointi sisältää omaa pohdintaa ja arviointia prosessin kulusta. 

Näin lukijalle voidaan tarjota mahdollisuus tunnistaa prosessin eteneminen. (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 65.) 

 Masentunut potilas kokee usein voimakasta ahdistusta ja syyllisyyttä oireistaan. Opasta teh-

dessä olen halunnut tarjota henkilölle tukea ja ymmärrystä, joka auttaisi lukijaa ymmärtämään 

oireiden johtuvan mahdollisesti masennuksesta. Jos lukija kokee oireidensa voivan olla peräi-

sin masennusta, hänelle tarjotaan heti tietoa mistä saada apua, tukea ja lisätietoa. Potilasopas 

Oljenkorsi toimii tukimateriaalina, joka auttaa masentunutta psykoedukatiivisesti, tiedon li-

säämisen kautta. Tietoa lisäämällä lukijan on mahdollista oppia ymmärtämään oireitaan.   

Tämän tavoitteena on muun muassa masennuksen oireista johtuvan syyllisyyden vähenemi-

nen. Potilasopas Oljenkorsi tarjoaa konkreettisia tietoja masennuksesta tavalla, joka tukee 

potilaan voimaantumista. Oppaassa yleinen, valtakunnallinen käypähoitosuositukseen perus-

tuva tietopohja sovelletaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän mielenter-

veyspalveluihin 

Mitä enemmän muutosta ohjeet tuovat potilaan toimintamalleihin, sitä enemmän perusteluja 

potilas tarvitsee noudattaakseen ohjeita. (Hyvärinen 2003,3). Potilasopas ohjaa tutkitun tie-

don pariin, josta potilaan on mahdollista löytää lisäperusteluita sekä muita hyviä käytännön-

malleja. Vaikka asiaa olisikin paljon, on tärkeää, ettei potilasoppaassa sorruta liian tiiviiseen 

rakenteeseen. Tämä tekee oppaasta helposti epäselvän. Liian monet yksityiskohtaiset tiedot 

voivat ahdistaa lukijaa tai ohjata lukijaa harhaan. Ihmiset kokevat elämäntilanteensa omakoh-

taisena kokemuksena. Tästä syystä onkin tärkeää, että opas on monitasoinen ja tarjoaa neut-

raaleja ohjeita. (Malinen M, henkilökohtainen tiedonanto 2013.) Tuotteessa Oljenkorsi-tietoa 

masennuksesta tarjoaa tiedon selkein otsikoin sekä kehystetyin tiivistyksin. Toisaalta oppaan 

pitää tarjota myös tarkempaa tietoa henkilöille, joiden voimavarat riittävät käsittelemään laa-

jempaa tietopohjaa. (Leinonen M, henkilökohtainen tiedonanto 2013). Oljenkorsi-tietoa ma-
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sennuksesta tarjoaakin tiivistyksen lisäksi myös avauksia laajempaan tutkimukseen, lukijan 

voimavarat huomioon ottaen. Lisätieto koostuu tekijän sekä työelämänedustajan valitsemista 

lähteistä. (Malinen, henkilökohtainen tiedonanto 2013). 

Tuotteella pyritään aktivoimaan lukijaa. Tuotteessa tarjotaankin useita mahdollisuuksia saada 

lisätietoa, tehdä testejä joiden tarkoituksena on lisätä henkilön itsetuntemusta. Tuotteessa 

ohjataan muun muassa Tarja Koffretin sekä Katriina Kuusen luoman Depression työkirjan 

pariin. Työkirja selittää masennusta ja siitä toipumista. Kirjassa pyritään antamaan henkilölle 

toiminnallinen malli, jossa tehtävin ja uusia ajatus- ja toimintamalleja muodostaen, tuetaan 

potilaan kuntoutumista asiakaslähtöisesti. 

Toteutin opinnäytetyön teoreettisen osuuden ja sen pohjalta toteutettavan tuotteen itsenäi-

sesti. Tuotteen suunnitteluryhmään kuuluvat lisäkseni opinnäytetyön työelämäohjaaja Marja 

Malinen sekä useita Kainuun ja kevään 2014 jälkeen myös Kuopion alueella toimivia mielen-

terveyshoitotyössä työskenteleviä henkilöitä. Edellä mainituilta asiantuntijoilta olen saanut 

erittäin paljon uusia näkemyksiä ja tietoa. Syventävää näkemystä teoriaan on tullut näiden 

erittäin osaavien ammattilaisten käytännön esimerkkien kautta. Kärsivällisiä ja asiantuntevia 

neuvoja kirjalliseen toteutukseen olen saanut ohjaavalta opettajaltani Katri Takalta. Suurta 

apua, uusia näkökulmia ja uskoa työn valmistumiseen olen saanut myös aiemmin koor-

dinoivana opettajanani toimineelta Teija Ravelinilta. Seminaarituntien aikana käydyt keskus-

telut ja vertaisnäkemykset opinnäytetyöryhmältäni ovat olleet erittäin edesauttavia ja uusia 

ajatusmalleja avaavia. Lisäksi olen saanut tukea ja apua kirjallisen työn valmistumiseen myös 

mielenterveyden suuntautumisopinnoista. 

