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Suomalaisen väestön päihteiden käyttö on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien.  

Psykoosipotilaiden päihteiden käyttö on yleistä. Päihteiden käyttö on voinut 

olla psykoosia aiheuttava tekijä ja lisäksi sillä on merkitystä psykoosin hoidon 

ja ennusteen kannalta. Erityisesti jatkuva käyttö voi johtaa positiivisten 

oireiden vaikeutumiseen, yhteisvaikutuksiin hoidon kanssa, psykoosin 

uusiutumiseen, huonompaan hoitomyöntyvyyteen ja huonompaan 

ennusteeseen. Tässä tutkielmassa tavoitteena on ollut tutkia ensipsykoosiin 

liittynyttä päihteiden käyttöä.  

 

Aineisto ja menetelmät: Aineistona toimi potilasasiakirjoista vuosilta 2016 - 

2019 kerätty ensipsykoosipotilaista koostuva potilasaineisto. Aineistosta 

tutkittiin ensipsykoosiin liittynyttä päihteiden käyttöä, sen selvittämistä, 

psykoosiin liittynyttä keskimääräistä psykiatrista oireilua ja ensipsykoosin 

tutkimusprotokollaan kuuluvien tutkimuksien toteutumista potilasjoukossa. 

Tutkimukset käsittivät erilaisia psykiatrisia oireita ja päihteiden käyttöä 

mittaavia kyselyitä ja virtsan huumausaineiden tutkimuksia. Lisäksi tutkittiin 

miten päihdediagnoosi vaikutti potilaan tutkimuksien toteutumiseen ja niiden 

tuloksiin verrattuna potilaisiin, joilla oli pelkkä psykoosidiagnoosi ilman 

päihdediagnoosia. Analyyseihin käytettiin SPSS-ohjelmistoa. 
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Tulokset: Tulokset käsittivät aineiston demografisten tekijöiden esittelyn, 

päihteiden käytön selvittelyn tulokset, ensipsykoosin tutkimuksien 

toteutumisen ja tulokset koko potilasjoukossa ja sitten päihdediagnoosin 

saaneilla ja heillä, joilla ei ollut päihdediagnoosia. Kyselyitä ja virtsan 

huumausaineiden tutkimuksia oli teetetty 23,4 – 58,6 %:lle aineiston potilaista. 

Yleisimmät päihdelöydökset olivat olleet bentsodiatpsepiinit, kannabis ja 

amfetamiini. Bentsodiatsepiinilöydökset ovat voineet osin selittyä potilaiden 

lääkityksellä.  Alkoholin riskikulutuksen rajat olivat keskimääräisesti ylittyneet 

koko potilasjoukolla ja reilusti päihdediagnoosin saaneilla, kuten myös 

huumeiden ongelmakäytön seulontaraja. Brief psychiatric rating scale:lla 

mitattu psykiatrinen oireilu oli keskimääräisesti ollut vähäisempää 

päihdediagnoosin saaneilla kuin pelkän psykoosidiagnoosin saaneilla.  

Huumeseuloja teetettiin enemmän päihdediagnoosin saaneille potilaille, 

muiden tutkimuksien toteutuminen ei ollut erityisesti yhteydessä 

päihdediagnoosin olemassaoloon. 
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1 Johdanto 

 

Päihteiden käyttö on tutkimuksien perusteella varsin yleistä psykoosisairauksien 

yhteydessä (1,2,3,4). Esimerkiksi vuoden 2018 meta-analyysin mukaan 

elämänaikaisia tai nykyisiä päihdehäiriöitä esiintyi psykoosisairauksista kärsivien 

keskuudessa noin 41,7 %:lla (5).  Päihteiden käyttö on merkittävää, sillä se on 

voinut olla aiheuttava tekijä psykoosille (6).  Lisäksi sillä on vaikutusta potilaiden 

hoitoon ja taudin kulkuun, etenkin jos päihteiden käyttö jatkuu. Päihteiden käyttö 

on psykoosisairauden hoidon kannalta ongelmallista esimerkiksi 

lääkeadherenssin, päihteiden ja lääkkeiden välisten interaktioiden ja 

huonomman hoitomyöntyvyyden vuoksi. (7,8,9) Lisäksi se altistaa psykoosin 

uusiutumiselle ja väkivaltakäyttäytymiselle (10). 

 

Tässä tutkielmassa on keskitytty päihteiden käyttöön ensipsykoosin yhteydessä. 

