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Miten/kuinka mieliala kuormittaa?

Jouko Lönnqvist 21.10.2011, Biomedicum



Jean Sibelius

• "Talvisaikana, jolloin päivä on lyhyt, minulla aina
on depressiokausi. Olen myös todennut, että
ideani tulevat depression aikana, mutta nousun
aikoina sen sijaan voin paremmin tehdä
varsinaista työtä."



Jouko Lönnqvist10/21/11 3



Depression keskeiset oireet

• Mielialan lasku, alakuloisuus

• Mielihyvän menetys





Caspi et al. Nature Reviews Neuroscience 7, 583–590 (July 2006) | doi:10.1038/nrn1925
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Mieliala ja ympäristön muutos –
ihminen systeemin osana



Published	  by	  AAAS

	  A.	  	  Caspi	  et	  al.,	  	  Science	  	  301,	  386	  -‐389	  (2003)

The	  associa=on	  between	  number	  of	  stressful	  life	  events
(between	  ages	  21	  and	  26	  years)	  and	  depression	  outcomes

at	  age	  26	  as	  a	  func=on	  of	  5-‐HT	  T	  genotype
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Mielenterveys pääomana, depressio
pääoman kuluttajana

• Mental capital encompasses a person´s        cognitive
and emotional resources.

• It includes their cognitive ability, how flexible and efficient
they are at learning, and their ”emotional intelligence”,
such as their social skills and resilience in the face of
stress.

• Mental capital conditions how well an individual is able to
contribute effectively to society, and also to
experience a high personal quality of life.



”Stress resilience”: Prosessi, jonka
seurauksena on hyvä kyky sopeutua stressiin
ja suojautua depressiolta
• Myönteiset tunteet
• Optimismi
• Tiedon käsittelyn joustavuus
• Valmius tutkia ja muuttaa omia toimintatapoja
• Hyväksyvyys
• Altruismi
• Uskonnollisuus ja henkisyys
• Sosiaalinen tuki
• Kyky toipua negatiivisista tapahtumista
• Itseluottamus



Understanding the burden of depression
(Culpepper: J Clin Psychiatry 2011)

• The burden of major depressive disorder includes
impaired role functioning, decreased quality of life,
the development of medical conditions, and
increased morbidity and mortality.

• The long-term, recurrent nature of depression and
its frequent resistance to available therapies lead to
increased utilization of health services, which
represents a large financial burden in health care
costs.

• Major depressive disorder is often undertreated;
however, even when treatment is adequate,
remission rates are low and partial response is
common.



”The burden of depression”
• 10 % of the total burden of disease for women, 5 %

for men in Australia in 2003 (Begg & al. 2003)
• Depression accounts for 9.2 % of DALYs in Europe

(Wittchen & al. 2011)
• Työkykymenetykset arviolta noin 1 miljardi euroa/v
• Subjektiivinen haitta: oireet, residuaalioireet,

kognitiivinen haitta, uudelleen sairastuminen, QOL
• Toimintakyvyn menetys: ADL, työ, poissaolot, eläke
• Kuolleisuus: itsemurhat, sv-sairaudet
• Läheisten taakka
• Taloudelliset menetykset



Mielenterveyden häiriöt
Euroopassa ja Suomessa
• Alkoholiriippuvuus               2.4% vs. 4.0%
• Vakava masennustila        6.9% vs. 5.0%
• Paniikkihäiriö                       1.8% vs. 1.9%
• Julkisten paikkojen pelko    1.3% vs. 1.3%
• Sosiaalinen fobia                 2.3% vs. 1.0%
• Yleistynyt ahdistuneisuus    1.7% vs. 1.3%

    Wittchen & Jacobi 2005, Pirkola & al. 2005, Wittchen & al. 2011
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Elämänaikainen sairastavuus (ES) ja
viimeisen vuoden aikainen (12kk)
sairastavuus 18-64 -vuotiailla (Nemesis
2007-2009) 

•                                                     ES:           12kk:
• DEPRESSIO                               20%            6%
• AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖ        20%          10%
• PÄIHDEHÄIRIÖ                           19%           6%
• IMPULSSIKONTROLLIN HÄIRIÖ 9%            2%



Masennusoireilun yleisyys eri tutkimusalueilla
viimeisen 12 kuukauden aikana (%)

1.12.2010 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH 15

Alue Sukupuoli ja 

molemmat 

sukupuolet 

yhteensä 

Masentunei-

suus 

 

(%) 

Mielihyvän 

menettäminen 

 

(%) 

Masentuneisuus 

ja mielihyvän  

menettäminen 

(%) 

Itsemurha-

ajatukset 

 

(%) 

Itsemurha-

yritys 

 

(%) 

Koko maa 

Miehet 18 20 15 6 0,2 

Naiset 22 21 17 6 0,2 

Yhteensä 20 21 16 6 0,2 

Turku 

Miehet 22 23 17 8 0,3 

Naiset 27 24 19 8 0,6 

Yhteensä 24 23 18 8 0,5 

Pohjois-
Pohjanmaa 

Miehet 20 24 17 8 0,7 

Naiset 22 21 16 7 0,3 

Yhteensä 21 22 17 8 0,5 

Kainuu 

Miehet 20 24 17 6 0,4 

Naiset 22 22 16 6 0,1 

Yhteensä 21 23 16 6 0,3 

 