Tuotetta arvioitaessa koen tyytyväisyyttä siihen mitä olen saanut aikaan. Useasti olen mietti-

nyt miten työn tekoon olisi tarvittu kaksi jos ei kolmeakin tekijää. Seison työni takana ja olen 

erittäin kiitollinen saamastani positiivisesta palautteesta. Vielä kiitollisempi olen korjausehdo-

tuksista, joita en olisi itse omalle työlleen sokeutuneena huomannut. Valmis tuote vastaa sitä 

mitä alun perin sovimme työelämän kanssa. Sivumäärä on puoliintunut mutta uskon, että 

tuote on nyt tehokkaampi ja käytännöllisempi kuin alkuperäisidealtaan. 

Opinnäytetyöprosessin aikana on tapahtunut hyvin paljon, sanotaan että sitähän elämä on. 

Kokemusten kautta uskon ymmärtäväni tuotteen kohderyhmää nyt paremmin kuin koskaan. 

Tuotteen koko a5 on haasteellinen toteutettava tilanteessa, jossa tuotteeseen tuli sisällyttää 

paljon tietoa, kuitenkaan tekemättä tuotteesta liian tiivistä. Lisätietokohdilla ja tiivistyksillä 
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uskon olevan selkeyttävä vaikutus. Lisäksi kohdat auttavat niitä henkilöitä, joiden voimavarat 

eivät riitä käsittelemään laajempia tietokokonaisuuksia kyseisessä tilanteessa. Turvallinen Ol-

jenkorsi-tietoa masennuksesta tarjoaa aina uudestaan mahdollisuuden palata tiedon pariin, 

juuri siinä tilanteessa kun henkilö on vastaanottavainen.  

Tuotetta arvioidaan oman kriittisen tarkastelun, työelämänohjaajan, Ohjaavan- sekä koor-

dinoivan opettajan ja opiskeluryhmäläisteni, ystävieni sekä muutaman vapaaehtoisesti mu-

kaan lupautuneen masennusoireita kokeneen henkilön toimesta. Kirjallisesta osuudesta vas-

taan itse. Saan arvioinnin sekä ohjaavalta että koordinoivalta opettajalta. Lisäksi olen saanut 

vertaisiltani arvion työstäni. Otan kaiken saadun palautteen ja peilaan tätä aiempaan tietooni. 

Tuote kehitettiin oman tutkimustyöni sekä saadun palautteen kautta. Tuotteistamisprosessin 

kautta valmistuvaa opinnäytetyötä testattiin sen jokaisessa vaiheessa. Aluksi testattiin sisältöä 

ideariihessä työelämän ohjaajani Marja Malisen kanssa. Sisällön hioutumisen jälkeen keskityin 

visuaaliseen toteutukseen, ymmärrettävyyteen, asiakaslähtöisyyteen sekä käytettävyyteen. Hy-

vin vähän aikaa sitten koin voimakkaan herätyksen asian suhteen, että olen tehnyt tuotteen 

väärällä tietokone ohjelmalla. En ollut enää tyytyväinen tuotteen ulkonäköön. Tässä vaihees-

sa olin luovuttaa minulle tärkeän tuotteen kohdalla. Soitin koululle asiaan vaikuttaville, jotta 

olisin saanut toteuttaa vain kirjallisen ohjeistuksen ja teorian työstä, jonka joku hioisi valmiik-

si tuotteeksi. Valvottujen öiden päätteeksi olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siihen tukeen ja 

vahvistukseen ohjaavalta opettajaltani, jonka vuoksi tein työn loppuun. Tein tuotteen uudes-

taan, täysin tuntemattomalla ohjelmalla. Ohjelman halusin kuitenkin siksi, että olin nähnyt 

ohjelmalla tehdyn tuotteen. Jälkeä ei voinut verrata Power Pointin laatuun. Laadukkaan tuot-

teen tuottaminen on ollut opinnäytetyöprosessini lähtökohta. Laadukkaalla tuotteella tarkoi-

tetaan sen ominaisuuksia ja kykyä täyttää tuotteelle asetetut vaatimukset. ( Jämsä Manninen 

2000, 129). Opinnäytetyö, jonka ajattelin aluksi olevan ylimainostettu ja helppo toteutetutta, 

näyttikin monet haasteelliset puolensa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että haasteet on tehty voi-

tettaviksi ja jälkeenpäin tarkasteltuna voin rehellisesti sanoa opinnäytetyöprosessin kasvatta-

neen minua kohti asiantuntijuutta valitsemallani alalla. 

7.3. Tuotteen kuvaus 

Potilasopas Oljenkorsi- tietoa masennuksesta on kirjallisen tuotoksen ensimmäisenä liitteenä. 

Tuote koostuu kansilehdestä, joka pitää sisällään nimen Oljenkorsi- Tietoa masennuksesta ja 
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masennuksen hoidosta. Lisäksi kansilehti sisältää tarkempaan sisällön tutustumiseen tarkoi-

tettuja lauseita. Etusivun on koottu myös sisällysluettelomuotoinen kuvaus oppaan kokonai-

suudesta. Kannen kokonaisuudella ja avaustekstissä olen halunnut, että myötätunto masen-

nuksen kanssa kamppailevia kohtaan ja kiinnostukseni tuotteen teosta välittyy lukijoille. Alun 

perin suunnitelma oli sisällyttää kannen asiat kahdelle sivulle. Kuitenkin taloudellisista syistä 

koimme tärkeäksi työelämän ohjaajan kanssa tehdä kansilehti tuotetulla tavalla. Sähköiseen 

muotoon saatettaessa kantta ja sisältöä on mahdollisuus purkaa tarvittaessa laajempaan nä-

kymään. Olen antanut ehdotukseni asiasta työelämän ohjaajalleni.  

