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1. Johdanto 
 

Masennus on suuri kansanterveydellinen ongelma ja kaikki masentuneet eivät saa tarvitsemaansa 

hoitoa (Bijl, ym. 2003; Kessler, ym. 2005), mikä voi puolestaan lisätä masennuksen aiheuttamia 

ongelmia. Masennus on listattu kolmanneksi eniten toimintakyvyttömyyttä aiheuttavaksi 

sairaudeksi korkean tulotason maissa ja seitsemänneksi matalan tulotason maissa (Lopez, 

Mathers, Ezzati, Jamison & Murray, 2006). Lähes kaikki masennuksesta kärsivät kokevat jonkin 

asteista heikentynyttä toimintakykyä muun muassa sosiaalisissa ja kognitiivisissa toiminnoissa 

(Kessler, ym. 2003). Täten masentuneilla henkilöillä ilmenee monesti vaikeuksia suoriutua 

jokapäiväisestä elämästä. 

Masennuksen on todettu vaikuttavan neurokognitiivisiin toimintoihin useissa eri tutkimuksissa 

(McClintock, Husain, Greer & Cullum, 2010). Sen on osoitettu olevan yhteydessä heikentyneeseen 

toiminnanohjaukseen (Harvey, ym. 2004), tarkkaavaisuuteen (Landro, Stiles & Sletvold, 2001), 

muistiin (Landro, ym. 2001), prosessointinopeuteen (Nebes, ym. 2000) ja psykomotoriseen 

toimintaan (Schrijvers, Hulstijn & Sabbe, 2008). Näillä neurokognitiivisilla heikentymillä on todettu 

olevan itsenäinen vaikutus toimintakykyyn (Jaeger, Berns, Uzelac & Davis-Conway, 2006; Naismith, 

Longley, Scott & Hickie, 2007). Ne siis aiheuttavat toimintakyvyttömyyttä riippumatta 

masennuksen vakavuusasteesta.  Tutkimalla masennuksesta toipuvia on havaittu, että yli puolella 

näyttäisi ilmenevän edelleen merkittäviä neurokognitiivisia häiriöitä puolen vuoden seurannan 

jälkeen (Jaeger, ym. 2006). Masennukseen liittyvät neurokognitiiviset toiminnan häiriöt saattavat 

siis olla pitkäkestoisia. Näin ollen masennuksesta aiheutuneet seuraukset saattavat vaikuttavat 

pitkään työ- ja toimintakykyyn. Hoitoon pääseminen ajoissa ja sen keskittäminen 

masennusoireiden lisäksi myös kognitiivisen toiminnan häiriöihin on siis tärkeää, jotta voitaisiin 

pyrkiä ehkäisemään tällaisia pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia. 

Masennuksen aiheuttamia haittoja on tutkittu paljon ja sen on todettu vaikuttavan useaan eri 

elämänalueeseen. Varhain alkanut masennus on yhteydessä opiskeluiden kesken jättämiseen 

(Kessler, Foster, Saunders & Stang, 1995). Masennus lisää myös avioeron sekä myöhemmällä iällä 

naimattomuuden riskiä (Breslau, ym. 2011). Masennuksella ja avioliiton laadulla puolestaan on 

havaittu olevan kaksisuuntainen vaikutus: heikko avioliiton laatu lisää masennuksen riskiä ja 

masennus lisää heikon avioliiton laadun riskiä (Mamun, Clavarino, Najman, Williams, O’Callaghan 
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& Bor, 2009). Masennus on yhteydessä myös huomattavaan työn suorituskyvyn heikkenemiseen 

sekä toistuviin poissaoloihin (Kessler, ym. 2006), mikä puolestaan vaikuttaa masennuksesta 

johtuviin taloudellisiin kustannuksiin (Greenberg, ym. 2003). Yhdysvalloissa masennuksen 

aiheuttamien kustannusten on arvioitu olevan 77,4 miljardia dollaria (Greenberg, ym. 2003). 

Suurin osa näistä kustannuksista koostuu menetetystä työn tuottavuudesta. Masennuksen 

aiheuttamat haitat ovat siis hyvin laajalle levinneitä. 

Viime aikoina on alettu tutkia enemmän hoitamattoman masennuksen kestoa (duration of 

untreated depression, DUD) ja sen vaikutuksia masennuksen kulkuun. Aikaisemmin hoitoa saavien 

ennuste on huomattavasti parempi, kuin myöhempään hoitoa saavien. He vastaavat hoitoon 

nopeammin ja heillä esiintyy nopeampaa toiminnanhäiriöiden vähenemistä (Ghio, ym. 2015). 

Myöhemmin hoitoon hakeutuvien masennuksen on havaittu kestävän pidempään, kuin 

aikaisemmin hoitoon hakeutuvien henkilöiden (Altamura, Dell’Osso, Vismara & Mundo, 2008). 

Pidempään kestäneen hoitamattoman masennuksen on myös havaittu olevan yhteydessä 

vähäisempään remission saavuttamiseen (Bukh, Bock, Vinberg & Kessing, 2013) ja huonompaan 

hoitovasteeseen (Diego-Adeliño, Portella, Puigdemont, Pérez-Egea, Álvarez & Pérez, 2010).  Toisin 

sanoen, jos masennus on ollut pitkään hoitamattomana, niin hoito ei tehoa yhtä hyvin kuin 

aikaisemmin hoitoon hakeutuneilla ja toipuminen kestää pidempään.  Tämä on huolestuttava 

havainto ja se herättää kysymyksen, miten ihmisten hoitoon hakeutumista voitaisiin kannustaa ja 

täten vähentää hoidon viivästymistä. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat masennuksesta kärsivien hoitoon hakeutumiseen.   

Masennus on äärimmäisen kuormittava sairaus, ja hoitamattomana masennus saattaa kroonistua 

ja aiheuttaa pitkään kestävää toimintakyvyn heikkenemistä. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia 

mahdollisia masentuneiden hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Nykyään on alettu tutkia 

enemmän yksittäisiä masennusoireita ja eri oireiden välisiä eroja (Fried & Nesse, 2015a). Tällaisia 

eroja on havaittu useissa eri tutkimuksissa ja eroja on löydetty useilla eri tutkimusalueilla (Fried & 

Nesse, 2015a). Tämän vuoksi voidaan olettaa, että oireiden välillä saattaa esiintyä eroja myös 

hoitoon hakeutumisessa. Tässä tutkielmassa tutkitaan eri masennusoireiden yhteyksiä hoitoon 

hakeutumiseen ja sitä, ilmeneekö oireiden välillä eroa.  
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1.1 Mielenterveyshäiriöiden hoidon tarve ja sen saatavuus 
 

On havaittu, että useat vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät henkilöt eivät saa 

tarvitsemaansa hoitoa (Bijl, ym. 2003; Kessler ym. 2005). Bijlin ym. (2003) tutkimuksessa vakavasta 

mielenterveyden häiriöistä kärsivistä potilaista vain 37-67 % sai tarvitsemaansa hoitoa. Lievistä 

mielenterveyshäiriöistä kärsivistä alle kolmasosa oli hoidon piirissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että lievemmistä mielenterveyden häiriöistä kärsivät henkilöt olisivat vähemmän hoidon 

tarpeessa. On näyttöä siitä, että lievät mielenterveyshäiriöt voivat kehittyä vakavammaksi ilman 

asianmukaista hoitoa (Kessler, Merikangas, Berglund, Eaton, Kortez & Walters, 2003b). Lievien 

mielenterveyshäiriöiden hoitamatta jättäminen lisää esimerkiksi sairaalahoidon, 

työkyvyttömyyden, ja itsemurhayritysten riskiä (Kessler, ym. 2006b).  

Erityisesti nuoret näyttäisivät jäävän ilman tarvittavaa hoitoa. On osoitettu, että Yhdysvalloissa 

vain 36 % vakavasta masennuksesta kärsivistä nuorista hakeutuu hoitoon (Kessler & Walters, 

1998). Hoitoon hakeutuvista nuorista puolestaan vain 20 % saa korkealaatuista hoitoa, eli 

useampia tapaamisia mielenterveyden ammattilaisen kanssa tai tarpeenmukaista 

masennuslääkitystä (Young, Klap, Sherbourne & Wells, 2001). Nuorella iällä alkaneella 

masennuksella on havaittu olevan useita haittavaikutuksia. Pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, 

että nuorena masennuksesta kärsineet sairastuvat muita todennäköisemmin masennukseen 

aikuisena (Fombonne, Wostear, Cooper, Harrington & Rutter, 2001; Rao, Hammen & Daley, 1999). 

