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Mielenterveyden määrittelyä: 

”Jokainen tietää mitä se ei ole, mutta  

kukaan ei ole täysin varma siitä mitä se on”                                                                                   
          Hill 1995 



Mielenterveys teorioissa ja malleissa 

• Mielenterveys on mielisairauden kaunisteltu nimi tai 
mielisairautta lieventävä ilmaisu (yksinapainen) 

• Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt ovat saman 
jatkumon vastakkaiset päät.  

  Toisen olemassaolo sulkee toisen pois tai toisen 
lisääntyminen vähentää toista. 

  Niin sanottu jatkumomalli (kaksinapainen malli) 

• Mielenterveys ja mielensairaus ovat erillisiä ja erilaisia 
käsitteitä 



• Mielensairaus on käsitteenä lääketieteellinen  

    •     Mielenterveys on käsitteenä puolestaan 

            elämäntaidollinen 



    "Hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat kyky ihmissuhteisiin, 
toisista välittäminen ja rakkaus, kyky ja halu vuorovaikutukseen ja 
henkilökohtaiseen tunneilmaisuun. Yhtä olennaista on kyky 
työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman 
edun valvontaan. Vaikeuksien kohdatessa työ niiden voittamiseksi, 
ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten sietäminen ja valmius 
elämän muutoksiin ovat myös tärkeitä. Perustava merkitys on 
todellisuudentajulla, jotta osaamme erottaa oman 
ajatusmaailmamme ja ulkoisen todellisuuden vaikeissakin 
elämäntilanteissa ja stressin keskellä. Myös sosiaalinen itsenäisyys ja 
hyvin kehittynyt identiteetti ovat keskeisiä. Vaikeasti määriteltävä, 
mutta merkittävä on myös yksilöllinen luovuus, jolla on tärkeä 
osuutensa muun muassa paranemisprosessissa. Hyvää 
mielenterveyttä luonnehtii eräänlainen psyykkinen kimmoisuus ja 
kyky suojautua haitallisilta tekijöiltä vaikeissakin olosuhteissa”.  

 

                                                                                  Psykiatria (toim. Lönnqvist, Heikkinen, Henrikson, Marttunen, Partonen 



Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät 

• Suojatekijät vahvistavat mielenterveyttä ja auttavat     

 selviytymään vastoinkäymisissä ja kriisitilanteissa. Ne    
  vahvistavat myös arjen hallintakykyä sekä kykyä hallita   
  omaa elämää. 

• Riskitekijät vaarantavat elämän ja normaalin toiminnan    

 jatkuvuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Ne myös     
 heikentävät terveyttä ja hyvinvointia ja voivat lisätä alttiutta   
 sairastua. 

  

 

 

Heiskanen ym. 2006 



 
1. Sisäiset suojatekijät 
    - hyvä fyysinen terveys 
    - myönteiset varhaiset ihmissuhteet 
    - vuorovaikutustaidot 
    - kyky ratkaista ongelmia ja ristiriitoja 
    - kyky luoda ja ylläpitää ihmissuhteita 
    - mahdollisuus itsensä totettamiseen 

 
2. Ulkoiset suojatekijät 
    - koulutus, työ 
    - ystävät ja läheiset ihmiset 
    - turvallinen elinympäristö 
    - kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus          
vaikuttaa 

 
3. Sisäiset riskitekijät 
    - kehityshäiriöt 
    - sairaudet 
    - itsetunnon haavoittuvuus 
    - huonot ihmissuhteet 
    - yksinäisyys 
    - seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat 
 

 
4. Ulkoiset tekijät 
    - erot ja menetykset 
    - hyväksikäyttö, kiusaaminen, 
väkivalta 
    - päihteet 
    - haitallinen elinympäristö 
    - työttömyys tai sen uhka 
    - köyhyys, asunnottomuus 



Mielenterveyden edistäminen 

• Maailman mielenterveysjärjestön (WFMH)                
kuvaa mielenterveyden edistämistä kahtena           
erillisenä alueena: 

1. Mielenterveyden edistäminen  

    (promotion of mental health) sekä 

2. Mielen- ja käyttäytymishäiriöiden ehkäisynä 
(prevention of mental and behavioral                
disorders) 

 



• Mielenterveyden edistämistä on mikä tahansa 
 sellainen toiminta, joka vahvistaa mielen-  
 terveyttä ja sitä edistäviä tekijöitä sekä sellainen 
 toiminta, mikä vähentää sitä vahingoittavia  
 tekijöitä.  



Stigma, häpeäleima 
Stigmalla tarkoitetaan ennakkoluuloja, leimaamista ja syrjintää 

Stigmassa ongelma on... 