Sivulla kaksi käydään läpi masennuksen yleisiä oireita sekä annetaan tietoa masennuksesta. 

Sivulla rohkaistaan hakemaan apua masennuksen oireisiin, ja autetaan kartoittamaan oireita. 

Sivu sisältää osoitteen sivustolle, jossa on laajasti tutkittua tietoa masennuksesta. Lisäksi sivu 

ohjaa mahdollisuuteen tehdä testi kokemuksistaan, ja tutkia mahdollisuutta ovatko omakoh-

taiset oireet mahdollisesti masennukseen liittyviä. 

Sivulla kolme kerrotaan masennuksen hoidosta Kainuussa. Tuotteen testauksen tärkeys ko-

rostui esimerkiksi tässä vaiheessa. Sivulla tarjotaan yhteystietona psykiatrian poliklinikan pu-

helinnumeroa, jonka olen yhteystietoja etsiessäni löytänyt internetistä. Puhelinnumero osoit-

tautui vääräksi. Toisaalta virheellisen puhelinnumeron löytyminen paljasti tarpeen tarkentaa 

yhteystietoja. Masennusoireista kärsivälle henkilölle puhelinsoitto väärään numeroon voi vie-

dä halun yrittää uudelleen. Sivulla kolme tarjotaan lukijalle mahdollisuus pohtia mielialaansa, 

kysymyksen: ”Milloin viimeksi koit mielihyvää?” kautta. Masennus aiheuttaa kyvyttömyyttä 

kokea mielihyvää niistäkin asioista, joista henkilö on aiemmin nauttinut, joten avustus mieli-

hyvän suuntaan on luonnollinen jatkumo. Sivun viimeinen osio onkin ”Näe, koe ja nauti”. 

Kohdassa tuodaan tietouteen Masennuksen vievän voimavaroja tehdä asioita joita aiemmin 

on tehnyt. Kohdassa pyritään välittämään ajatus siitä miten pienetkin positiiviset asiat vaikut-

tavat elämään. Kohdassa annetaan ohjeeksi helposti toteutettavia vaihtoehtoja, joilla itselleen 

voi saada hetken aikaa, joka vie ajatuksia pois masennuksesta. 

Sivulla neljä käydään läpi unen vaikutus mielialaan, ravitsemus ja harrastukset. Kaikki osa-

alueet ovat laajoja ja tiivistykset sekä tiedon välitys onkin pyritty varmistamaan, linkein ja oh-

jauksin lisätiedon pariin. Ravitsemuskohdassa tarjotaan lisäksi yhteystietoja Kainuun alueen 

ravitsemusneuvontaan. Jokaisesta osa-alueesta olisi helposti saanut oman sivunsa. Tuotteen 

lopussa tarjotut lisätiedon mahdollisuudet antavat kuitenkin mahdollisuuden hakea tutkittua 

tietoa aiheista.  



31 

Sivulla viisi pyritään tähdentämään sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen voimavarat 

masennuksesta kuntoutumisessa. Osiossa annetaan tieto Kainuussa toimivista vertais- ja tu-

kipalveluista. Toinen osio sivulla on Tapa ajatella, sisäsyntyinen voimaantuminen. Sana on 

mielestäni ja myös alalla toimimattomien vastaajien mukaan niin kuvaava, jotta sanaa voi 

käyttää tuotteessa. Toinen kokemusasiantuntijoista kuvasi viestissään: ”Jokainen henkilö, jo-

ka on elämässään kokenut täydellistä voimattomuutta, ymmärtää kyllä heti mitä voimaantu-

ninen ja sen kaipuu on”. Kohta tarjoaa kaksi käytännön harjoituksiin ohjaavaa linkkiä ja kir-

javinkin vastaavista harjoituksista. Oppaassa tarjoamani kirjat ovat yleisesti aktiivisessa käy-

tössä olevia teoksia, jotka löytyvät kirjaston perusvalikoimista. Tällä haluan varmistaa että 

materiaali, jota tuotteessa tarjoan, on tutkitusti tehokasta. Lisäksi yleisesti saatavilla olevien 

lähteiden valinta varmistaa että kaikki halukkaat, rahatilanteesta huolimatta voivat saada ma-

teriaalin käsiinsä luettavakseen.  

Sivulla kuusi on kokonaisuudessaan varattu päihteille. Päihde ja mielenterveysongelmat ovat 

hyvin usein yhteydessä toisiinsa. Lisäksi päihteiden käyttö lisää masennusoireita. Sivulla käy-

dään läpi tarkkoja yksityiskohtia laajasta alueesta. Päihteiden osuus tutkitusta tiedosta on kui-

tenkin moninaisuutensa vuoksi on niin mittava että linkit tutkitun tiedon pariin ovat tässä 

tilanteessa välttämättömiä. Lisäksi sivulla tarjotaan yhteystiedot Kainuun seudun A-klinikalle 

sekä Päiväkeskukseen. Näissä toimipisteissä lukijan on mahdollista saada henkilökohtaista, 

asiantuntevaa ja anonymiteetillista eli yksityisyyssuojattua apua.  