          LIFETIME PREVALENCES OF MENTAL
DISORDERS IN YOUNG ADULTS (20-34)IN 2005,
FINLAND

Men Women Total

Depressive disorders 11.4% 24.2% 17.67%***

Bipolar disorders 1.3% 2.5% 1.9%

Anxiety disorders 8.4% 16.9% 12.6%**

Substance abuse or dependence 20.9% 7.4% 14.2%***

Eating disorders 0.3% 6.1% 3.35***

Any Axis I disorder 35.3% 45.6% 40.4%*

Personality disorders 8.0% 5.5% 6.8% 

Difference between men and women: * = P<0.05, **=P<0.01, ***=P<0.001
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                             TARVE:
Mielenterveyden häiriöt nuorilla aikuisilla
viimeisen 1kk aikana Suomessa
• Sairastavuus 1 kk:n aikana    M%    N%    T%

• Depressio                                  2        2        2

• Ahdistuneisuushäiriö                   4        7        6

• Päihdehäiriö                                 8        4        6

• Mikä tahansa mt-häiriö            14      16      15
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TARVE-KYSYNTÄ-TARJONTA:
Toteutunut hoito
Ajankohtainen ongelma ja hoito:
• Depressio 33%
• Ahdistuneisuushäiriö 24%
• Päihdehäiriö 15%
• Mikä tahansa mt-häiriö 24%
Elämänaikainen ongelma, ei koskaan hoitoa:
• Depressio 42%
• Ahdistuneisuushäiriö 38%
• Päihdehäiriö 54%
• Mikä tahansa mt-häiriö 50%
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Depressio ei ole  lisääntynyt, mutta
yhä nuoremmat tulevat hoidon piiriin



Subjektiivinen elämänlaatu
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15D menetykset väestötasolla -
graafi
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Oikein kohdennettu ja näyttöön perustuva hoito

1. “Watchful waiting”:
Normaali sopeutuminen (adaptaatio) ja sen tukeminen arkielämässä
korjaa valtaosan mielialaongelmista suhteellisen lyhyessä
seurannassa – mielialan normalisoitumisen seuranta on kuitenkin
tarpeen

2. Masennusjakson perushoito:
Hoidon tarve arvioidaan ja hoito toteutetaan peruspalveluissa.
Vakavista masennustiloista 40% kestää 4-6kk eikä toistu.

3. Integroitu hoito:
Oheissairauksien ja monisyisten ongelmien huomioiminen hoidossa.
Masennuksen poikkeava kulku ja ennuste. 60% masennuksista
toistuu seuraavan 2v aikana ja vaatii erityishoitoa.

4. Komplisoituneen masennuksen hoito:
Erikoissairaanhoito
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DEPRESSION EHKÄISEMINEN
Käypä hoito –suositus
www.kaypahoito.fi

• Depression ilmaantumista on osin mahdollista ehkäistä
psykologisten interventioiden kuten ryhmämuotoisen depressiokoulu-
intervention avulla, mutta näiden vaikuttavuus on tutkimusten mukaan
enintään kohtalainen, (A).

• Ehkäisevät psykologiset interventiot on järkevintä kohdentaa:
– depression vaaratekijöitä omaaviin henkilöihin (mm. synnyttäneet äidit,

työttömäksi jääneet, työuupumuksesta kärsivät, kroonisesti somaattisesti
sairaat) tai

– henkilöihin, joilla jo ilmenee masennustilan kehittymisen vaarasta kertovia
depressiivisiä oireita.

• Depressioita voitaneen ehkäistä myös terveiden elintapojen avulla.
Masennustilan kehittymisen vaaraa vähentävät esimerkiksi:

– kohtalainen määrä liikuntaa
– työstressin C ja työkuormituksen (B) vähentäminen sekä
– humalajuomisen ja alkoholin liikakäytön välttäminen (B).



Depression in the workplace: a systematic
review of evidence-based prevention strategies
(Dietrich & al. 2011)

• Systematic review of articles published until February 2010. Studies
were selected based on different inclusion criteria, such as
diagnosis of depression with validated screening instruments and
presence of a control group.

• A total of 9,173 articles were found. One evaluated intervention
study in the workplace met all inclusion criteria (French
APRAND programme). The intervention, which combined the
provision of diagnosis and psychoeducation, had a positive effect on
people with depression, with a significant trend towards chances of
recovery or remission after 1 year. The remaining studies did not
meet the predefined inclusion criteria of this systematic review.

• The findings are quite sobering given the high prevalence of
depression and the individual and societal burden caused by it.
More tailor-made interventions in the workplace targeting
depression directly are needed
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Suomessa asuu tyytyväinen kansa
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Levon, oikean elämänrytmin ja palautumisen
merkitys terveydelle ymmärretään nykyistä
paremmin
• Nukkuminen, uni ja uni-valve-rytmin merkitys

korostuvat