On myös todettu, että nuoruudesta aikuisuuteen toistuvat masennusjaksot lisäävät riskiä 

merkittäviin psykososiaalisen toimintakyvyn häiriöihin aikuisuudessa, jotka vaikuttavat kaikkeen 

toimintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin (Rao, ym. 1995). Erityisesti nuorena masentuneilla naisilla on 

todettu esiintyvän merkittäviä psykososiaalisia toiminnan häiriöitä, jotka aiheuttavat ongelmia 

koulusuoriutumisessa, sekä romanttisissa suhteissa (Rao, ym. 1999). Varhaisessa vaiheessa alkanut 

masennus lisää myös riskiä myöhempään päihderiippuvuuteen (Sihvola, Rose, Dick, Pulkkinen, 

Marttunen & Kaprio, 2008). Lisäksi on havaittu, että jos masennusjaksoja ei enää esiinny 

aikuisuuteen siirtyessä, niin myöhempi toimintakyky on lähes samalla tasoilla kuin heillä, jotka 

eivät ole koskaan sairastaneet masennusjaksoa (Rao, ym. 1995). Tämän vuoksi olisi tarpeellista 

tarjota masentuneilla nuorille hoitoa mahdollisimman pian masennuksen alun jälkeen, jotta 

varhaisen masennuksen haittavaikutuksia saataisiin ennaltaehkäistyä.  
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1.1.1 Hoidon yleisyys 
 

Mielenterveyspalveluiden ja masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt parin viime 

vuosikymmenen aikana teollisuusmaissa (Kessler, ym. 2005; Mojtabai & Jorm, 2015, Jorm, Patten, 

Brugha & Mojtabai, 2017). Hoidon lisääntymistä on havaittavissa muun muassa Yhdysvalloissa 

1990-luvun alusta 2000-luvun alkuun, jolloin hoidon yleisyys nousi kymmenen vuoden aikana 65 % 

(hoitoa sai 12,2 % vuosina 1990-1992 ja 20,1 % vuosina 2001-2003) (Kessler, ym. 2005). Hoidon 

yleistymistä on havaittavissa Yhdysvalloissa myös 2000-luvusta 2010-lukuun, mutta kasvu on ollut 

hieman hitaampaa (hoidon yleisyys lisääntyi tutkimuksen mukaan 14 % välillä 2001-2012) 

(Mojtabai & Jorm, 2015). Erityisesti masennuslääkkeiden käyttö on yleistynyt teollisuusmaissa 

2000-luvulla (Brugha, ym. 2004; Hollingworth, Burgess & Whiteford, 2010; Patten & Beck, 2004). 

Hoitoon hakeutumisen lisääntymistä voidaan selittää esimerkiksi asenteiden muutoksilla. Asenteet 

mielenterveyshäiriöitä ja hoitoon hakeutumista kohtaan ovat muuttuneet myönteisimmiksi 

vuosien mittaan (Mojtabai, 2007). Saattaa siis olla, että hoitoon uskaltaudutaan hakeutua 

aikaisempaa enemmän.   

Vaikka hoitoon hakeutuminen on lisääntynyt, mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ei ole 

vähentynyt merkittävästi (Kessler, ym. 2005; Mojtabai & Jorm, 2015). Tämä voi johtua monesta eri 

syystä, kuten esimerkiksi tutkimuksissa käytetyistä kyselyistä, hoidon laadusta tai ulkoisten 

tekijöiden vaikutuksesta (Jorm, 2014). Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä tutkivilla 

kyselytutkimuksilla ei välttämättä havaita pieniä muutoksia esiintyvyydessä. Näin ollen esiintyvyys 

on saattanut laskea, mutta muutos on ollut niin pieni, ettei sitä ole havaittu tutkimuksissa. Toinen 

mahdollinen syy on, että vaikka palveluiden saatavuus ja hoitoon hakeutuminen on lisääntynyt, 

niin hoidon laatu saattaa olla heikkoa. On esimerkiksi mahdollista, että hoitotapaamisten määrä 

on liian vähäinen hoidon tehoamiseen tai tarjottu hoito ei ole tehokasta masennuksen hoitoon. 

Näin ollen hoidon saaminen ei takaa esiintyvyyden laskua, sillä hoito ei välttämättä ole auttanut. 

Myös ulkoiset tekijät saattavat vaikuttaa siihen, miksi esiintyvyys ei ole vähentynyt. Esimerkiksi 

lyhytaikaiset sosiaaliset tekijät tai ympäristötekijät, kuten taloudelliset kriisit tai 

luonnonkatastrofit, ovat voineet lisätä mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä. Tämän vuoksi 

tutkimuksissa ei välttämättä ole havaittu muutoksia esiintyvyydessä, vaikka hoitoon hakeutuminen 

on lisääntynyt.   
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Hoitoon hakeutumisen lisääntymisestä huolimatta suuri osa mielenterveyshäiriöistä kärsivistä jää 

edelleen ilman hoitoa (Kessler, ym. 2005). Blumenthal & Endicott (1996) tutkivat syitä siihen, miksi 

masentuneet eivät hakeudu hoitoon. Monet olettivat pärjäävänsä yksin oireiden kanssa. He 

kokivat, että voisivat hoitaa itse itseään, eivätkä he kokeneet oireita tarpeeksi vakavina tai 

ongelmallisina. Monet myös olettivat oireiden olevan tavallinen reaktio johonkin 

elämäntilanteeseen. Näin ollen masennuksesta ja sen oireista kertominen laajemmin ihmisille voisi 

lisätä hoitoon hakeutumista.   

Monet lykkäävät hoitoon hakeutumista jopa useilla vuosilla (Thompson, Hunt & Issakidis, 2004). 

Thompson ym. (2004) tutkivat syitä tällaiseen viivyttelemiseen ja havaitsivat, että erityisesti 

tietämättömyys mielenterveyshäiriöistä ja asenteelliset syyt vaikuttivat hoitoon hakeutumisen 

lykkäämiseen. Suurin osa puolusti hoitoon hakeutumisen viivästystä sillä, että he ajattelivat 

oireiden menevän ohi itsestään. Monet myös uskoivat, että mikään ei auttaisi. Asenteellisiin syihin 

lukeutui pelko hakea apua sekä halu hoitaa mieluummin itse itseään. Monet 

mielenterveyshäiriöistä kärsivät vaikuttavat hakeutuvan hoitoon vasta, kun oireet käyvät 

sietämättömiksi (Thompson, ym. 2004). 

Hartin (1971) mukaan asuinalueilla, joissa on paljon sairauksia ja kuolleisuus on tavanomaista 

korkeampi, on vähemmän resursseja hoitaa potilaita kuin asuinalueilla, joissa ihmiset ovat 

terveempiä. Hyvän hoidon saatavuus riippuu siis Hartin (1971) mukaan käänteisesti väestön 

hoidon tarpeesta (eng. inverse care law). Mercer ja Watt (2007) tutkivat tämän teorian 

toteutumista käytännössä ja havaitsivat merkittäviä eroja köyhien ja varakkaiden alueiden välillä. 

Köyhimmillä alueilla asuvilla oli enemmän psykologista stressiä, huonompi pitkäaikainen 

terveydentila, enemmän pitkäaikaisia sairauksia ja he sairastivat useammin enemmän kuin yhtä 

pitkäaikaista sairautta, kuin varakkaammilla alueilla asuvat. Köyhemmillä alueilla asuvilla kesti 

myös pitempään päästä hoitoon ja he olivat tyytymättömämpiä hoidon saatavuuteen. Lisäksi 

yleislääkärit olivat enemmän stressaantuneita köyhimmillä alueilla, kuin varakkaammilla alueilla.  

Samanlaisia tuloksia saivat myös Stirling, Wilson ja McConnachie (2001). He tutkivat yleislääkärien 

konsultaation kestoon vaikuttavia tekijöitä ja havaitsivat, että köyhimmillä alueilla 

konsultaatioiden kesto oli lyhyempi verrattuna varakkaammilla alueilla asuviin. Heidänkin 

tutkimuksessaan havaittiin, että psykologinen oireilu oli yleisempää köyhemmillä alueilla. Tämäkin 

tulos tukee siis Hartin teoriaa. Tutkimus osoitti myös yhteyden psykologisen oireilun 

tunnistamisen ja konsultaation keston välillä: konsultaatioajan pidempi kesto oli yhteydessä 
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lisääntyneeseen oireilun tunnistamiseen. Vaikka näiden välinen kausaalinen yhteys on epäselvä, 

olisi tärkeää tutkia lisää konsultaatioaikojen keston yhteyttä psykologisen oireilun tunnistamiseen, 

jotta voitaisiin kehittää hoidon tarjoamista sitä tarvitseville.  

 

1.1.2 Hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä 
 

Koska suuri osa mielenterveyshäiriöistä kärsivistä jää edelleen ilman hoitoa, on alettu pohtia 

mahdollisia hoitoon hakeutumista kannustavia tekijöitä. Tämän vuoksi useat tutkimukset ovat 

keskittyneet tutkimaan hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä (Roberts, Esponda, 

Krupchanka, Shidhaye, Patel & Rathod, 2018).  Andersen (1995) on kehittänyt mallin, joka 

käsittelee hoitoon hakeutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä (Behavioral Model of Health 

Services Use). Mallin mukaan hoitoon hakeutumista ennustavat tekijät voidaan luokitella kolmeen 

eri ryhmään: mahdollistavat tekijät, altistavat tekijät sekä havaittu ja arvioitu hoidon tarve. 

Mahdollistavat tekijät joko mahdollistavat tai ehkäisevät hoitoon hakeutumista, ja niitä ovat 

esimerkiksi tulot, sairasvakuutus, sosiaalinen tuki ja hoitoon pääsemisen helppous tai vaikeus. 

Näitä on tutkittu tähän mennessä hyvin vähän ja niistä on saatu epäjohdonmukaisia tuloksia 

(Roberts, ym. 2018). On kuitenkin havaittu, että Yhdysvalloissa laajempi vakuutus (Wang, Berglund 

& Kessler, 2000) sekä työttömyys (Olfson & Klerman, 1992) ovat yhteydessä lisääntyneeseen 

hoitoon hakeutumiseen. Mahdollistavien tekijöiden tutkimistulosten epäjohdonmukaisuuksien 

vuoksi tätä aihetta ei käsitellä tässä tarkemmin.  

Altistavat tekijät ovat henkilöön liittyviä sekä sosioekonomisia piirteitä, kuten sukupuoli, ikä ja 

koulutustaso. Mallin eri ryhmistä vahvin ennustaja hoitoon hakeutumiselle on havaittu ja arvioitu 

hoidon tarve. Havaittu tarve kuvaa yksilön omaa näkemystä hoidon tarpeellisuudesta ja arvioitu 

tarve kertoo objektiivisesti arvioidusta hoidon tarpeesta. Näihin vaikuttaa muun muassa oireilun 

vakavuus, kesto ja kroonisuus.  