Sivulla seitsemän käydään läpi erilaisia mahdollisuuksia masennuksen hoitoon. Pääpaino 

kohdassa on erilaisilla terapiamuodoilla. Terapiamahdollisuuksia on suuri joukko, joten työn 

selkeyden kannalta on valittu, että henkilö ohjataan lisätiedon pariin. Apua hakemaan kan-

nustetaan tuomalla esiin tilastollista tietoa terapian vaikuttavuuskokemuksista. Sivulla halu-

taan korostaa että masennuksen hoitoon on muitakin kuin terapiavaihtoehtoja. 

Sivulla kahdeksan käsitellään Lääkehoitoa muun hoidon tukena. Haluan korostaa sivulla, ett-

ei lääkehoito yksin poista masennusta, vaan toimii muun hoidon tukena. Tässä tilanteessa 

otsikko on tietoisesti johdatteleva. Lääkehoidosta käsitellään seikkoja, lääkemääräyksien 

noudattamiseen liittyen. Teoriaosuuden ollessa laaja käsiteltäessä lääkehoitoa, on oleellista 

lisätä sivulle mahdollisuuksia hakea lisää tietoa. Sivulla on kaksi internet osoitetta sekä kirja 

vinkki, jotka kaikki ohjaavat selkeästi kirjoitetun tutkitun tiedon pariin. 
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Sivulla yhdeksän tarjotaan lisätietoa otsikon ”linkkejä ja vinkkejä” alla. Kohdassa on useita 

luotettavia internetlähteitä masennuksen hoidosta. Lisäksi kohdassa muistutetaan kahdesta 

tuotteessa aiemmin mainitusta teoksesta, joiden avulla on mahdollisuutta toteuttaa omahoi-

dollisia harjoituksia, joiden teho on tutkitusti todistettu. Sivun alalaidassa on tila johon käyt-

täjä voi laittaa omia muistiinpanojaan, esimerkiksi omahoitajansa yhteystiedot. Halusin lisätä 

vielä sivulle tukevan tekstin tuotteen tekijältä. Tämän kohdalla jää arvailun varaan miten lo-

pullinen arviointiraati viestiin suhtautuu. 

Takakannessa on esillä sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän mielenter-

veyspalveluiden yhteystiedot ja logo, että Kainuun Ammattikorkeakoulun logo ja tekijän ni-

mi. Lisäksi takakannessa käsitellään lähteitä, joita potilasoppaassa on valitusti käytetty. 
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8  POHDINTA 

Pohdinta perustuu opinnäytetyöprosessin aikana heränneeseen henkilökohtaiseen pohdin-

taan, opinnäytetyön kirjallisen osuuden sekä tuotteen luotettavuuden, eettisyyden ammatilli-

sen kehittymisen sekä johtopäätösten läpikäyntiin. 

Me kaikki pidämme mielessämme jonkinlaista kuvaa siitä mitä masennus on. Myös erilaiset 

ryhmät ja organisaatiot antavat masennuksella erilaisia määritteitä. Joku näkee masennuksen 

sairautena, joka musertaa ihmisen sisältäpäin haihduttaen elämän ilon ja vieden ihmisarvon. 

Toisen mielestä jokaisen pitäisi osata ottaa itseään niskasta kiinni hankalissa tilanteissa ja aja-

tella vain positiivisemmin. Olen kohdannut masennusta pohtiessani myös ihmisiä joiden 

mielestä masennus oireet ovat keksittyjä ja laiskojen ihmisen selittelyä joutilaisuudelle.  

Työnantajapuoli näkee masennuksen diagnoosina, joka aiheuttaa pitkiä sairaslomia sekä en-

nenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.   

Esikäsityksen, joka on muodostunut useista potilaskokemuksista, sekä Kainuun alueen mie-

lenterveystyöntekijöiden kanssa kesästä 2013 eteenpäin käymieni keskustelujen perusteella, 

masentunut kokee usein jäävänsä oireidensa ja diagnoosin kanssa yksin. Epätietoisena siitä 

miten toimia tästä eteenpäin ja mihin ottaa yhteyttä, kun omat voimavarat ovat lopussa. Ol-

jenkorsi- tietoa masennuksesta onkin suunniteltu vastaamaan tähän epävarmuuteen. Esikäsi-

tykseni mukaan oletin tietäväni masennuksesta laajasti, mutta mitä enemmän olen aiheesta 

lukenut, sen vähemmän olen huomannut entuudestaan tietäväni. Kuitenkin tämä huomio on 

kasvattanut tiedonjanoani aihetta kohtaan. Aiheen rajaus olikin erittäin haasteellista. Mitä 

jättää pois kun kaikki tuntui niin tärkeältä. Entä jos tämä tieto auttaisi vielä paremmin. Jokai-

nen ihminen kokee masennuksen persoonallisella tavallaan ja näin onkin haaste löytää tutki-

tusta tiedosta ne kohdat joilla voidaan auttaa masentuneita potilaita yleisesti ja kuitenkin 

henkilökohtaisella tasolla asiakaslähtöisesti. Rajaus pohjautui lopuksi aiempiin moniammatil-

listen ryhmien tekemiin masennusta käsitteleviin oppaisiin. Kuitenkin olen tyytyväinen että 

sain luvan tuoda oman tyylini esiin työssä. Olen erityisen kiitollinen työelämän ohjaajani luot-

tamuksesta toteuttaa työ näkemykseni mukaan. 