Aiemmissa tutkimuksissa ensipsykoosiin liittynyt päihteiden käyttö on todettu 

varsin yleiseksi (3,4,11). Päihteiden käytön prevalenssiksi ensipsykoosin 

yhteydessä on esitetty noin 25–60 % (12). Useita päihteitä on tunnistettu, mutta 

yleisimpiä potilaiden käyttämiä päihteitä ovat olleet alkoholi, kannabis ja 

stimulantit. Taustalla on voinut olla pidempiaikainen päihteen käyttöhäiriö tai 

tilapäinen käyttö. (4,9,11)  

 

Tässä tutkielmassa tarkoituksena on ollut selvittää ensipsykoosipotilaista 

koostuvasta tutkimusaineistosta, miten päihteiden käyttöä on systemaattisesti 

arvioitu ensipsykoosipotilailta ja mitkä olivat päihteiden käytön selvittelyn 

löydökset. Lisäksi tarkoituksena on ollut selvittää, vaikuttiko F10-19 –diagnoosi 

eli päihdediagnoosi siihen mitä ensispykoositutkimusprotokollan mukaisia 

tutkimuksia heille oli tehty. ICD-10:n tautiluokituksen mukaan F10-19 -

diagnooseihin kuuluvat lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-

oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (13). F10-19 –diagnooseihin viitataan tässä 

tutkielmassa jatkossa päihdediagnooseina. Tarkoituksena on ollut selvittää, 

vaikuttiko päihdediagnoosi tutkimusten toteutumiseen ja erosivatko tutkimuksien 

tulokset niiden välillä, joilla oli tulohetken päihdediagnoosi ja heillä, joilla ei ollut. 
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Lisäksi tutkielmassa on tutkittu ensipsykoosin tutkimuksien tuloksia koko 

aineiston potilailla ja kiinnitetty huomiota myös tutkimuksien toteutumiseen 

merkkinä niiden käytöstä kliinisessä työssä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota 

potilasaineiston demografisiin tekijöihin, ja mitä nämä kertovat ensipsykoosiin 

sairastuvista demografisella tasolla kuten iän, koulutuksen ja sukupuolen 

puolesta. 

 

Aiheesta löytyy paljon kansainvälisiä tutkimuksia, mutta aiempia suomalaisia 

tutkimuksia ensipsykoosiin liittyvästä päihteiden käytöstä ei juuri ole. Aiemmat 

psykoosia ja päihteitä käsittelevät suomalaiset tutkimukset ovat käsitelleet 

aihetta läheisesti käsitteleviä aiheita kuten esimerkiksi päihteiden käytön 

esiintyvyyttä psykoosin varomerkeistä kärsivillä, samanaikaisen päihdehäiriön 

vaikutusta skitsofreniaa sairastavilla ja päihdepsykoosin muuntumista 

skitsofreniaksi, mutta ne eivät ole suoranaisesti käsitelleet ensipsykoosiin 

liittynyttä päihteiden käyttöä (14,15,16). Tämän tutkielman tarkoituksena on 

tuoda lisää suomalaista tutkimustietoa aiheesta.  

 

2 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

  

2.1 Psykoosin määritelmä ja psykoottiset häiriöt 
  

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen todellisuuden taju hämärtyy. 

Tyypillisiä oireita ovat erilaiset harha-aistimukset, harhaluulot, merkityselämykset 

ja eriskummallinen puhe ja käytös. Näitä oireita kutsutaan positiivisiksi oireiksi. 

Psykoosioireisiin voi lisäksi kuulua negatiivisia oireita kuten tunneilmaisun 

latistuminen, aloitekyvyttömyys ja vetäytyminen ihmissuhteista. (17,18) Lisäksi 

psykoosioireisiin voi kuulua epäspesifisiä oireita kuten masentuneisuutta ja 

ahdistusta. Psykoosioireita esiintyy useissa mielenterveyshäiriössä kuten 

skitsofreniassa, harhaluuloisuushäiriössä ja psykoottisissa mielialahäiriöissä. 

(19)  
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Lieviä psykoottisia oireita voi esiintyä myös terveellä väestöllä ennen kuin oireet 

saavuttavat psykoottisen häiriön diagnostiset kriteerit (20). ICD-10:n mukaan 

itsenäisiä psykoottisia häiriöitä ovat F20-29 –diagnoosit ja mielialahäiriöihin eli 

F30-39-diagnooseihin liittyvät psykoosit kuten psykoottinen masennus ja 

psykoottinen mania. F20-29 –diagnooseihin kuuluvia psykoottisia häiriöitä ovat 

skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriöt, ohimenevät psykoottiset häiriöt, 

skitsoaffektiiviset häiriöt ja muut ei-elimelliset psykoottiset häiriöt. (13) Kun tässä 

tutkielmassa puhutaan itsenäisestä psykoottisesta häiriöstä, tarkoitetaan 

sellaista psykoottista häiriötä, joka ei johdu elimellisestä syystä tai ole seurausta 

päihteiden käytön suorista vaikutuksista. Elimellisistä syistä johtuvat psykoosit 

ovat oma ryhmänsä. (20,21)  

 

Päihtymystilaan liittyvä psykoosioireisto F1X.7 on seurausta päihtymystilasta. 