Altistavat tekijät 

Vanhemman iän sekä jonkin fysiologisen sairauden, kuten esimerkiksi syövän, diabeteksen, sydän- 

ja verisuonitaudin tai neurologisen häiriön, omaamisen on havaittu olevan yhteydessä 

lisääntyneeseen hoitoon hakeutumiseen (Mojtabai, Olfson & Mechanic, 2002). Myös 

masennuksen samanaikainen ilmeneminen jonkin muun mielenterveyshäiriön, erityisesti 
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ahdistuneisuushäiriön, kanssa lisää todennäköisyyttä hoitoon hakeutumiselle (Hämäläinen, 

Isometsä, Sihvo, Pirkola & Kiviruusu, 2008; Lin & Parikh, 1999; Mojtabai ym., 2002). Kessler ym. 

(2005) puolestaan havaitsivat, että vanhempi ikä, naissukupuoli, kaukasialaisuus ja siviilisääty 

(erityisesti eronneisuus, leskeksi jääminen ja naimattomuus) ennustivat hoidon saamista. 

Erityisesti nuoret miehet eivät hakeudu hoitoon (Bijl, ym. 2003; Kessler, ym. 2005). Näiden lisäksi 

myös korkeakoulutuksen, aikaisemman hoitohistorian ja pidemmän masennusjakson keston on 

havaittu lisäävän hoitoon hakeutumista (Blumenthal & Endicott, 1997). Lisäksi hoitoon 

hakeutumattomat masennuksesta kärsivät ovat enemmän huolissaan hoitoon menevistä kuluista, 

salassapitovelvollisuudesta ja hoitoon hakeutumisen julki tulemisesta naapureille tai muille 

ihmisille kuin henkilöt, jotka hakeutuivat hoitoon (Mojtabai, 2009). Persoonallisuuspiirteistä 

puolestaan tunnollisuuden on havaittu olevan yhteydessä lisääntyneeseen hoitoon hakeutumiseen 

(Schomerus, ym. 2012). Sen sijaan korkea resilienssi, eli korkeampi sietokyky stressaaviin tekijöihin 

ja paineisiin sekä nopeampi toipuminen tällaisista tilanteista, on yhteydessä vähentyneeseen 

hoitoon hakeutumiseen (Schomerus, ym. 2012). 

Kielteiset asenteet ja uskomukset masennusta kohtaan ovat yhteydessä matalaan havaittuun 

hoidon tarpeeseen (Van Voorhees, Fogel, Houston, Cooper, Wang & Ford, 2006). Tällaisia 

asenteita ja uskomuksia ovat muun muassa ajatukset siitä, että masennuslääkkeet aiheuttavat 

riippuvuutta eivätkä ne ole tehokkaita masennuksen hoitoon (Van Voorhees, ym. 2006). Myös 

subjektiiviset sosiaaliset normit, eli huoli siitä, mitä työnantaja, ystävät ja perhe ajattelevat 

masennusdiagnoosista, vaikuttavat kielteisesti havaittuun hoidon tarpeeseen (Van Voorhees, ym. 

2006). Matala havaittu hoidon tarve ehkäisee hoitoon hakeutumista (Mojtabai, ym. 2002) ja näin 

ollen kielteiset asenteet ja uskomukset sekä koetut sosiaaliset normit saattavat ehkäistä hoitoon 

hakeutumista. Henkilöillä, jotka hakeutuvat hoitoon, näyttäisikin ilmenevän vähemmän kielteisiä 

asenteita masennusta kohtaan kuin hoitoon hakeutumattomilla (Boerema, Kleiboer, Beekman, 

van Zoonen, Dijkshoorn & Cuijpers, 2016). Asenteiden on havaittu vaikuttavan hoitoon 

hakeutumiseen myös siten, että hoitamattomat masennuksesta kärsivät henkilöt häpeävät 

hoitoon hakeutumista enemmän kuin apua saavat masentuneet henkilöt (Lin & Parikh, 1999).  

Masentuneet henkilöt, jotka eivät ole hakeutuneet hoitoon, eivät myöskään koe kärsivänsä 

mielenterveysongelmista yhtä todennäköisesti kuin apua saaneet masentuneet henkilöt (Lin & 

Parikh, 1999).  
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Havaittu ja arvioitu hoidon tarve 

Vakavamman oireilun ja koetun toimintakyvyttömyyden on todettu kannustavan hoitoon 

hakeutumista (Dew, Dunn, Bromet & Schulberg, 1988; Hämäläinen, ym. 2008; Thompson, ym. 

2004). Blumenthalin ja Endicottin (1996) tutkimuksessa lähes kaikki hoitoon hakeutuneet 

masentuneet henkilöt kertoivatkin hoitoon hakeutumisen syyksi liian suureksi kasvaneen 

ahdingon, joka viittaa hyvin vakavaan oireiluun. Monet kokivat myös masennusjakson kestäneen 

liian pitkään ja kärsivänsä sosiaalisen toimintakyvyn ongelmista. Myös pitkään jatkunut 

masennusoireilu (Boerema, ym. 2016) ja useamman masennusoireen ilmeneminen (Olfson & 

Klerman, 1992) on yhteydessä lisääntyneeseen hoitoon hakeutumiseen. Vakavan ja kauan 

kestäneen masennusoireilun sekä koetun toimintakyvyttömyyden voidaan olettaa lisäävän 

havaittua hoidon tarvetta. Tällainen vakava ja pitkään kestänyt oireilu saattaa lisätä ymmärrystä 

siihen, että oireet eivät mene ohi itsestään, vaan ulkopuolinen apu on tarpeen.   

Hoitoon hakeutuvien masentuneiden henkilöiden välillä on löydetty eroja liittyen siihen, 

hakeutuvatko he mielenterveysalan ammattilaiselle vai muulle kuin psykiatriselle lääkärille, tai 

hakeutuivatko he hoitoon ollenkaan (Dew, Dunn, Bromet & Schulberg, 1988). Tutkimuksessa 

henkilöt, jotka hakeutuivat mielenterveysalan ammattilaisen vastaanotolle, olivat 

todennäköisemmin hakeutuneet aiemmin hoitoon, heillä oli pidempikestoisia masennusjaksoja ja 

heillä ilmeni enemmän vakavia syyllisyyden ja arvottomuuden tunteita sekä itsetuhoisia ajatuksia, 

kuin muulle kuin psykiatriselle lääkärille hakeneilla (Dew, ym. 1988). Henkilöillä, jotka eivät 

hakeutuneet mielenterveysalan ammattilaisille vaan jollekin muulle lääkärille, oli puolestaan 

enemmän univaikeuksia ja energian puutetta (Dew, ym. 1988). Henkilöt, jotka hakevat apua 

mielenterveysalan ammattilaisilta, eroavat merkittävästi niin hoitoon hakeutumattomista kuin 

muualta kuin mielenterveysalan ammattilaisilta hoitoa hakevista (Dew, ym. 1988). Sen sijaan 

hoitoon hakeutumattomat ja muulta kuin psykiatriselta lääkäriltä hoitoa hakevat eivät eroa 

merkittävästi toisistaan (Dew, ym. 1988).  

Huomattavasti harvempi hakeutuu mielenterveysalan ammattilaiselle kuin muualle hoitoon (Dew, 

ym. 1988; Thompson, ym. 2004; Tomczyk, Schomerus, Stolzenburg, Muehlan & Schmidt, 2018). 

Näyttäisi siltä, että mielenterveysalan ammattilaisilta haetaan todennäköisemmin hoitoa kuin 

perusterveydenhuollosta silloin, kun hyvinvointi on huonontunut huomattavasti ja 

masennusoireilua esiintyy enemmän (Dew, ym. 1988; Tomczyk, ym. 2018). Suurin osa näyttäisikin 

suosittelevan enemmin yleislääkäriä masennusoireista kärsiville, kuin psykologia tai psykiatria 
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(Jorm, Korten, Jacomb, Christensen, Rodgers & Pollitt, 1997). Tämä saattaa johtua siitä, että 

masennusoireita ei nähdä tarpeeksi vakavina mielenterveyden ongelmina ja siksi mielenterveyden 

ammattilaisille ollaan valmiita hakeutumaan vasta, kun oireet käyvät lähes sietämättömiksi. Näin 

ollen olisi tärkeää tiedottaa paremmin ihmisille masennusoireista ja niiden aiheuttamista haitoista, 

sekä mahdollisista masennukseen liittyvistä hoidoista ja hoitoon hakeutumisesta. Tämä voisi 

madaltaa kynnystä hakeutua yleisesti hoitoon, sekä erityisesti mielenterveyden ammattilaisille. 

 

1.2 Masennusoireet 
 

Masennus on melko yleinen ja vakava mielenterveydenhäiriö, johon liittyy vakavia toiminnan 

häiriöitä useissa eri elämänalueissa, erityisesti sosiaalisessa kanssakäymisessä (Kessler, ym. 2003). 

Diagnoosijärjestelmän DSM-5 (APA, 2013) mukaan vakavaa masennusta voidaan kuvailla 

yhdeksällä oireella: masentunut mieliala, merkittävästi vähentynyt kiinnostus tai mielihyvän 

tunne, painon tai ruokahalun muutokset, uniongelmat, psykomotoriset muutokset, uupumus tai 

vähäinen energisyys, arvottomuuden tunteet tai turha syyllisyys, vähentynyt ajattelu- tai 

keskittymiskyky tai päättämättömyys, toistuvat ajatukset kuolemasta tai toistuvat itsetuhoiset 

ajatukset. Osa oireista (painon tai ruokahalun muutokset, uniongelmat, psykomotoriset 

muutokset) voidaan jaotella edelleen alaoireisiin, jotka voidaan nähdä toistensa vastakohtina. 