Huomaan aloittaneeni projektin kiipeämällä puuhun takaperin. Aluksi oli idea josta seurasi 

lähes suoraan mielikuva valmiista tuotteesta. Yritin jatkaa takaperin kiipeämistä ja etsiä tie-

don mielessä olleen tuotteen tueksi. Kuitenkin nopeasti huomasin tuotteen laadun kärsivän 
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toteutustavasta. Aloitin alusta, ja onneksi tein tuon valinnan. Prosessi kokonaisuudessaan on 

ollut pidempi kuin aiemmin suunnittelin. Elämässä tapahtuu paljon, mitä aiemmin ei ole 

suunnitellut. Toisaalta uskon tapahtumien antaneen herkkyyttä toteuttaa potilasopas tilantee-

seen, jossa lukijan voimavarat voivat olla hyvinkin vähäiset. Pienenkin mahdollisuuden tar-

joaminen tuohon tilanteeseen on jo itsessään enemmän kuin voin toivoa. Olen erittäin kiitol-

linen että olen saanut olla mukana kehittämässä Kainuun Sosiaali- ja terveyspalveluiden mie-

lenterveyspalveluita tuotteen osalta. 

Onnekseni ympärilläni on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita työn etenemi-

sestä. He ovat olleet valmiita auttamaan, nopeallakin hälytysajalla. Kesätyöni osastolla 12 

avarsi näkemystäni niin työnteon ja asiakkaiden kohtaamisten kuin avuliaan työyhteisönkin 

kautta. Pääsin ensimmäistä kertaa tarkastelemaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän mielenterveys palveluiden toimintaa sisältä. Kesätyön jälkeen toimin Kainuun so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yksiköissä tämän kesäkuun kahdeksanteen päivään 

saakka. Tuona aikana opin paljon käytännön tietoa, mitä pidän tärkeänä opinnäytetyöni kir-

jallista osuutta ja tuotteen lopullista ulkoasua ajatellen. 

Jälkikäteen mietittynä palaan aikaan, jolloin tein erittäin tarkan aikataulutuksen opinnäytetyö-

prosessin varalla. Aikataulutuksista kiinnipitäminen ja aiheen rajaaminen ovat aiheuttaneet 

useita tilanteita, jotka olisi voinut välttää pysymällä suunnitelmassaan. Prosessin etenemisen 

kautta huomaan ja annan arvoa sille miten hyvin suunniteltu onkaan puoliksi tehty. Toisaalta 

olen prosessin aikana oppinut olemaan itselleni myös armollinen. Uskon tämän opin olleen 

yksi tärkeimmistä opeistani prosessissa. On tilanteita, joissa asiat on yksinkertaisesti laitettava 

tärkeysjärjestykseen. Olen kiitollinen kokemuksesta, joka on kasvattanut minua ammatilli-

suuden lisäksi hyvin monella tavalla. Haasteenani opinnäytetyöprosessin aikana on ollut luki-

häiriöstä johtuva hankaluus. Kuitenkin koen että olen kehittynyt myös kirjallisella osa-

alueella prosessin aikana.  

Olen prosessin aikana löytänyt erittäin paljon uusia työvälineitä, joita voin käyttää työssäni. 

Tämä antaa varmuutta ja mahdollisuuksia. Pohdinnan alussa kuvasin ihmisten erilaisia nä-

kemyksiä sairaudesta nimeltä masennus. Prosessin aikana yksi video jäi voimakkaasti mielee-

ni ja tätä olen hyödyntänyt myös työssäni. Jos mielessäsi herää kysymys, mitä masennus on ja 

miten masennuksen voi konkreettisesti kuvata suhteellisen lyhyessä ajassa, suosittelen tutus-

tumaan muun muassa Youtubesta löytyvään maailman terveysjärjestön tekemään videoon ”I 

had a black doc, his name was depression”. Mustakoira, on vain kuvaus masennuksen hal-
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vaannuttavasta vaikutuksesta. Kuitenkin aina voidaan löytää pieni säde aurinkoa, joka alkaa 

pikku hiljaa lämmittää ja syrjäyttää pimeyttä. Tällä kertaa annan avuksi Oljenkorren. 

8.1  Luotettavuuden pohdinta 

Luotettavuuden pohdinta on oleellinen osa tutkimustoimintaa. (Hirsjärvi 2009, 226). Luotet-

tavuutta voidaan tarkastella useista erilaisista näkökulmista. Työntekijä voi määritellä mikä 

tukee parhaiten hänen omaa tutkimustaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 166). 

Kuten jokainen masentunut kokee masennuksen henkilökohtaisena, myös jokainen masen-

nuksesta tutkimusprosessia tehnyt nostaa omat näkemyksensä laajasta aineistosta. Elämän-

historia vaikuttaa työskentelyyn, niin tässäkin työssä. Tutkittua tietoa peilaa kokemuspoh-

jaansa, jonka kautta pyrkii tekemään parhaansa, jotta tuotteesta tulisi mahdollisimman tarvet-

taan vastaava. Uskon että luotettavuutta lisää aito kiinnostus ja usko valmiin tuotteen vaikut-

tavuuteen.  Tutkimuksen luotettavuuskriteereinä toimivat uskottavuus, vahvistettavuus ref-

leksiivisyys sekä siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–129). 