Päihdepsykoosi F1X.5 sen sijaan johtuu päihteen suorista fysiologisista 

vaikutuksista ja kestää pidempään kuin itse päihtymystila. Sen katsotaan olevan 

ajallisesti rajallinen ja paranevan päihteen käytön loputtua korkeintaan 

muutamassa viikossa. Pidempään jatkuvat oireet katsotaan johtuvan ennemmin 

itsenäisestä psykoottisesta häiriöstä. ICD-10:n määrittely sallii päihdepsykoosin 

oireilun jatkuvan 6 kuukauteen asti, mutta kliinisessä käytännössä rajana on 

käytetty 1 kuukautta. Lisäksi positiiviset ja negatiiviset oireet ovat 

päihdepsykoosissa tyypillisesti lievemmät kuin itsenäisessä psykoottisessa 

häiriössä. Jatkuva päihteiden käyttö voi pidentää päihdepsykoosin oireita. 

(6,13,21,22) Lisäksi päihteiden käytön on osoitettu olevan pidemmällä ajalla 

riskitekijä myös itsenäiselle psykoottiselle häiriölle (15,18,23,24).  

 

2.2 Päihteet psykoosin aiheuttajina 
 

Päihteet vaikuttavat aivoihin ja monet päihteet kykenevät aiheuttamaan 

psykoottisia oireita.  Tällaisia päihteitä ovat mm. alkoholi, ketamiini, amfetamiini, 

metamfetamiini, ekstaasi, kannabis, kokaiini, hallusinogeenit ja monet muut. (6)  
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Päihteiden käyttö voi aiheuttaa päihtymys- tai vieroitustilaan liittyviä psykoottisia 

oireita tai päihdepsykoosin, joka kestää pidempään kuin itse päihtymystila. 

Lisäksi stressi-haavoittuvuusmallin pohjalta päihteiden käyttö nähdään 

kuormitustekijänä, joka voi laukaista itsenäisen psykoosisairauden oirejakson. 

(6,21) Psykoosin puhkeaminen on kuitenkin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat 

monet tekijät kuten geneettinen alttius ja ympäristön stressitekijät (18). 

Päihteiden osalta psykoosin puhkeamiseen vaikuttavat yksilöllinen alttius, 

käytetty päihde ja päihteen käytön intensiteetti. Päihteiden käytön varhaisempi 

aloittamisikä on yhteydessä psykoosioireiden ilmaantumisikään. (6) 

Psykoottisten häiriöiden välittävistä psykopatologisista mekanismeista tunnetuin 

on tyvitumakkeiden dopamiinin säätelyhäiriö ja monet päihteet vaikuttavat 

dopaminergiseen järjestelmään (6,18). 

 

Akuutin psykoosin lisäksi päihteet vaikuttavat myös kroonisten 

psykoosisairauksien kuten skitsofrenian kehittymiseen (6,15,23–25). Kannabis 

on erityisesti yhdistetty tähän riskiin. Kannabista käyttävillä on esitetty olevan 2–

3 kertainen riski sairastua myöhemmin skitsofreniaan (6). Kannabis on päihteistä 

eniten yhdistetty tähän riskiin, mutta myös monen muun päihteen (mm. alkoholi, 

amfetamiini, hallusinogeenit) käytön yhteydessä on todettu myöhempää 

sairastumista skitsofreniaan (15,18,23,24). 

 

2.3 Päihteiden käytön yleisyys psykoosien yhteydessä 
 

Psykoosia ja varsinkin ensimmäistä psykoosijaksoa edeltävä päihteiden käyttö 

on tutkimusten mukaan varsin yleistä (3,4,11).  On esitetty, että alkoholin ja 

huumeiden käytön prevalenssi ensipsykoosipotilailla on 25–60 % (12). Taustalla 

on voinut olla pidempiaikainen päihteen käyttöhäiriö tai tilapäinen käyttö 

(3,4,11,26).  

 

Kun tupakkaa ei huomioida, tutkimusten mukaan yleisimpiä psykoosipotilaiden 

käyttämiä päihteitä ovat alkoholi ja kannabis. Seuraavaksi yleisintä on 

stimulanttien käyttö (mm. ekstaasi, amfetamiini, kokaiini). Myös muiden 
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huumeiden kuten ketamiinin, opioidien ja hallusinogeenien käytöstä on 

raportoitu.  (3,4,11,26) Lisäksi ei ole harvinaista, että esiintyy useamman aineen 

yhtäaikaista käyttöä (11).  Demografisesti katsottuna psykoosipotilaiden 

päihteiden käyttöhäiriöt ovat, samalla tavalla kuin muussakin väestössä, 

yleisempiä miehillä kuin naisilla (4,11). Ikätrendejä tarkasteltaessa, kannabis on 

yleisin nuorten ensipsykoosiin sairastuneiden käyttämä päihde ja vanhemmilla 

skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä tavallisin päihde on alkoholi (4,19). 

 

Päihteiden käyttö ja varsinaiset päihdehäiriöt ovat yleisiä ensipsykoosin lisäksi 

myös pidempiaikaisista psykoosisairauksista kuten skitsofreniasta kärsivien 

keskuudessa (3,5,23). Vuoden 2018 meta-analyysin mukaan minkä tahansa 

nykyisen tai elinaikaisen päihdehäiriön esiintyvyys ensipsykoosista tai 

skitsofreniaspektrin psykoosisairaudesta kärsivien keskuudessa oli 41,7 %. 