Näitä ovat ruokahalun tai painon lasku tai nousu, unettomuus tai liikaunisuus, sekä 

psykomotorinen kiihtyneisyys tai hidastuneisuus. Kyselytutkimuksissa masennuksen vakavuus 

arvioidaan yleensä laskemalla yhteen henkilöllä esiintyvät masennusoireet ja muodostamalla 

näistä saaduista pistemääristä summamuuttuja. Tämän summamuuttujan arvon mukaan 

arvioidaan, onko yksilö masentunut vai ei, sekä masennuksen vakavuus, eli onko masennus lievä, 

keskivaikea vai vaikea (Fried & Nesse, 2015a). Näin ollen yleensä ajatellaan, että kaikki 

masennusoireet ovat yhtä hyviä ennustajia ja mittareita masennuksen vakavuudelle.  

Masennusdiagnoosi vaatii viiden tai useamman oireen samanaikaisen ilmenemisen, joista yhden 

täytyy olla joko masentunut mieliala tai vähentynyt mielihyvän tunne (APA, 2013). Näin ollen on 

mahdollista saada satoja eri masennusoireiden yhdistelmiä, jotka täyttävät vakavan masennuksen 

kriteerit (Fried & Nesse, 2015b). Useassa tällaisessa yhdistelmässä ei ilmene yhtäkään samaa 

oiretta.  Näin ollen masennusta olisi hyvä tarkastella myös yksittäisten oireiden kautta eikä vain 

oireiden summana. Masennusoireiden tutkiminen yksittäisinä tekijöinä voisi antaa lisää kliinistä 
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tietoa masennuksesta, kuten siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen kulusta (Lux & Kendler, 2010). 

Tämän lisäksi olisi tärkeää tutkia yksittäisten oireiden välisiä yhteyksiä ja näiden yhteyksien 

vaikutuksia. Nykyään onkin alettu kiinnittää enemmän huomiota masennusoireiden välisiin 

yhteyksiin niin kutsutulla verkostoanalyysilla (eng. network analysis; Borsboom & Cramer, 2013). 

Verkostoanalyysimallit tutkivat oireiden kausaalisia yhteyksiä. Tällaisten lähestymistapojen 

taustalla on ajatus siitä, että mielenterveyden häiriöt ovat ennemmin kausaalisesti toisiinsa 

yhteydessä olevien oireiden rakennelmia kuin jonkin taustalla olevan tekijän aiheuttamia tiloja. 

Masennuksen ajatellaan yleensä olevan taustalla vaikuttava syy eri masennusoireiden 

ilmenemiseen. Verkostoanalyysimallit kuitenkin kyseenalaistavat tämän näkemyksen: Näiden 

mallien mukaan masennusoireet ja niiden väliset kausaaliset yhteydet ovat tärkeitä masennuksen 

syntyyn vaikuttavia tekijöitä, eivätkä vain masennuksesta johtuvia seurauksia.  

 

1.2.1 Masennusoireiden väliset erot 
 

Lux ja Kendler (2010) tutkivat diagnoosijärjestelmän DSM-IV oirekriteerin validiteettia ja he 

havaitsivat suurta heterogeenisuutta masennusoireiden välillä. Eri oireet olivat vaihtelevasti 

yhteydessä useisiin eri masennukseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi muihin 

mielenterveyshäiriöihin, persoonallisuuspiirteisiin ja demografisiin tekijöihin. Lux ja Kendler (2010) 

löysivät viitteitä kahdelle eri oireyhdistelmälle: kognitiiviset ja emotionaaliset oireet sekä 

neurovegetatiiviset oireet. Kognitiivisiin oireisiin kuuluu masentunut mieliala, vähentynyt 

kiinnostus, syyllisyys ja itsetuhoiset ajatukset. Nämä oireet olivat yhteydessä kohonneeseen 

alkoholi-, nikotiini- ja huumeriippuvuuden riskiin, sekä neuroottisuuden ja pidempien 

masennusjaksojen riskiin. Neurovegetatiivisiin oireisiin kuuluu puolestaan painon nousu tai lasku, 

ruokahalun lisääntyminen tai vähentyminen, univaikeudet, uupumus sekä psykomotorinen 

kiihtyneisyys tai hidastuminen.  Nämä oireet olivat puolestaan yhteydessä riippuvuuksien, 

neuroottisuuden ja pidempien masennusjaksojen vähentyneeseen riskiin, eli yhteydet olivat 

päinvastaisia verrattuna kognitiivisiin oireisiin. Kognitiiviset oireet näyttäisivät ennustavan 

vahvemmin masennukseen vaikuttavia tekijöitä kuin neurovegetatiiviset oireet (Lux & Kendler, 

2010). Näin ollen masennusoireiden summaaminen diagnoosia varten näyttäisi olevan 

ongelmallista.  
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Masennusoireiden välillä on eroja siinä, kuinka ne vaikuttavat psykososiaalisiin toiminnan 

häiriöihin (Fried & Nesse, 2014). Näitä psykososiaalisia toiminnan häiriöitä ovat muun muassa 

sosiaalisiin suhteisiin, työelämään, kodin hallintaan sekä sosiaalisiin aktiviteetteihin liittyvät häiriöt 

toiminnassa. Masentunut mieliala, huono keskittymiskyky, uupumus ja kiinnostuksen puute 

selittävät ison osan psykososiaalisten toiminnan häiriöiden vaihteluista, kun taas paino- ja 

uniongelmat selittävät vain pienen osan (Fried & Nesse, 2014). Myös alaoireiden välillä on eroja: 

psykomotorinen hidastuneisuus näyttäisi selittävän lähes neljä kertaa enemmän psykososiaalisten 

toiminnan häiriöiden vaihtelua kuin psykomotorinen kiihtyvyys (Fried & Nesse, 2014). Onkin 

havaittu, että osa masennusoireista on voimakkaammin yhteydessä vakavaan masennukseen kuin 

toiset (Faravelli, Servi, Arends & Stirk, 1996). Useat eri yksittäiset oireet näyttäisivät vaikuttavan 

vakavan masennuksen ilmenemiseen jopa enemmän kuin masennusoireiden kokonaismäärä. 

Lisäksi yhden vakavan oireen ilmeneminen lisää muiden oireiden olemassaolon todennäköisyyttä. 

Erityisesti melankoliseen masennukseen liittyvät oireet, kuten kiinnostuksen puute, masentunut 

mieliala, hidastuneisuus ja syyllisyyden tunne, ovat voimakkaammin yhteydessä 

vakavampiasteiseen masennukseen yksittäisinä oireina kuin monet muut oireet ja ne ovat myös 

voimakkaasti yhteydessä masennusoireiden kokonaismäärään.  

Verkostoanalyysimallien mukaan voidaan olettaa, että oireet, joilla on enemmän kausaalisia 

yhteyksiä muihin oireisiin, saattavat vaikuttaa voimakkaammin vakavan masennuksen 

ilmenemiseen. Esimerkiksi masentunut mieliala on yhteydessä moniin muihin masennusoireisiin 

(Borsboom & Cramer, 2013), mikä tarkoittaa, että se saattaa laukaista muiden oireiden 

ilmenemisen, kuten unettomuuden, keskittymisvaikeudet ja uupumuksen tunteen.  Sen sijaan 

esimerkiksi painon muutokset näyttäisivät olevan hyvin vähän yhteyksissä muihin oireisiin 

(Borsboom & Cramer, 2013). Näin ollen näyttäisi siltä, että masentunut mieliala vaikuttaa vakavan 

masennuksen ilmenemiseen enemmän kuin painon muutokset. On myös havaittu, että vaikka 

oireita olisi vähemmän kuin viisi, joka on raja masennusdiagnoosille, niin psykososiaalinen 

toimintakyky saattaa olla lähes yhtä heikkoa kuin masennusdiagnoosin kriteerit täyttävillä 

henkilöillä (Gotlib, Lewinsohn & Seeley, 1995). Masennuskriteerit täyttävillä henkilöillä vaikuttaisi 

ilmenevän enemmän itsetuhoisia ajatuksia sekä kiinnostuksen ja mielihyvän tunteen merkittävää 

vähenemistä (Gotlib, ym. 1995). Nämä oireet ovat voimakkaasti yhteydessä suurempaan 

masennusoireiden kokonaismäärään (Faravelli, ym. 1996), joten heillä ilmenee todennäköisesti 

enemmän muita oireita, jolloin he myös täyttävät todennäköisesti masennusdiagnoosin kriteerit. 
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Eri masennusoireet saattavat siis vaikuttaa masennuksen diagnosoimisen todennäköisyyteen eri 

tavoin, johtuen oireiden välisistä yhteyksistä.   

Masennusoireiden on todettu olevan eriasteisesti perinnöllisiä ja heritabiliteetin vaihteluvälin on 

havaittu olevan 0-35 % (Jang, Livesley, Taylor, Stein & Moon, 2004). Oireet, joita voidaan kuvata 

sisäsyntyisinä tai fysiologisina, kuten ruokahalun lasku, näyttäisivät olevan perinnöllisiä, kun taas 

esimerkiksi negatiivisella affektiivisuudella ei näyttäisi olevan vahvaa perinnöllistä taustaa. 

Masennusoireiden välillä esiintyy eroja myös geenitasolla; kaksostutkimuksessa löydettiin kolme 

geneettistä tekijää, jotka selittivät eri oireita (Kendler, Aggen & Neale, 2013). Geneettiset tekijät 

näyttäisivät selittävän erikseen psykomotorisia ja kognitiivisia oireita, mielialaan liittyvää oireilua 

sekä neurovegetatiivista oireilua. Lisäksi ympäristötekijät näyttäisivät vaikuttavan ennemmin 

tiettyihin yksittäisiin masennusoireisiin kuin olevan riski kaikki kriteerit täyttävään vakavaan 

masennukseen (Kendler, ym. 2013). Samanlaisia tuloksia saatiin tutkimuksessa, jossa tutkittiin 

epäsuotuisten elämäntapahtumien yhteyksiä eri masennusoireisiin: masennusoireiden 

ilmeneminen vaihteli haitallisten elämäntapahtumien mukaan (Keller, Neale & Kendler, 2007). 