 Uskottavuuden (credibility) mittaria voidaan perustella laajalla tiedonhaulla ja lähteillä jotka ovat 

mielenterveyden ammattilaisten toteuttamia ja perustuvat tutkittuun tietoon. Uskottavuutta 

lisää myös moniammatillinen yhteistyö Ammattikorkeakoulun opettajien sekä työelämän 

edustajien kanssa. Tällä voidaan varmistaa laaja näkökanta tutkittavaan aiheeseen. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 160; Kylmä & Juvakka 2007 128.) Opinnäytetyöni asiasi-

sällöllinen kokonaisuus on erittäin laaja yhden ihmisen tekemäksi. Mietin asiaa kriittiseltä ta-

solta kovasti ”Miten paljon lisäarvoa” toinen tekijä olisikaan antanut. Jatkotutkimusaiheiden 

kannalta toivon että tulevat tekijät tekevät työtä yhdessä. Aiheen ja prosessin läpiviemisen 

haastavuus yllätti tekijän täysin. Kuitenkin uskon vakaasti uskottavuuden mittarin täyttyvän. 

Tieto on tutkitusti todistettua ja huolella valittua. Sisältö perustuu alun perin, käypähoi-

tosuositukseen, johon koko masennuksen hoito julkisessa terveydenhuollossa pohjataan. 

Vahvisetettavuus (Dependability, audibility) Tuotteistetun opinnäytetyön luotettavuutta voidaan 

luoda kuvaamalla tuotteistamisprosessin osat tarkasti, vaihe vaiheelta, niin että kohdissa 

esiintyy myös kriittistä tarkastelua esimerkiksi lähteitä kohtaan. Lähteistä tulee kerätä tieto 

joka vastaa opinnäytetyön tavoitetta ja tarkoitusta. Samasta aineistosta voidaan saada usean-

laisia koosteita, tämä ei kuvaa tutkimuksen tai prosessin luotettavuusongelmaa, vaan antaa 

näkökulman tutkittavan aiheen laajuudesta ja ilmiöstä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaaara 2009, 
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198,261; Kylmä & Juvakka 2007, 29.) Masennuksesta on olemassa aiempia itsehoidollisia 

oppaita. Olen käynyt näitä läpi ja tilaajalta saaman palautteen perusteella toteuttamani tuote 

vastaa sopimustamme. Kriittistä tarkastelua annan peruslähdettäni käypähoitosuositusta koh-

taan, jonka tietoa on muovattu tänä päivänä useissa maissa uuteen suuntaan. Tuotteen tulles-

sa julkiseen terveyden huoltoon on kuitenkin pysyttävä käypähoidon määrittämällä polulla. 

Tuotteen vahvuutena toimii myös sen helppo päivitettävyys siinä vaiheessa, kun käypähoi-

tosuositukseen muutoksia tulee. Kritiikkiä kohdistan myös siihen, minkälaisia oppaita ma-

sennusta kokeville ihmisille on tehty ja minkälaisia paineita teoksilla on aiheutettu. Olen va-

linnut oppaaseen erittäin aktiivisessa käytössä olevat teokset, joiden saatavuus on helppo ja 

tyyli ohjata sairaudenkuvaa ymmärtävä. Tässä olen joutunut muutamaan kertaan vastusta-

maan innovatiivissyyttä mutta olen tyytyväinen lopputulokseen. Tuotteistamisprosessi on 

tarkasti kuvattu kirjallisentyön Tuotteistamisprosessi osiossa. 

Tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta siirtää tutkittu ja tiivistetty tieto vastaavaan 

käyttöön toisaalle, niin että tieto pysyy yhä käyttökelpoisena ja luotettavana. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 129). Potilasoppaan kohdalla tutkittu tieto on siirrettävissä suomen julkisen ter-

veydenhuollon sisällä, sen pohjautuessa valtakunnalliseen käypähoitosuositukseen. Yhteystie-

tojen osalta tuote ei ole siirrettävissä Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

ulkopuolelle. Kainuun masennuksenhoitomallin osuus, voi toisessa ympäristössä esimerkiksi 

toisella paikkakunnalla osoittautua toimimattomaksi.  

8.2  Eettisyyden pohdinta 

Etiikka ohjaa ja on olennainen osa tutkimustyötä sen jokaisessa vaiheessa. Työn tarkastelu 

eettisistä näkökulmista tulee olla automaattinen osa jokaista tutkimuksen vaihetta. Eettinen 

pohdinta ei perustu ainoastaan oikein toimimisen periaatteelle vaan tutkimusta ohjaavat 

myös laki ja eettiset ohjeet. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172; Kylmä & Juvak-

ka 2007,137–139.) 

 Tutkimuksen eettisyyttä voidaan Kankkusen ja Vehviläinen-Julkunen (2009) mukaan tarkas-

tella seuraavien vaatimusten kautta: 

Älyllisen kiinnostuksen vaatimus, jolla tarkoitetaan tutkijan omaa kiinnostusta työtänsä kohtaan. 