Yleisimpiä päihdehäiriöitä olivat kannabiksen (26,2 %) ja alkoholin käyttöhäiriö 

(24,3 %). Seuraavaksi yleisin oli stimulanttien käyttöhäiriö (7,3 %). (5) 

 

2.4 Samanaikaisen päihdehäiriön merkitys 
 

Samanaikainen päihdehäiriö vaikuttaa psykoosisairauden oirekuvaan, taudin 

kulkuun ja hoitoon (7,8,9,16,27). Siitä, että millä tavalla, on tutkimuksissa saatu 

ristiriitaisia tuloksia. Eräiden tutkimuksien mukaan päihteitä käyttävillä esiintyy 

enemmän masennusta, positiivisia oireita ja negatiivisia oireita (8,28). Lisäksi on 

esitetty, että päihteiden käyttö on yhteydessä huonompaan hoitoon 

sitoutumiseen ja huonompaan ennusteeseen, etenkin, jos päihteiden käyttöä 

jatketaan. (7,8,9,16) Aihetta käsittelevässä meta-analyysissä todettiin, että oli 

jonkin verran näyttöä siitä, että samanaikainen päihdehäiriö on yhteydessä 

positiivisten oireiden laajuuteen ja vakavuuteen.  Sen sijaan eroa negatiivisten 

oireiden, sosiaalisen toimintakyvyn, masennusoireiden, itsensä vahingoittamisen 

tai sairaalahoitojen välillä ei todettu. (27) Tulokset olivat hieman ristiriidassa sen 

kanssa mitä muissa tutkimuksissa on esitetty, sillä muissa tutkimuksissa 

päihteiden käyttö oli varsin usein yhdistetty huonompaan ennusteeseen ja 

useampiin sairaalahoitojaksoihin (16). 
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Muita seurauksia, joita samanaikaisesta päihteiden käytöstä voi seurata lisäksi 

ovat lääkkeiden ja päihteiden väliset interaktiot, huonompi hoitomyöntyvyys, 

väkivaltakäyttäytyminen, psykoosin uusiutuminen ja ennenaikainen kuolleisuus. 

(7–10,16) Siitä miksi psykoosia sairastavat käyttävät päihteitä, on monia teorioita, 

ja yksi on, että päihteitä saatetaan käyttää psykoosioireiden ja 

psykoosilääkkeiden haittavaikutusten itselääkinnän välineenä, vaikka tämä ei ole 

kannattavaa ottaen huomioon päihteiden käytön mahdolliset seuraukset (29). 

Muita selityksiä ovat psykoosisairauksien ja päihdehäiriöiden yhteiset geneettiset 

ja sosioekonomiset taustatekijät (30,31). 

 

2.5 Suomen päihdetilanne  
  

Päihdehäiriöiden ja päihteisiin liittyvien psykoosien esiintyvyyteen vaikuttaa 

arvioitavan väestön päihteiden käyttö. Suomessa päihteiden käyttö on 

lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana. Huumeiden käyttö ja kokeilu ovat 

yleistyneet 1990-luvulta lähtien ja yhä nuoremmat kokeilevat erilaisia päihteitä. 

Suomessa yleisin käytetty päihde on alkoholi. Laittomista päihteistä käytetyimpiä 

ovat kannabis ja amfetamiini. THL:n vuoden 2018 tilastoraportin mukaan noin 

joka neljännes 15–69-vuotiaasta väestöstä oli elämänsä aikana kokeillut 

kannabista. Stimulantteja (mm. ekstaasi, kokaiini, amfetamiini) oli elämänsä 

aikana kokeillut noin 4–6 %. Melkein 5 % suomalaisista oli käyttänyt jotain 

huumetta viimeisen 30 päivän aikana. (21,32) 

 

Lisäksi useiden päihteiden ongelmakäyttö oli huumeongelmaisilla yleistä. 

Vuonna 2019 Suomen päihdehuollon huumeasiakkaista 83 % raportoi vähintään 

kahden päihteen ongelmakäytöstä.  Useamman aineen samanaikaisesta 

sekakäytöstä raportoi 53 %. (33)  

 

Suomalaisten päihdeasenteissa on myös tapahtunut muutosta. Suomalaisten 

päihdeasenteet ovat viime vuosien aikana muuttuneet sallivammiksi, erityisesti 

kannabiksen suhteen. Vuoden 2018 kyselyn mukaan 18 % väestöstä toivoi, että 
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kannabista saisi hankkia laillisesti mihin tahansa tarkoitukseen. 54 % oli sitä 

mieltä, että kannabista tulisi saada vain lääkekäyttöön. Yhdistettynä tuloksista 

voidaan sanoa, että lähes kolme neljäsosaa väestöstä (72 %) oli sitä mieltä, että 

kannabista tulisi saada lääkekäyttöön. Väestöstä 20 % haluaisi kyselyn mukaan 

luopua kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta. (32) 

 

3 Tutkimuksen tarkoitus  

  