Esimerkiksi läheisen kuoleman kokeneet kertoivat kokevansa enemmän surullista mielialaa, 

kiinnostuksen ja mielihyvän tunteen merkittävää vähenemistä sekä ruokahalun vähenemistä. Sen 

sijaan kroonista stressiä kokevat kertoivat kokevansa enemmän uupumusta, liikaunisuutta sekä 

ruokahalun lisääntymistä.  

On myös havaittu, että eri riskitekijät vaikuttavat eri oireisiin (Fried, Nesse, Zivin, Guille & Sen, 

2014). Toisin sanoen jotkut riskitekijät, kuten kuormittavat elämäntapahtumat ja aikaisemmat 

masennusjaksot, ovat yhteydessä joidenkin oireiden ilmenemiseen, mutta eivät toisten. 

Esimerkiksi aikaisemmat masennusjaksot näyttäisivät ennustavan muun muassa kiinnostuksen 

vähenemistä ja masentunutta mielialaa, mutta eivät psykomotorisia muutoksia tai itsetuhoisia 

ajatuksia (Fried, ym. 2014). Lisäksi masennusoireiden ja sukupuolten välillä on löydetty eroja. 

Masentunut mieliala, ruokahalun ja painon muutokset sekä uupumus olivat yleisempiä naisilla, 

kun taas psykomotoriset muutokset olivat yleisempiä miehillä (Lux & Kendler, 2010). Lisäksi 

neurovegetatiiviset oireet ovat todennäköisempiä naisilla kuin miehillä (Lux & Kendler, 2010).  

Naisilla ilmenee muun muassa enemmän uniongelmia, ruokahalun muutoksia sekä uupumusta, 

kun taas miehillä ilmenee enemmän itsetuhoisia ajatuksia (Fried, ym. 2014).  

Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että masennusoireita olisi syytä tutkia erillisinä masennusta 

aiheuttavina tekijöinä, eikä yhdenvertaisina kriteereinä masennusdiagnoosille. Tutkimustulosten 
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mukaan on todennäköistä, että osa masennusoireista on vahvemmin yhteydessä vakavan 

masennuksen ilmenemiseen kuin toiset. Näitä oireita ovat aikaisempien tutkimusten perusteella 

erityisesti masentunut mieliala sekä kiinnostuksen väheneminen. Luxin ja Kendlerin (2010) 

luokittelun mukaan siis kognitiiviset oireet ovat erityisesti yhteydessä vakava-asteiseen 

masennukseen. Koska oireiden välillä on havaittu eroja useissa eri tekijöissä voisi ajatella, että 

niiden vaikutukset eroavat myös hoitoon hakeutumisessa. Näitä eri masennusoireiden sekä 

hoitoon hakeutumisen yhteyksiä tarkastellaan tässä tutkimuksessa.   

 

1.3 Masennusoireiden vaikutukset hoitoon hakeutumiseen 
 

Vaikka masentuneiden hoitoon hakeutumista ja masennusoireiden välisiä eroja on tutkittu melko 

paljon, tutkimuksia eri masennusoireiden vaikutuksista hoitoon hakeutumiseen on hyvin vähän. 

Kuten aikaisemmin on kerrottu, masennusoireiden välillä on havaittu eroja useilla eri 

tutkimusalueilla, joten on todennäköistä, että eri masennusoireita omaavat eroavat hoitoon 

hakeutumisessa. Du Fortin, Newmanin, Boothroydin ja Blandin (1999) tutkimus on yksi niistä 

harvoista tutkimuksista, joka käsittelee hoitoon hakeutumista tarkastellen eroja eri 

masennusoireiden välillä. Heidän tutkimuksensa osoitti, että hoitoon hakeutuneet olivat kokeneet 

enemmän painonlaskua, unettomuutta, uupumusta, puheen tai liikkeen hidastumista, hitaita ja 

sekavia ajatuksia, levottomuutta, kuolemanhalua ja itsetuhoisia ajatuksia kuin hoitoon 

hakeutumattomat. Erityisen merkittäviä ennustajia hoitoon hakeutumiselle olivat psykomotorinen 

hidastuneisuus sekä itsetuhoiset ajatukset. Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitoon 

hakeutuneilla ilmeni myös enemmän masentunutta mielialaa ja kiinnostuksen puutetta (Dew, 

Bromet, Schullberg, Parkinson & Curtis, 1991), syyllisyyden tunteita (Dew, ym. 1988; Dew, ym. 

1991) sekä ruokahalun vähenemistä ja painon laskua (Bucholz & Robins, 1987) kuin hoitoon 

hakeutumattomilla henkilöillä.  

Neurovegetatiiviset oireet (painon ja ruokahalun muutokset, univaikeudet, uupumus ja 

psykomotoriset muutokset) näyttäisivät vaikuttavan vahvasti hoitoon hakeutumiseen (Bucholz & 

Robins, 1987; Dew, ym. 1988; Dew, ym. 1991; du Fort, ym. 1999). Neurovegetatiiviset oireet ovat 

ehkä helpommin havaittavissa ongelmallisiksi kuin kognitiiviset oireet, jolloin hoitoon saatetaan 

hakeutua siitä syystä, että ongelman ajatellaan olevan johonkin fyysiseen sairauteen eikä 
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mielenterveyteen liittyvää. Tällaisten neurovegetatiivisten oireiden ei ole kuitenkaan havaittu 

olevan vahvasti yhteydessä vakavampi asteiseen masennukseen, toisin kuin kognitiivisten ja 

emotionaalisten oireiden, kuten masentuneen mielialan, kiinnostuksen puutteen ja 

syyllisyydentunteen (Faravelli, ym. 1996). Neurovegetatiivisista oireista hidastuneisuuden on 

todettu olevan voimakkaasti yhteydessä vakavaan masennukseen (Faravelli, ym. 1996), mutta 

paino- ja uniongelmien on puolestaan todettu vaikuttavan toiminnanhäiriöihin hyvin vähän (Fried 

& Nesse, 2014).  

Vaikka neurovegetatiivisten oireiden on havaittu olevan vahvasti yhteydessä hoitoon 

hakeutumiseen, niin Luxin ja Kendlerin (2010) tutkimuksessa kognitiiviset oireet ennustivat 

merkittävästi enemmän hoitoon hakeutumista kuin neurovegetatiiviset oireet. Tämä saattaa 

johtua siitä, että kognitiiviset oireet ovat vahvasti yhteydessä vakavampi asteiseen masennukseen 

(Faravelli, ym. 1996), mikä on puolestaan yhteydessä hoitoon hakeutumiseen (Blumenthalin & 

Endicottin, 1996; Hämäläinen, ym. 2008; Thompson, ym. 2004). Erityisesti itsetuhoiset ajatukset 

näyttäisivät yksittäisenä oireena olevan yhteydessä vahvasti hoitoon hakeutumiseen ja 

itsetuhoisten ajatusten on todettu vaikuttavan hoitoon hakeutumiseen useissa eri tutkimuksissa 

(Dew, ym. 1988; Dew, ym. 1991; du Fort, ym. 1999; Hämäläinen, ym. 2008).  Syy tähän voi olla se, 

että itsetuhoisia ajatuksia saattaa ilmetä enemmän erittäin vakavassa masennustilassa, jolloin 

toimintakyky on heikentynyt paljon, mikä puolestaan edelleen kannustaa hakeutumaan hoitoon.  

Aikaisemmat tutkimustulokset masennusoireiden ja hoitoon hakeutumisen välisistä yhteyksistä 

eivät ole täysin johdonmukaisia: hoitoon hakeutumiseen vaikuttavat oireet vaihtelevat eri 

tutkimusten välillä. Kaikissa näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu eroja 

masennusoireiden vaikutuksissa hoitoon hakeutumiseen. Aikaisemmat tutkimustulokset antavat 

siis tukea sille, että eri masennusoireita olisi syytä tarkastella erillisinä tekijöinä, kun tutkitaan 

masentuneiden hoitoon hakeutumista. Tutkimustuloksia tästä aiheesta on kuitenkin vielä vähän ja 

tulokset ovat olleet jonkin verran epäjohdonmukaisia, joten tätä aihetta olisi syytä tukia lisää. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on syventyä tähän aiheeseen enemmän ja saada lisää tietoa 

masennusoireiden välisistä eroista hoitoon hakeutumiseen liittyen.    
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1.4 Tutkimusongelma 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eri masennusoireita ja niiden yksittäisiä vaikutuksia hoitoon 

hakeutumiseen. Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan asettaa seuraavat oletukset: 

1. Eri masennusoireet vaikuttavat eri tavoin hoitoon hakeutumiseen.  

2. Kognitiiviset oireet ennustavat hoitoon hakeutumiseen vahvemmin kuin 

neurovegetatiiviset oireet.  

3. Erityisesti itsetuhoiset ajatukset ovat yhteydessä hoitoon hakeutumiseen. 

4. Naiset hakeutuvat todennäköisemmin hoitoon kuin miehet. 

5. Vanhempi ikä ennustaa hoitoon hakeutumista.  

 

2. Menetelmät 
 

2.1 Koehenkilöt 
 

Tutkimuksen otos koostui 2352 henkilöstä, joista 71,6 % oli naisia ja 28,4 % miehiä. Otoksen keski-

ikä oli 62,6 vuotta ja iän vaihteluväli 33-80 vuotta. Otos koostui Survey of Health, Aging and 

Retirement in Europe (SHARE) kyselyn toisesta vaiheesta, joka on kerätty vuonna 2006-2007. 