Tällä katetaan aineiston laajuus sekä kriittinen tarkastelu aineistoa kohtaan, niin että tutki-
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muksen tulos on yleistettävissä, eivätkä tutkijan omat mielipiteet ohjaa tulosta. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2009,172.) Tämä osio on ehdottomasti yksi työn kiinnostavimmista 

vaatimuksista. Työ, jonka halusin toteuttaa niin voimakkaasti, että hankin luvan tuotteen te-

koon, ennekuin tilaaja oli tarvetta määritellyt. Tästä varmasti näkyy asia, jonka myönnän 

avoimesti. Minulla oli todella voimakkaita mielipiteitä ja ennakkokäsityksiä aihettani kohtaan. 

Haluan arvomaailmani näkyvän tuotteessa ja olen tehnyt töitä sen eteen, etteivät mielipiteeni 

vaikuttaisi työnlaatuun. Tämä pinnistely on mahdollistanut oman mustavalkoisen naamioni 

hälventymisen ennakkokäsityksiäni kohtaan. Tästäkin syystä olen prosessille erittäin kiitolli-

nen. 

Tunnollisuuden vaatimuksen mukaan tutkijan tulee ymmärtää vastuunsa tutkimuksensa tiedon 

käsittelystä jotta tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää luotettavasti ja turvallisesti. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009,172). Turvallisuus on työssäni ensisijaisen tärke-

ää. Olen tarjoamassa tuotetta hauraille, henkilöille, joiden pettymyksensietokyky on erittäin 

matala. Tutkittu tieto ja erittäin positiiviset tutkimustulokset esimerkiksi terapian vaikutta-

vuudesta antavat rohkeutta tarjota oljenkortena apua pyytävälle, tietoa masennuksesta.  

Rehellisyyden vaatimus veloittaa tutkijan toimimaan vilpittömästi tutkimuksen eri vaiheissa sekä 

tuloksien käsittelyssä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009,172). Tulosten käsittelyssä 

olen tyytyväinen toimintaani. Olen jättänyt työstä pois kohtia, jotka mielipiteideni vuoksi oli-

sin halunnut sisällyttää työhöni. Kuitenkin ammattilaisen roolissa pysyminen ja siinä kasva-

minen ovat opettaneet minulle erityisen paljon työn velvollisuuksista. 

Ihmisarvon kunnioittaminen on tutkimuksen perusedellytys. Tutkimuksella ei saa loukata yksi-

lön- tai ryhmän ihmisarvoa tai moraalisia-arvoja. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2009,172). Ihmisarvon kunnioittaminen on ohjannut tuotteen valmistumista kokonaisuudes-

saan.  

Ammatin harjoituksen edistämisellä tarkoitetaan, ettei tutkija saa pysähtyä ennakko-oletuksiin 

tehdessään tutkimusta. Tutkijan kehittyy tutkimusprosessin aikana ja hän joutuu mahdollises-

ti muovaamaan jo tehtyä osuutta työstään. Eettisen toiminnan arvo, jotta tutkimuksesta ja 

tätä kautta tuotteesta saadaan mahdollisimman hyvä, menee lisätyömäärän edelle. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172). Ammatin harjoituksen ja oma ammatillinen kasvu 

on ollut opinnäytetyö prosessin henkilökohtainen lähtökohtani.  Tuotteesta ja kirjallisesta 

osuudesta on jätetty paljon sellaista pois, mitä en ole vielä pystynyt tässä vaiheessa pitämään 
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tarpeeksi laadukkaana lähteenä, vaikka asiasisällöltään masennuksen hoitoa käsittelevä uusi 

tietokanta onkin hyvin houkuttelevaa. Olen pitänyt kiinni siitä, että kaikki tuotteeseen tuleva 

tieto voidaan perustella tieteellisesti. 

Tutkijoiden sekä tutkimukseen osallistuvien pitää suhtautua toisiinsa kunnioittavasti ja nähdä 

arvo erilaisten näkemysten ja kokemusten tuomista mahdollisuuksista. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2009, 172). Tällä osa-alueella olen joutunut välillä ajattelemaan ja toimimaan 

itsekkäästi. Tällä osa-alueella olen myös kasvanut prosessin aikana. Eriävät mielipiteet ovat 

nimittäin jälkikäteen pohdittuna olleet erittäin kasvattavia. Olen erittäin kiitollinen ammatilli-

sesti toimivasta ohjaajastani, joka on jaksanut perustella pitkiäkin aikoja nyt hyväksi ymmär-

rettyjä näkemyksiä. Toinen vastuualue, jonka koen koskettavan itseäni tähän osioon kuuluen, 

ovat ne henkilöt, jotka käyttävät tulevaisuudessa Oljenkorren tietoutta masennuksesta oma-

hoidollisin periaattein. Haluan antaa heille tuotteen, josta oikeasti voi hyötyä. 

8.3  Ammatillinen kasvu 

Koulutuksemme alkaessa syksyllä 2011, meille esiteltiin kompetenssit, joiden ohjeistuksen 

täyttäisimme valmistumisvaiheessa. Hoitotyön koulutusohjelman tavoitteenmukainen oppi-

misvastuualue oli seuraavanlainen.  

Hoitotyön asiakkuusosaamisen, mukaan olen kehittynyt ammattilaiseksi, joka ottaa huomion 

henkilön holistisesti, eli kokonaisvaltaisesti. Asiakaslähtöisyys on ensisijainen toimintaperiaa-

te työssäni. Opinnäytetyöprosessin kohdalla olen käynyt tarkkoja pohdintoja käydessäni läpi 

tuotteen sisältöä lukijan kannalta, niin että myös masennusta kokeneen henkilön lähipiiri on 

otettu huomioon läpi prosessin. (OPS 2011, Kajaanin ammattikorkeakoulu.) 