3.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ensipsykoosiin liittynyttä päihteiden 

käyttöä. Tarkoituksena oli selvittää, miten ensipsykoosipotilaiden päihteiden 

käyttöä oli systemaattisesti arvioitu ja mitä päihteitä ne henkilöt olivat käyttäneet, 

joilta asiaa oli selvitelty.  Lisäksi tavoitteena oli selvittää, vaikuttiko tulovaiheen 

päihdediagnoosi siihen mitä ensipsykoositutkimusprotokollan mukaisia 

tutkimuksia potilaille oli teetetty ja erosivatko tutkimusten tulokset heistä, jotka 

eivät olleet saaneet päihdediagnoosia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kuinka 

suurelle osuudelle tutkimuksia oli teetetty koko potilasaineistossa merkkinä 

tutkimuksien käytöstä kliinisessä työssä ja mitkä olivat tutkimuksien tulokset, ja 

mitä nämä kertoivat potilaiden psykiatrisesta oireilusta ja päihteiden käytöstä. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Kuinka suurelta osuudelta päihteiden käyttöä oli arvioitu ja mitä päihteitä oli 

käytetty?  

2. Kuinka suurelle osuudelle ensipsykoosin tutkimusprotokollan mukaisia 

tutkimuksia oli teetetty?  

3. Mitkä olivat ensipsykoosin tutkimusten tulokset koko potilasjoukolla ja sitten 

heillä, joilla oli tulohetken päihdediagnoosi ja heillä, joilla ei ollut 

päihdediagnoosia?  

4. Oliko ensipsykoosi tehtyjen tutkimusten valossa erilainen heillä, joilla oli 

päihdediagnoosi?  
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5. Kohdennettiinko tutkimuksia eri tavalla riippuen siitä, oliko potilaalle annettu 

tulohetkellä päihdediagnoosi?  

 

4  Tutkimusaineisto ja menetelmät 

  

4.1 Tutkimusaineisto 
  

Tutkimusaineistona on potilasasiakirjoista kerätty potilasaineisto (n=401). 

Aineisto oli haettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 

potilastietojärjestelmästä kohdentaen haku HUS Psykiatrian Hyvinkään alueen 

psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Hoitotiedoista oli haettu takautuvasti vuosilta 

2016–2019 F20-F29 tai F1X.5 diagnoosin saaneet potilaat. Tunnistuksessa oli 

pyritty määrittelemään se alle 40-vuotiaiden ryhmä, jotka olivat olleet 

ensimmäisen psykoosijakson vuoksi psykiatrian erikoissairaanhoidon sairaala- 

tai avohoidossa. 

 

4.2 Aineiston poissulkusyyt 
  

Tästä aineistosta poissuljettiin 121 potilaan tiedot ennen tilastollisia analyysejä 

seuraavien syiden vuoksi: ei ensipsykoosi (n=87), ei psykoosidiagnoosia (n=10), 

psykoosidiagnoosi pelkkä epäily (n=20), päihdepsykoosidiagnoosi pelkkä epäily 

(n=2), ei tarpeeksi tietoja (n=2). Tutkimusaineistosta (n=401) otettiin lopullisiin 

analyyseihin mukaan yhteensä 278 potilaan tiedot.  

 

4.3 Ensipsykoosipotilaan tutkimusprotokollaan kuuluvat 

tutkimukset 
 

Potilaista oli hoitotiedoista haettu tiedot koskien Hyvinkään psykiatrian linjalla 

laaditun alueellisen ensipsykoosin hoito- ja tutkimusprotokollan mukaisia 

tutkimuksia. Kyseessä olivat erilaiset psykiatrisia oireita ja alkoholin ja huumeiden 



12 

 

   

 

käyttöä kartoittavat kyselyt, sekä tietyt laboratoriotutkimukset. Ensipsykoosin 

tutkimusprotokollassa ei määritellä missä hoidon vaiheessa tutkimukset tulee 

suorittaa, vaan tutkimuksien otossa käytetään kliinistä harkintaa. Täten tehdyt 

tutkimukset saattoivat tässä aineistossa ajoittua mihin tahansa vaiheeseen 

hoitoon tulovaiheesta lähtien ottaen huomioon, että aineiston poimintavaiheessa 

osa oli vasta tullut hoidon piiriin ja osa oli ollut hoidossa jo useamman vuoden 

ajan. Ensipsykoosin tutkimusprotokollan sisältämiä tutkimuksia on avattu 

tarkemmin tässä kappaleessa. 

 

1. Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) on arviointiasteikko, jota käytetään 

potilaan psykiatristen oireiden arviointiin. Siinä annetaan 24 eri oireelle pisteitä 

oireen voimakkuuden mukaan. Oireita ovat somaattinen huoli, epäileväisyys, 

vihamielisyys, ahdistus, hallusinaatiot, emotionaalinen vetäytyminen, 

keskittymisen herpaantuvuus, syyllisyys, jännittyneisyys, manerismi, 

suuruusajatukset, masentunut mieliala, motorinen hidastuneisuus, 

yhteistyökyvyttömyys, epätavallinen ajatussisältö, vaimentunut affekti, eksitaatio, 

itsetuhoisuus, kohonnut mieliala, epätavallinen käytös, itsestä 

huolehtimattomuus, konseptuaalinen disorganisaatio, motorinen yliaktiivisuus ja 

disorientaatio. Kullekin oireelle annetaan 1–7 pistettä oireen voimakkuuden 

mukaan. BPRS:stä saadaan tällöin yhteensä 24–168 pistettä oireiden mukaan. 