SHARE on poikkitieteellinen pitkällä aikavälillä kerätty kysely, joka sisältää tietoa terveydestä, 

sosioekonomisesta statuksesta sekä sosiaalisista suhteista ja perhesuhteista. Kyselyyn on 

osallistunut pääosin vanhempia, yli 50-vuotiaita henkilöitä. Kysely tehtiin pitkällä, keskimäärin 90 

minuuttia kestävällä, henkilökohtaisella haastattelulla, jonka jälkeen koehenkilöt täyttivät 

kyselylomakkeita. Otos on kerätty 12 eri Euroopan maasta, joihin kuului Itävalta, Saksa, Ruotsi, 

Alankomaat, Espanja, Italia, Ranska, Tanska, Kreikka, Sveitsi, Belgia ja lisäksi Israel. Taulukossa 1 on 

tiivistettynä tiedot koehenkilöistä. 

Vaikka SHARE on keskittynyt tutkimaan vanhempia ihmisiä, niin tähän tutkimukseen ei otettu 

mukaan yli 80-vuotiaita koehenkilöitä. Tämä johtuu siitä, että vanhemmiten muu sairastavuus 

yleensä kasvaa, joten hoitoon hakeudutaan useammin kuin nuorempana. Näin ollen syy hakeutua 

hoitoon on todennäköisesti jokin muu kuin masennukseen liittyvä, joka on tämän tutkimuksen 

aiheena. 
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Taulukko 1  

Koehenkilöiden taustatiedot. 

  Keskiarvo N % 

     

Ikä  62,58   

 33-50  83 3,5 

 51-60  1 022 43,5 

 61-70  754 32,1 

 71-80  493 21,0 

     

Sukupuoli     

 Mies  667 28,4 

 Nainen  1 685 71,6 

     

Maat     

 Itävalta  114 4,8 

 Saksa  158 6,7 

 Ruotsi  218 9,3 

 Alankomaat  165 7,0 

 Espanja  304 12,9 

 Italia  241 10,2 

 Ranska  233 9,9 

 Tanska  157 6,7 

 Kreikka  164 7,0 

 Sveitsi  56 2,4 

 Belgia  316 13,4 

 Israel  226 9,6 

     

Siviilisääty     

 Naimisissa  1 643 69,9 

 Rekisteröity parisuhde  34 1,4 

 Asumuserossa  31 1,3 

 Ei koskaan ollut naimisissa  135 5,7 

 Eronnut  218 9,3 

 Leski  291 12,4 

     

Työtilanne     

 Eläkkeellä  862 36,6 

 Töissä  692 29,4 

 Työtön  117 5,0 

 Työkyvytön sairauden takia  168 7,1 

 Kotiäiti tai -isä  506 21,5 

 Muu  7 0,3 
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Taulukko 2  

Masennusoireiden ilmeneminen ja hoitoon hakeutuneiden osuus otoksessa. 

    Kyllä    Ei  

   N  %  N  % 

Oireet          
 Masentunut 

mieliala 
 

 1 744  74,1 %  608  25,9 % 

 Pessimismi 
 

 544  23,1 %  1 808  76,9 % 

 Itsetuhoiset 
ajatukset 
 

 483  20,5 %  1 869  79,5 % 

 Syyllisyys 
 

 361  15,3 %  1 991  84,7 % 

 Univaikeudet 
 

 1 392  59,2 %  960  40,8 % 

 Kiinnostuksen 
puute 
 

 532  22,6 %  1 820  77,4 % 

 Ärsyyntyvyys 
 

 1 069  45,5 %  1 283  54,5 % 

 Ruokahalun 
muutokset 
 

 448  19,0 %  1 904  81,0 % 

 Uupumus 
 

 1 414  60,1 %  938  39,9 % 

 Keskittymis-
vaikeudet 
viihdyttävään 
aktiviteettiin 
 

 584  24,8 %  1 768  75,2 % 

 Keskittymis-
vaikeudet 
lukemisessa 
 

 671  28,5 %  1 681  71,5 % 

 Nautintojen 
kokemisen 
puute 
 

 474  20,2 %  1 878  79,8 % 

 Itkuisuus 
 

 1 262  53,7 %  1 090  46,3 % 

          
Hoitoon  
hakeutuminen 

 
        

 Koskaan 
hakeutunut 
lääkärille tai 
psykiatrille 
masennuksen 
johdosta 
 

 1 234  52,5 %  1 118  47,5 % 

 Koskaan 
joutunut 
osastohoitoon 

 109  4,6 %  2 243  95,4 % 
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Tutkimuksen otos koostui alun perin 20 437 koehenkilöstä, jotka olivat vastanneet 

masennusoireita mittaaviin kysymyksiin. Näistä henkilöistä vain 2352 oli vastannut hoitoon 

hakeutumiseen liittyviin kysymyksiin, joten otos rajattiin näihin henkilöihin.  

 

2.2 Arviointimenetelmät 

 

Masennusta arvioitiin European Depression (EURO-D) itsearviointikyselyllä, joka on luotu 

parantamaan myöhäisiän masennuksen tutkimistulosten vertailtavuutta eri Euroopan maiden 

välillä (Prince ym., 1999). Se sisältää 12 oirekokonaisuutta: masentunut mieliala, pessimismi, 

itsetuhoiset ajatukset, syyllisyys, uniongelmat, kiinnostuksen puute, ärsyyntyvyys, ruokahalun 

muutokset, uupumus, keskittymisvaikeudet, nautintojen kokemisen puute ja itkuisuus. 

Keskittymisvaikeudet on jaettu kahteen eri alaryhmään: keskittymisvaikeudet viihdyttävään 

aktiviteettiin ja keskittymisvaikeudet lukemisessa. Jokainen oireita vastaava osio pisteytetään sen 

mukaan esiintykö oiretta vai ei. Jos siis tutkittavalla ilmeni jokin oire, sai hän arvon yksi tästä 

osiosta, ja jos oiretta ei ilmennyt, sai hän arvon nolla kyseisestä osiosta. Saatu pistemäärä on siis 

välillä 0-12.    

Hoitoon hakeutumista tutkittiin kysymällä tutkittavilta, ovatko he koskaan hakeutuneet lääkärille 

tai psykiatrille masennuksen vuoksi, tai ovatko he koskaan joutuneet psykiatriseen osastohoitoon 

mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Myös nämä muuttujat pisteytettiin dikotomisesti siten, että jos 

tutkittava vastasi kyllä, sai hän arvon yksi, kun taas ei-vastauksista tutkittava sai arvon nolla. 

Taulukossa 2 on koottu masennusoireiden ilmenemiset ja hoitoon hakeutuneiden määrät. 

 

2.3. Tilastoanalyysit 
 

Masennusoireiden ja hoitoon hakeutumisen yhteyttä tutkittiin logistisella regressioanalyysilla, 

jossa lääkäriin tai psykiatrille hakeutuminen tai osastohoitoon joutuminen olivat ennustettavia 

muuttujia ja masennusoireet puolestaan ennustavia. Analyyseissa kontrolloitiin sukupuoli, ikä, 

siviilisääty ja työtilanne. Sukupuoli koodattiin niin, että miehet saivat arvon 1 ja naiset arvon 2. 

Siviilisäädyssä naimisissa olevat ja työtilanteessa eläkkeellä olevat valittiin referenssiluokiksi. 
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Logistisen regressioanalyysin lisäksi analyyseissa tarkasteltiin masennusoireiden, hoitoon 

hakeutumisen ja taustamuuttujien välisiä korrelaatioita.   

 

3. Tulokset 
  

Korrelaatioista huomataan, että osa oireista korreloi vahvemmin lääkärille tai psykiatrille 

hakeutumisen kanssa kuin toiset (taulukko 3). Masentunut mieliala (r = .10, p < .01), itsetuhoisuus 

(r = .08, p < .01), syyllisyyden tunteet (r = .10, p < .01), univaikeudet (r = .12, p < .01), ruokahalun 

muutokset (r = .04, p < .05), uupumus (r = .06, p < .01), keskittymisvaikeudet lukemisessa (r = .04, 

p < .05) ja itkuisuus (r = .04, p < .05) olivat positiivisesti yhteydessä hoitoon hakeutumiseen. Myös 

sukupuoli korreloi tilastollisesti merkitsevästi lääkärille tai psykiatrille hakeutumisen kanssa (r = 

.08, p < .01). Osastohoitoon joutumisen ja masennusoireiden väliset korrelaatiot olivat pienempiä 

kuin lääkärille tai psykiatrille hakeutumisen ja oireiden väliset korrelaatiot, mutta jonkin verran eri 

oireita korreloi osastohoitoon joutumisen kuin lääkärille hakeutumisen kanssa. Itsetuhoiset 

ajatukset (r = .06, p < 01), syyllisyyden tunteet (r = .04, p < .05), ruokahalun muutokset (r = .04, p < 

.05) ja keskittymisvaikeudet (r = .05, p < .05; r = .05, p < .05) olivat yhteydessä psykiatriseen 

osastohoitoon joutumiseen. Useampi oire näyttäisi olevan yhteydessä lääkärille tai psykiatrille 

hoitoon hakeutumiseen kuin osastohoitoon joutumiseen.  

Logistisesta regressioanalyysista havaitaan, että osa oireista näyttäisi ennustavan enemmän 

hoitoon hakeutumista kuin toiset (taulukko 4). Koehenkilöt, joilla ilmeni masentunutta mielialaa 

(OR = 1.426, p < .01), itsetuhoisia ajatuksia (OR = 1.303, p < .05), syyllisyyden tunteita (OR = 1.566, 

p < .001) ja univaikeuksia (OR = 1.481, p < .001) hakeutuivat todennäköisemmin lääkärin tai 

psykiatrin vastaanotolle. Sen sijaan henkilöt, jotka kokivat ärsyyntyvyyttä (OR = .712, p < .001) ja 

nautinnon puutetta (OR = .747, p < .05), hakeutuivat epätodennäköisemmin hoitoon. Muut oireet 

eivät ennustaneet hoitoon hakeutumista tilastollisesti merkitsevästi tässä mallissa. 