Terveyden edistämisen osaaminen luo raamit terveyden kokonaisvaltaiselle ylläpitämiselle. Tieto 

taidon ja käytännön kokemuksen hyödyntäminen tulee hallita myös muuttuvissa tilanteissa. 

Tiedän perusteet tavallisimpien kansansairauksien etiologiasta. Masennusta voidaan pitää yh-

tenä näistä, ja opinnäytetyöprosessin jälkeen pystyn toteuttamaan aiheesta myös Ohjaus- ja 

opetusosaamisen vaatiman osaamisalueen. Osaan ohjata ja opettaa hoitotyön erilaisissa toimin-

taympäristöissä, tarvittavilla asiakaslähtöisillä menetelmillä ammatillisissa tilanteissa. Osaan 

myös ohjata henkilöä yksilönä ja hänen hoidossaan käsittelen henkilöä fyysisen-, psyykkisen- 

tai sosiaalisen- elämän osa-alueen kokonaisuutena. Ohjaus- ja opetusosaaminen on vahvistu-
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nut myös opiskelijaohjauksen myötä Niuvanniemen sairaalassa, jossa ohjasin sairaanhoitaja 

opiskelijaa kuuden viikon ajan. Ohjattavani oli erittäin ammatillinen ja häneltä saadut kiitok-

set ovat olleet yksi varmistus itselleni siitä, että osaan toimia ammatillisesti ohjaavana myös 

omassa ammattiryhmässäni. Kuitenkaan ohjaustilanteet eivät rajoitu pelkästään suunniteltui-

hin ohjaustapahtumiin. Sairaan hoitajan työ perustuu kokoaikaiseen tilanteen hahmottami-

seen ja edistämiseen ohjaamalla tilanteita terveyttä edistävään suuntaan. (OPS 2011, Kajaanin 

ammattikorkeakoulu.) 

Kliininen osaamisen kompetenssin olen kokenut yhdeksi tärkeimmästä kompetensseista 

opiskelujeni aikana. Olen työskennellyt koko opiskelujen ajan hoitoalalla ja hakeutunut mah-

dollisimman monenlaisiin toimintaympäristöihin, jotta psykiatrisena sairaanhoitajana selviän 

myös somaattisesta hoitotyöstä. Varahenkilöstössä olo on varmistanut, että hallitsen keskei-

set hoitotoimenpiteet ja osaan käyttää tarvittavia välineitä turvallisesti. Kliininen osaaminen 

mielenterveystyössä on tutkitun tiedon ja kokemuspohjan hyödyntämistä. Opinnäytetyössäni 

olen päässyt toteuttamaan näitä molempia puolia. Turvallisen lääkehoidon osa-alue on osana 

opinnäytetyöni pohjalta tehtyä tuotetta. Tuotteessa otetaan kantaa lääkehoitoon turvallisella 

tasolla. (OPS 2011, Kajaanin ammattikorkeakoulu.) 

Päätöksenteko-osaaminen on koko opinnäytetyöprosessin ydin. Päätökset ohjasivat niin kir-

jallisen työn kuin  koko tuotteenkin valmistumista. Omien päätöstensä takana tulee pystyä 

seisomaan. Olen tyytyväinen suurimpaan osaan päätöksiäni. Olen myös tyytyväinen siitä, että 

osaa päätöksistäni kyseenalaistettiin. Ilman kyseenalaistamista en olisi kasvanut päätöksente-

ko-osaamiseen kompetenssissa niin paljoa, kuin kokemuksen kautta olen saanut kasvaa. 

(OPS 2011, Kajaanin ammattikorkeakoulu.) 

Miettiessä prosessia nyt taaksepäin en olisi ikinä voinut uskoa millainen prosessinajasta tulee 

niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Näiden eväiden ja tasokkaan koulutuksen 

avulla, olen kehittynyt sairaanhoitajaksi joka arvostaa sekä potilaita että työtään. Olen avoin 

uuden oppimiselle ja innokas siitä, että alallamme ei virallisesti ole valmis koskaan. Aina tulee 

uutta opittavaa mutta avoimen valmiina kohti työelämää. 
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8.4  Jatkotutkimusaiheet  

Jatkotutkimusaiheita työssä on useita. Tulevaisuudessa olisi tärkeää testata tuotteen toimi-

vuus käytännössä. Tuotteen päivitettävyyden vuoksi mahdollisia muutoksia olisi helppo to-

teuttaa.  

Tuotetta on ehdotettu jo siirrettäväksi sähköiseen muotoon, tällöin tuote palvelisi Kainuun 

maakunnan asukkaita laajemmin. Lisäksi saatavuus olisi helpompi. 

Masennuksen kokemukset eri ikäluokissa vaihtelevat suuresti. Tästä syystä myös ikäryhmille 

kohdennettua tietoa masennuksesta tarvittaisiin tulevaisuudessa. 

Ammattilaisille tarkoitettua masennuksenhoito ohjetta pidän myös tarpeellisena. ”Kuinka 

kohdata masentunut/ mielenterveyspotilas somaattisessa hoidossa”? 
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