(34)  

2. Beck Depression Inventory:lla (BDI) kartoitetaan masennusoireita 21 

kysymyksellä. Tulos voi olla normaali (0-12 pistettä), lievä masennus (13-18 

pistettä), kohtalainen tai keskivaikea masennus (19-29 pistettä) tai vaikea 

masennus (> 30 pistettä). Pisteytyksen perusteella ei suoraan saada 

masennuksen diagnoosia, vaan pisteet ovat viitteellisiä vaikeusasteesta (35)  

3. Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) kartoittaa skitsofreniaa 

sairastavan masennusoireita 9 kysymyksellä, joille annetaan 0-3 pistettä oireen 

voimakkuuden mukaan. Pisteitä voi saada 0–27. 6 pistettä tai enemmän on 

viitteellinen masennuksesta. (36) 

4. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) kartoittaa alkoholin 

riskikulutusta 10 kysymyksellä. Siitä voi saada pisteitä yhteensä 0–40. 
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Riskikulutuksen seulontarajana pidetään miehillä 8 pistettä ja naisilla 6 pistettä. 

(37, 38)  

5. Drug Abuse Screening Test (DAST) -kyselyä käytetään huumaavien aineiden 

tai lääkkeiden väärinkäytön seulonnassa. Siitä voi saada yhteensä 0–20 pistettä. 

Seulontarajan pidetään 6 pistettä tai enemmän. 16 pistettä tai enemmän viittaa 

vakavaan päihdeongelmaan. (39) 

6. Huumeseulontaa käytetään ensipsykoosin tutkimusprotokollassa tarpeen 

mukaan, eli sitä ei lähtökohtaisesti tehdä kaikille. Tässä tutkimuksessa 

laboratoriotutkimuksien osalta haettiin tiedot koskien virtsan 

huumausainetutkimuksia (U-Huum-O, U-LCT, U-TOF). Jos huumeseuloja oli 

tehty useampi, valittiin se, joka oli lähempänä BPRS:n tekohetkeä tai jos 

BPRS:aa ei ollut tehty, valittiin se, joka oli hoitoon tuloon nähden tehty 

ensimmäisenä. 

 

Käytettyjä huumeseuloja olivat olleet U-Huum-O, U-HuumLCT ja U-HuumTOF. 

U-Huum-O on immunologinen kvalitatiivinen tutkimus, jolla voidaan osoittaa 

virtsasta seuraavat huume- ja lääkeaineryhmät tai niiden metaboliitit: 

amfetamiini, metamfetamiini, opiaatit, bentsodiatsepiinit, THC (kannabis), 

tramadoli, buprenorfiini, trisykliset antidepressantit, metadoni ja kokaiini. U-

HuumLCT on massapspektrometrinen tutkimus, jolla voidaan osoittaa virtsasta 

400 erilaista huumetta, muuntohuumetta tai lääkeainetta ja 200 erilaista 

yhdistettä. Osasta näistä saadaan myös lääkeainepitoisuudet. U-HuumTOF on 

massaspektrometrinen kvalitatiivinen seulontamenetelmä virtsan 300 

huumaavalle aineelle. (40) 

 

4.4 Muut muuttujat 
 

Potilaista oli edellä mainittujen ensipsykoosin tutkimusprotokollaan kuuluvien 

tutkimusten lisäksi haettu hoitotiedoista tiedot koskien sosiodemografisia tekijöitä 

(ikä, sukupuoli, koulutus jne.), tulotapa, tieto tupakoinnista (esim. Fagerströmin 

kahden kysymyksen testi, tai vapaamuotoisesti kysytty tieto), sukuanamneesi 

mielenterveyden häiriöiden osalta, hoitojakson diagnoosit ml. tulodiagnoosi(t) ja 



14 

 

   

 

tiedot käytettävissä olevasta lääkehoidosta. Lääkitys oli poimittu potilailta 

BPRS:n tekohetkellä tai jos BPRS:ää ei ollut tehty, niin hoitoon tullessa.  

 

4.5 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkittavista oli haettu edellä kuvatutut tiedot sairauskertomuksista takautuvasti. 

Tuloksia käytettiin tässä tutkielmassa arvioimaan potilaiden päihteiden käyttöä ja 

sen selvittämistä, keskimääräistä psykoosiin liittynyttä psykiatrista oireilua ja 

tutkimuksien toteutumista potilasjoukossa. 