Taustamuuttujista sukupuoli näyttäisi vaikuttavan hoitoon hakeutumiseen siten, että naiset 

hakeutuivat todennäköisemmin hoitoon kuin miehet (OR = 1.330, p < .01). Lisäksi sairauden takia 

työkyvyttömät hakeutuivat todennäköisemmin lääkärille tai psykiatrille (OR = 2.069, p < .001). 

Muut työtilanteet, siviilisääty tai ikä eivät vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi lääkärille tai 

psykiatrille hakeutumiseen tämän mallin mukaan.
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Taulukko 3 

Masennusoireiden, hoitoon hakeutumisen, sukupuolen ja iän väliset korrelaatiot. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Masentunut mieliala 
 

1                 

2. Pessimismi 
 

,18** 1                

3. Itsetuhoiset 
ajatukset 
 

,24** ,26** 1               

4. Syyllisyys 
 

,13** ,02 ,18** 1              

5. Univaikeudet 
 

,24** ,10** ,16** ,08** 1             

6. Kiinnostuksen puute 
 

,19** ,24** ,24** ,10** ,17** 1            

7. Ärsyyntyvyys 
 

,26** ,12** ,19** ,10** ,18** ,16** 1           

8. Ruokahalun muutokset 
 

,16** ,19** ,21** ,07** ,19** ,26** ,16** 1          

9. Uupumus 
 

,29** ,14** ,21** ,08** ,23** ,25** ,26** ,24** 1         

10. Keskittymisvaikeudet viihdyttävään 
aktiviteettiin 
 

,15** ,22** ,21** ,05* ,13** ,31** ,14** ,17** ,24** 1 

       

11. Keskittymisvaikeudet lukemisessa 
 

,16** ,22** ,19** ,02 ,13** ,26** ,13** ,19** ,22** ,55** 1 
      

12. Nautintojen kokemisen puute 
 ,15** ,32** ,19** ,05* ,10** ,25** ,07** ,19** ,16** ,22** ,22** 1 

     

13. Itkuisuus 
 

,36** ,12** ,25** ,10** ,21** ,16** ,21** ,18** ,22** ,14** ,13** ,13** 1     

14. Hoitoon hakeutuminen 
lääkärille tai psykiatrille masennuksen 
vuoksi 
 

,10** ,03 ,08** ,10** ,12** ,03 -,02 ,04* ,06** ,04 ,04* -,02 ,04* 1 

   

15. Osastohoitoon joutuminen 
 

,02 ,04 ,06** ,04* -,01 ,01 ,01 ,04* ,01 ,05* ,05* ,03 ,01 ,19** 1 
  

16. Sukupuoli 
 

,09** ,01 ,04* ,05* ,09** ,03 -,02 ,05* ,04* -,01 ,02 -,04 ,25** ,08** -,04 1  

17. Ikä 
 

,06** ,19** ,09** -,06** ,00 ,10** -,04 ,11** ,06** ,11** ,11** ,13** ,02 -,04 -,05* -,04 1 

* Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä tasolla 0,05 
** Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä tasolla 0,01
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Taulukko 4  

Hoitoon hakeutumiselle tehty logistinen regressioanalyysi, jossa on selittävinä tekijöinä 
masennusoireet, sukupuoli, ikä, siviilisääty ja työtilanne.   

    Hoitoon hakeutuminen lääkärille 

tai psykiatrille masennuksen 

vuoksi 

 
Osastohoitoon joutuminen 

 

 

 

 

  OR 95% luottamusvälit  OR 95% luottamusvälit 

 Alempi Ylempi  Alempi Ylempi 

          

 Masennusoireet  
       

  Masentunut 

mieliala 
1,426** 1,149 1,771  ,992 ,580 1,697 

 Pessimismi 
1,068 ,855 1,334  1,278 ,748 2,083 

 Itsetuhoiset 

ajatukset 
1,303* 1,032 1,645  1,601 ,979 2,620 

 Syyllisyys 1,566*** 1,228 1,996  1,417 ,862 2,329 

 Univaikeudet 1,481*** 1,237 1,774  ,716 ,464 1,105 

 Kiinnostuksen 

puute 
,943 ,753 1,180  ,753 ,448 1,266 

 Ärsyyntyvyys ,712*** ,592 ,855  ,838 ,543 1,294 

 Ruokahalun 

muutokset 
1,054 ,836 1,329  1,599 ,973 2,627 

 Uupumus 1,115 ,922 1,349  ,822 ,517 1,305 

 Keskittymis-

vaikeudet 

viihdyttävään 

aktiviteettiin 

1,060 ,835 1,346  1,419 ,833 2,418 

 Keskittymis-

vaikeudet 

lukemisessa 

1,055 ,841 1,332  1,240 ,741 2,075 

 Nautinnon 

kokemisen 

puute 

,747* ,594 ,939  1,093 ,659 1,811 

 Itkuisuus ,866 ,714 1,050  1,108 ,700 1,754 

Sukupuoli  1,330** 1,084 1,633  ,696 ,438 1,106 

Ikä  ,994 ,981 1,007  ,934*** ,905 ,965 
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 Siviilisääty         

 
 Naimisissa         

 

 
Rekisteröity 

parisuhde 
,848 ,419 1,717  2,021 ,581 7,033 

 
 Asumuserossa 1,442 0,672 3,098  2,270 ,643 8,010 

 

 
Ei koskaan ollut 

naimisissa 
,805 ,558 1,160  1,327 ,640 2,750 

 
 Eronnut ,768 ,569 1,038  1,335 ,699 2,551 

 
 Leski ,860 ,655 1,130  ,881 ,417 1,861 

 
Työtilanne         

 
 Eläkkeellä  **    *   

 
 Töissä ,999 ,770 1,296  ,345** ,186 ,638 

 
 Työtön 1,495 ,974 2,293  ,322* ,108 ,963 

 

 

Työkyvytön 

sairauden 

takia 

2,069*** 1,408 3,040  ,862 ,434 1,711 

 

 
Kotiäiti tai 

-isä 
1,164 ,907 1,495  ,591 ,317 1,103 

 
 Muu ,399 ,075 2,108  ,000 ,000 ,000 

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001 
OR = ristitulosuhde 

 

Mikään masennusoire ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi osastohoitoon joutumiseen (p > 

.05). Taustamuuttujista ikä (OR = 0.934, p < .001) ja töissä oleminen (OR = .345, p <.01) vaikuttivat 

osastohoitoon joutumiseen siten, että nuoremmat ja työttömät joutuivat osastohoitoon 

todennäköisemmin. Sukupuoli, siviilisääty ja muut työtilanteet eivät tämän mallin mukaan 

vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi osastohoitoon joutumiseen.  

 

4. Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia eri masennusoireiden vaikutuksia hoitoon 

hakeutumiseen. Oletuksena oli, että vaikutukset hoitoon hakeutumiseen eroavat eri oireiden 

välillä. Tulokset tukivat tätä hypoteesia: masentunut mieliala, itsetuhoiset ajatukset, syyllisyyden 

tunteet ja univaikeudet ennustivat hoitoon hakeutumista. Sen sijaan henkilöt, joilla ilmeni 
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ärsyyntyvyyttä ja nautinnon kokemisen puutetta, hakeutuivat muita epätodennäköisemmin 

hoitoon. Muut oireet eivät ennustaneet hoitoon hakeutumista. Tuloksista voidaan nähdä, että 

suurin osa hoitoon hakeutumista ennustavista oireista kuuluvat kognitiivisten oireiden luokkaan 

(masentunut mieliala, itsetuhoiset ajatukset ja syyllisyyden tunteet; Lux & Kendler, 2010).  

Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan 

masennusoireiden välillä ilmenee eroja, kun tarkastellaan niiden yhteyksiä hoitoon 

hakeutumiseen. Aikaisempien tutkimustulosten välillä ilmenee jonkin verran 

epäjohdonmukaisuutta: tulokset eroavat siinä, mitkä oireet vaikuttavat merkitsevästi hoitoon 

hakeutumiseen. Osassa tutkimuksissa kognitiiviset oireet selittävät hoitoon hakeutumista 

enemmän (Dew, ym. 1991; Lux & Kendler, 2010) ja osassa puolestaan neurovegetatiiviset oireet 

(Bucholz & Robins, 1987; Dew, ym. 1988). Tässä tutkimuksessa suurin osa hoitoon hakeutumiseen 

vaikuttavista masennusoireista oli kognitiivisia oireita. Nämä oireet olivat samoja kuin mitä 

aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu (Dew, ym. 1988, Dew, ym. 1991, du Fort, ym. 1999). 

Erityisesti itsetuhoisten ajatusten on todettu lisäävän hoitoon hakeutumisen todennäköisyyttä 

useassa eri tutkimuksessa (Dew, ym. 1988; Dew, ym. 1991; du Fort, ym. 1999; Hämäläinen, ym. 

2008). Tässä tutkimuksessa itsetuhoiset ajatukset eivät erottuneet erityisen voimakkaana 

ennustajana, mutta niiden vaikutukset olivat tilastollisesti merkitseviä. Myös masentuneen 

mielialan (Dew, ym. 1991) ja syyllisyyden tunteiden (Dew, ym. 1988, Dew, ym. 1991) on havaittu 

ennustavan hoitoon hakeutumista aikaisemmissa tutkimuksissa. Neurovegetatiivisista oireista 

univaikeuksien on havaittu olevan yhteydessä hoitoon hakeutumiseen ja nämä tulokset ovat olleet 

johdonmukaisia tutkimusten välillä (Dew, ym. 1988, Dew, ym. 1991, du Fort, ym. 1999). 