       A. Tiedon tasolla      vähättely, ohittaminen 

 

      B. Asennetasolla    ennakkoluulot 

 

       C. Käyttäytymistasolla    syrjintä 

             (Thornicroft 2006) 

Stigmatisoitumisessa ovat oleellisia tilan liittyminen 
tuomittavuuteen ja vähempiarvoisuuteen sekä kyseiseen 

sairauteen liittyvät stereotyyppiset asenteet ja uskomukset, jotka 
ohjaavat vuorovaikutusta stigmatisoituneen kanssa.  

                                                                                      (Williams 1987) 



Hiv potilaan mielenterveyden riskitekijät ja hoitajan 
interventiot 

Hiv status Riskitekijät Interventiot 

1. Ennen testausta Irrationaaliset pelot Faktat, rauhoittelu 
 
 

2. HIV+ toteaminen                 Kriisi, häpeä, syyllisyys 
Im-ajatukset 

Kuunteleva läsnäolo, toivo 

3. Ennen lääkitystä tai 
    ensimmäiset vuodet 
    tartunnan toteamisen 
    jälkeen 
 
 
 
 
 
 
 

Salailu, päihteet, 
kieltäminen, ahdistus, 
masennus, yksinäisyys, 
seksiin liittyvät ongelmat 

Yksilöllinen kohtaaminen, 
tiedon antaminen ja tiedon 
tason tarkastaminen. 
Rohkaisu, vertaistuki, arvio 
psykiatrisen- tai päihdetyön 
tarpeesta. Seksiin liittyvät 
asiat laajemmin kuin vain 
turvaseksiin liittyvinä. 



Hiv status Riskitekijät Interventiot 

4. Lääkitys, 5-10v 
 
 
 
5. 10-20-30v 
 
 
 
6. Kuoleva potilas 

Itse aiheutettu stigma, 
elämän kapeutuminen, 
sivuvaikutukset 
 
Hoitoväsymys 
HIV+ identiteetti 
 
 
Läpikäymättömiä asioita 

Haastaminen, rohkaisu 
elämään, lääkehoidon 
tukeminen 
 
Kannustus, uusien asioiden 
löytäminen 
 
 
Hyvä hoito ja huolenpito, 
Läsnäolo, kuunteleminen, 
tilaa puhua kuolemasta ja 
elämän peruskysymyksistä, 
sielunhoidollinen tuki 
tarvittaessa 



Hoitoon sitoutuminen 
•  Sitoutuminen hoitoon on pitkäkestoinen prosessi joka alkaa 
 asianmukaisen tiedon välittämisestä ja päätyy parhaimmillaan 
 hyvään ”omistajuuteen” ja ”kumppanuuteen”. 

•  Sitoutumiseen liittyy myös luopumista ja surua, uuden 
 oppimista ja arvojen tarkastelua. 

•  Monimutkainen sairaus ja kompleksinen hoito herättää 
 avuttomuutta joka vaikeuttaa potilaan oman vastuun 
 ottamista. 

 
Lönnqvist 2011 



Omaa hoitoa koskevien  
valintojen perusta 

•  Autonomia: Potilas hyväksyy viime kädessä oman 
 hoitonsa 

•  Jaettu päätöksenteko: Hyvä päätöksenteko perustuu 
 yhteistyöhön ja kumppanuuteen potilaan ja 
 ammattilaisen välillä 

•  Kokemuksellinen tieto: Potilas on oman sairautensa 
 kokemusasiantuntija 

Lönnqvist 2011 



Yksilöllisyys 

Jokaisella on oma tarina ja oma historia. 

Hoitaja auttaa löytämään omat selviytymiskeinot ja 

voimavarat. 



Kuunnella ja kuulla 

• Kuunteleminen ja läsnäolo on kaiken a ja o 

• Tilaa ajatuksille, tunteille ja reaktioille 

• Kuuntelemalla antaa luvan puhua vaikeistakin asioista 

• Puhumalla käsittelee ja jäsentää  

• Puhumisen parantava voima (H. Joffe -97, J Bennebacker) 

 
 



”Tuloksellinen hoitaja” 

• On inhimillinen ja empaattinen, mutta ammatillinen 

• On rehellinen ja avoin tietonsa rajoista, kykenee   
 yhteistyöhön ja osaa ohjata potilaan eteenpäin 

• Antaa tilaa potilaan ajatuksille ja tunteille, luo    
 kiireettömän ilmapiirin 

• Ymmärtää ettei aina ole lohduttavia ja oikeita sanoja 



Miksi hiv potilaan mielenterveyttä tulee tukea? 

• Inhimillisen kärsimyksen vähentäminen, psyykkisen   
 kestävyyden (resilience) lisääminen hyvän hoidon   
 toteutuminen 

• Mielenterveydenhäiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisy 

• Uusien hiv-tartuntojen ehkäisy 

• Työ- ja toimintakyvyn edistäminen, sairauspoissaolojen  
 vähentäminen 

• Terveydenhuollon palvelujen käytön ja lääkehoidon   
 vähentäminen 

  

 



Kiitos mielenkiinnosta. 
Antoisaa päivää! 