 

Tulovaiheen diagnooseista muodostettiin kaksi ryhmää: ne ensipsykoosipotilaat, 

joille oli asetettu hoitoon tullessa päihdediagnoosi (F10-F19) ja he, joilla 

päihdediagnoosia ei tulovaiheessa ollut asetettu. ICD 10 tautiluokituksessa F10-

F19-diagnooseihin kuuluvat: lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset 

aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (mm. päihteen haitallinen käyttö, 

riippuvuus, akuutti päihtymystila tai päihdepsykoosi) (13). Tutkimuksessa 

vertailtiin ensipsykoosin hoitoprotokollan tutkimuksien toteutumista sekä 

huumeseulojen ottoa näiden ryhmien välillä. Lisäksi vertailtiin tulovaiheen 

päihdediagnoosin olemassaolon perusteella alkoholin ja huumeiden käyttöä sekä 

psykoosisairauden oirekuvaa tehtyihin ensipsykoositutkimusprotokollan 

mukaisiin oiremittareihin perustuen (BPRS, CDSS, AUDIT, DAST, BDI).  

 

Tilastollisiin analyyseihin käytettiin IBM Statistics SPSS-ohjelmiston versiota 25. 

Tutkimuksessa käytettiin tilastollisia perustemenetelmiä, kuten frekvenssejä ja 

deskriptiivisiä menetelmiä laskettaessa keskiarvoja, keskihajontaa (SD), sekä 

minimi- ja maksimiarvoja. Lisäksi käytettiin ristiintaulukointia (khiin neliö) 

vertailtaessa kahden ryhmän välisiä eroja. Normaalijakaumien keskiarvoja 

vertailtaessa käytettiin kahden riippumattoman otoksen t-testejä. Analyyseissa 

laskettiin soveltuvin osin p-arvot ja tässä tutkimuksessa tilastollisen 

merkitsevyyden rajana oli p <0,05. 
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5 Tulokset  

  

5.1 Aineiston demografinen kuvaus 
  

Tutkimusaineisto (n=278) koostui 157 miehestä (56,5 %) ja 121 naisesta (43,5 

%), jotka olivat tulleet Hyvinkään psykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin 

ensipsykoosin vuoksi vuosina 2016–2019. Potilaiden keskimääräinen ikä hoitoon 

tullessa oli ollut 24,2. Taulukossa 1 on esiteltynä potilasjoukon sosiodemografisia 

tietoja, potilaiden hoitoon tulotapa, päivittäinen tupakointi, oliko lähisuvussa 

mielenterveyden häiriöitä ja oliko potilaalle annettu tulovaiheessa 

päihdediagnoosia (F10-F19).  
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Taulukko 1. Aineiston kuvaus 

  Ka. Min-Max 

Ikä hoitoon 
tullessa 

 24,2 13,5 - 35,9 

  n % 

Yhteensä  278 100,0  

Sukupuoli Miehet  157 56,5  

 Naiset  121 43,5  

Koulutus Peruskoulu kesken 6 2,2  

 Peruskoulu 164 59,0  

 Lukio tai osa lukiota 36 12,9  

 Ylioppilas 30 10,8  

 Ei tiedossa 42 15,1  

Siviilisääty Naimisissa  16 5,8  

 Avoliitossa  32 11,5  

 Eronnut/leski  12 4,3  

 Naimaton 191 68,7  

 Ei tiedossa 27 9,7  

Työssäkäynti  Työssä/opiskelee 104 37,4  

 Sairauslomalla 30 10,8  

 Muu 112 40,3  

 Ei tiedossa 32 11,5  

Tulotapa Sairaala 132 47,8  

 Avohoito 94 33,8  

 Muu (esim. TAY) 52 18,7  

Päivittäinen 
tupakointi 

Kyllä 80 28,8  

 Ei  73 26,2  

 Ei tiedossa 125 45,0  

Lähisuvun 
mielenterveyssaira
us 

Kyllä  77 27,7  

 Ei  43 15,5  

 Ei tiedossa 158 56,8  

Päihdediagnoosi  Kyllä  53 19,1  

 Ei  225 80,9  
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5.2 Ensipsykoosin tutkimukset 
 

Taulukossa 2 on esiteltynä, kuinka suurelle osuudelle ensipsykoosin 

tutkimusprotokollan mukaisia tutkimuksia oli teetetty ja tutkimuksien tulokset 

(keskiarvo, SD, minimi- ja maksimiarvot). 

 

AUDIT- ja BDI-kyselyitä oli teetetty eniten tutkimusjoukon potilaille, AUDIT:ia 58,6 

%:lle ja BDI:ä 56,8 %:lle. AUDIT:n pisteiden keskiarvon (10,2 SD 8,7) perusteella 

alkoholin riskikulutuksen raja-arvot olivat keskimääräisesti ylittyneet ja BDI:n 

tulosten (22,2 SD 14,0) perusteella tutkituilla oli keskimääräisesti ollut kohtalaisia 

tai keskivaikeita masennusoireita. Ottaen huomioon keskihajonnan (SD), 

pisteiden välillä oli myös esiintynyt vaihtelua. 