Univaikeuksien vaikutus hoitoon hakeutumiseen havaittiin myös tässä tutkimuksessa.  

Masentuneen mielialan, itsetuhoisten ajatusten ja syyllisyyden tunteiden on todettu olevan 

yhteydessä vakavaan masennukseen (Faravelli ym. 1996), ja vakavampiasteisen masennuksen on 

puolestaan todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen hoitoon hakeutumiseen (Blumenthalin & 

Endicottin, 1996; Hämäläinen, ym. 2008; Thompson, ym. 2004). Näin ollen masennusoireiden 

vaikutukset vakavaan masennukseen saattavat toimia välittävinä tekijöinä oireiden yhteyksissä 

hoitoon hakeutumiseen. Kun oireet käyvät sietämättömiksi, hoitoon hakeutuminen saatetaan 

kokea välttämättömänä, jolloin vakavampi oireilu lisää todennäköisyyttä hoitoon hakeutumiseen. 

Univaikeudet puolestaan eivät ole yhteydessä vakavaan masennukseen Faravellin ym. (1996) 

tutkimuksen mukaan. Sen sijaan univaikeudet saattavat aiheuttaa fyysisiä ongelmia, joiden vuoksi 
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hoitoon hakeudutaan. Masennuksesta johtuvat somaattiset oireet, kuten univaikeudet, saattavat 

olla helpommin huomattavissa ja ne saatetaan arvioida helpommin ongelmalliseksi kuin 

masennukseen liittyvät kognitiiviset ja emotionaaliset oireet. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

havaittu, että myös ruokahalun vähentymisellä ja painon laskulla on vahva yhteys hoitoon 

hakeutumiseen (Bucholz & Robins, 1987). Tämänkin voidaan ajatella johtuvan siitä, että tällainen 

oireilu saatetaan kokea fyysisenä sairautena, jonka vuoksi hoitoon hakeudutaan. Tässä 

tutkimuksessa ruokahalun ja painon muutokset eivät ennustaneet hoitoon hakeutumista, mutta 

ruokahalun muutokset olivat kuitenkin yhteydessä hoitoon hakeutumiseen.  

Sosiodemografisten piirteiden välillä oli jonkin verran eroja hoitoon hakeutumisessa. Naiset 

hakeutuivat todennäköisemmin hoitoon kuin miehet, mikä vastaa aikaisempien tutkimusten 

tuloksia (Kessler, ym. 2005). Myös sairauden takia työkyvyttömät hakeutuivat todennäköisemmin 

hoitoon kuin muissa työtilanteissa olevat. Sen sijaan iällä ei näyttänyt olevan merkitystä hoitoon 

hakeutumisessa, toisin kuin aiemmin on havaittu. Aikaisemmissa tutkimuksissa vanhemman iän on 

todettu olevan yhteydessä hoitoon hakeutumiseen (Kessler, ym. 2005; Mojtabai, Olfson & 

Mechanic, 2002). Tämän tutkimuksen otos koostui suurimmaksi osaksi vanhemmista 

koehenkilöistä, mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin. Koska suurin osa tutkimuksen koehenkilöistä 

oli vanhoja, nuorten hoitoon hakeutumisesta ei saatu tässä tietoa tässä tutkimuksessa. Ikääntyvillä 

ihmisillä ilmenee monesti enemmän fyysisiä sairauksia ja ongelmia kuin nuorilla ja näillä ongelmilla 

saattaa olla suurikin merkitys vanhusten lisääntyneeseen hoitoon hakeutumiseen.  

Kuten edellä on todettu, tämän tutkimuksen yksi rajoite on tutkittavien korkea keski-ikä. Tulokset 

saattaisivat olla erilaisia nuoremmilla henkilöillä. Lisäksi tässä tutkimuksessa oli erittäin suuri 

vastauskato. Iso osa tutkittavista ei ollut vastannut hoitoon hakeutumista koskeviin kysymyksiin. 

Tämä saattaa alentaa tutkimuksen luotettavuutta. Suurin osa masennusoireista oli yhteydessä 

lääkärille tai psykiatrille hoitoon hakeutumiseen ja lähes puolet oli yhteydessä psykiatriseen 

osastohoitoon joutumiseen. Kuitenkin vain yksi kolmasosa oireista ennusti lääkärille tai psykiatrille 

hoitoon hakeutumista ja yksikään oire ei ennustanut osastohoitoon joutumista. Tässä 

tutkimuksessa ei tule ilmi, millä tavoin ne oireet, jotka korreloivat mutta eivät ennustaneet 

hoitoon hakeutumista, olivat yhteydessä hoitoon hakeutumiseen. Näihin yhteyksiin on siis 

saattanut vaikuttaa jokin muu ulkopuolinen tekijä, mikä tässä tutkimusasetelmassa ei tule ilmi. 

Esimerkiksi persoonallisuuspiirteet, joita ei tässä tutkimuksessa tarkastella, saattaisivat olla yksi 
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välittävä tekijä masennusoireiden ja hoitoon hakeutumisen yhteyksissä. Näitä yhteyksiä ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä olisi aiheellista tutkia jatkossa enemmän. 

Tämä tutkimus on yksi niitä harvoja tutkimuksia, jossa tutkitaan eri masennusoireiden yhteyksiä 

hoitoon hakeutumiseen. Masennuksen arvioimista summamuuttujan avulla on arvosteltu, sillä on 

mahdollista, että tällä tavalla saatetaan jättää huomioimatta tärkeitä kliinisiä tietoja (Fried & 

Nesse, 2015b). Tutkimalla yksittäisiä oireita on mahdollista saada entistä enemmän syventävää 

tietoa masennuksesta kuin pelkästään summamuuttujasta saatuja tietoja tarkastelemalla. Tätä 

tietoa on toivottavasti tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää masennuksen hoidossa. 

Masennusoireiden laadullinen tutkiminen saattaisi tuoda uusia mahdollisuuksia masennuksen 

arvioimiseen sen sijaan, että keskitytään pelkästään oireiden lukumäärään. Kuten tämän 

tutkimuksen tulokset osoittavat, masennusoireiden välillä on eroja, kun tarkastellaan niiden 

vaikutuksia hoitoon hakeutumiseen.  

Masennuksen, samoin kuin muiden mielenterveyden häiriöiden, diagnosoiminen vaatii oireiden 

tarkastelua. Mielenterveyden häiriöiden diagnooseja ei ole mahdollista varmistaa 

laboratoriokokeilla. Sen sijaan esimerkiksi syöpä voidaan varmistaa erilaisilla kuvausmenetelmillä 

ja verikokeilla. Borsboom ja Cramer (2013) esittävät, että mielenterveyden häiriöt eivät voi olla 

olemassa itsenäisesti ilman oireita. Esimerkiksi ihmisellä voi olla varhaisvaiheessa syöpä ilman 

mitään oireita, mutta ei ole mahdollista diagnosoida masennusta ilman minkäänlaista oireilua. 

Tämän vuoksi Borsboom ja Cramer (2013) päättelevät, että mielenterveyden häiriöt eivät voi olla 

oireiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ainakaan samalla tavalla, jolla kasvaimet tai bakteerit ovat 

oireisiin vaikuttavia tekijöitä taudeissa. Lisäksi syy-seuraussuhteet fyysisen taudin ja oireiden välillä 

ovat monesti yksisuuntaisia: keuhkosyöpä aiheuttaa hengitysvaikeuksia mutta hengitysvaikeudet 

eivät aiheuta keuhkosyöpää. Sen sijaan mielenterveyshäiriöiden kohdalla esimerkiksi ikävät 

elämäntapahtumat saattavat laukaista eri masennusoireita (Keller ym., 2007) jotka puolestaan 

saattavat laukaista muita masennusoireita. Esimerkiksi läheisen kuoleman aiheuttama surullinen 

mieliala saattaa aiheuttaa unettomuutta, joka puolestaan saattaa aiheuttaa uupumusta, joka 

puolestaan saattaa vaikeuttaa keskittymiskykyä ja hidastaa psykomotorisia toimintoja. Tässä on 

lueteltuna jo masennuksen kriteerit täyttävät viisi oiretta, jotka yksi tapahtuma on laukaissut. 

Tämän vuoksi yksittäisten oireiden väliset yhteydet saattavat vaikuttaa suuresti masennuksen 

aiheuttajiin sekä sen kulkuun ja näin ollen ne tulisi huomioida myös hoitoon hakeutumisessa ja 

parhaimman hoitomuodon löytämisessä. Jos masennusta tarkastellaan vain summamuuttujana, 
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nämä oireiden väliset yhteydet jätetään kokonaan huomioimatta ja tällöin jätetään huomioimatta 

myös tärkeää masennukseen liittyvää kliinistä tietoa. Ei tulisi vain olettaa, että mielenterveyden 

häiriöiden taustalla vaikuttavat samat mekanismit kuin muiden tautien taustalla. Mielenterveyden 

häiriöiden diagnosoimisessa oireet ovat huomattavasti suuremmassa roolissa kuin muiden 

laboratoriokokeilla todennettavissa olevien fyysisten tautien ja oireyhtymien kohdalla. Tämän 

vuoksi jatkossa masennuksen arvioimisessa sekä tutkimisessa olisi tärkeää tutkia yksittäisiä oireita 

sekä näiden oireiden välisiä yhteyksiä. Syvällisempi ymmärrys oireista saattaa auttaa 

ymmärtämään paremmin ihmisten hoitoon hakeutumiseen liittyviä tekijöitä ja löytämään 

sopivimman hoitomuodon eri oireyhdistelmille. 
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