 

Muita kyselytutkimuksia (BPRS, DAST, CDSS) oli teetetty 23,4–28,1 %:lle 

tutkimusaineiston potilaista ja tulokset viittasivat lievään keskimääräiseen 

psykiatriseen oireiluun (BPRS 60,2 SD 18,0), hieman alle seulontarajan jäävään 

huumeiden käyttöön (DAST 5,7 SD 5,3) ja CDSS:n pisteiden keskiarvon (7,7 SD 

5,5) perusteella keskimääräiseen seulontarajan ylittävään skitsofreenikon 

masennusoireiluun tutkituilla henkilöillä. Keskihajonnan (SD) perusteella 

vaihtelua pisteiden välillä oli esiintynyt.  

 

Huumeseuloja oli teetetty 57,2 %:lle potilaista, immunohistokemiallista U-Huum-

O:a 50 %:lle ja massaspektrometristä U-HuumLCT:ä tai U-HuumTOF:ia 29,1 

%:lle.  
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Taulukko 2. Ensipsykoosin tutkimukset 

 kyllä Ei     

  n (%) n (%) Ka. (SD) Min-Max 

Jokin huumeseula tehty 159 (57,2) 119 (42,8) - - 

Immunohistokemiallinen 
huumeseula 

139 (50,0) 139 (50,0) - - 

Massaspektrometrinen 
huumeseula 

81 (29,1) 197 (70,9) - - 

AUDIT 163 (58,6) 115 (41,4) 10,2 (8,7) 0-32 

DAST 78 (28,1) 200 (71,9) 5,7 (5,3) 0-18 

CDSS 70 (25,2) 208 (74,8) 7,7 (5,5) 0-22 

BDI 158 (56,8) 120 (43,2) 22,2 (14,0) 0-51 

BPRS 65 (23,4) 213 (76,6) 59,4 (17,1) 25-104 

AUDIT= alkoholin käyttöä kartoittava kysely 0- 40 p.                                              
DAST= huumeiden käyttöä kartoittava kysely 0–20 p.                                       
CDSS= masennuskysely skitsofreniaa sairastavalle 0–2           
BDI=masennuskysely 0-63 p.                                                                              
BPRS=psykiatrinen arviointiasteikko 24–168 p. 

   

5.3 Huumeseulojen tulokset 
  

Taulukko 3 esittää kuinka monelle potilaalle oli tehty jokin huumausainetutkimus 

ja yksittäisten huumausaineiden positiivisten löydösten lukumäärän ja 

prosenttiosuudet koko aineiston potilaista.  Usealla potilaalla oli testien 

perusteella ollut monen aineen osalta samanaikainen positiivinen löydös. 

Yleisimpiä huumausainelöydöksiä olivat olleet bentsodiatsepiinit (16,5 % ja 14,4 

%), kannabis (15,5 % ja 9,4 %) ja amfetamiini (6,8 % ja 3,6 %).  
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Taulukko 3. Huumeseulojen tulokset  

 Amfeta-
miini 

Bentso-
diatsepiinit 

Bupreno
rfiini 

Kannabis Metadoni Kokaiini Opiaatit 

Immunohist. 
positiivinen 
löydös (%) 
 

19 (6,8 %) 46 (16,5 %) 9 (3,2 %)  43 (15,5 %) 0 (0 %) 2 (0,7 %) 8 (2,9 %) 

Massasp. 
positiivinen 
löydös (%) 
 
 

10 (3,6 %) 40 (14,4 %) 7 (2,5 %) 26 (9,4 %) 1 (0,4 %) 1 (0,4 %) 5 (1,8 %) 

Joku huumeseula tehty Yht. 159 

Immunohist. U-huum-O 
 

Yht. 139 

Massaspekt. U-TOF tai U-HuumLCT 
 

Yht. 81 

  

  

5.4 Vertailua päihdediagnoosin vaikutuksesta 
 

Päihdediagnoosin (F10-19) oli hoitoon tulovaiheessa saanut 53 (19,1 %) 

aineiston potilaista. Päihdediagnoosin saaneet olivat saaneet tilastollisesti 

merkitsevästi (p-arvo = 0,000) keskimääräisesti korkeammat pisteet AUDIT:sta 

(17,2 SD 7,5) verrattuna niihin, joille ei ollut asetettu päihdediagnoosia (8,7 SD 

8,2). Arvo oli lisäksi ollut huomattavasti korkeampi kuin koko aineiston AUDIT:n 

pisteiden keskiarvo (10,2 SD 8,7). DAST:in pisteiden keskiarvo oli tilastollisesti 

merkitsevästi (p-arvo = 0,001) ollut korkeampi tulovaiheen päihdediagnoosin 

saaneilla (10,9 SD 5,6) kuin heillä, joille ei ollut asetettu päihdediagnoosia (4,5 

SD 4,5). BPRS:n pisteiden keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo = 

0,029) ollut pienempi päihdediagnoosin saaneilla (50,2 SD 17,5) kuin heillä, joille 

ei ollut annettu päihdediagnoosia (62,6 SD 17,5). BDI:ä oli tehty (p-arvo = 0,012) 
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vähemmän päihdediagnoosin saaneille (41,5 %) kuin heille, joilla ei ollut 

päihdediagnoosia (60,4 %). 

 

Jokin virtsan huumausainetutkimus oli tehty tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo = 

0,000) useammin niille potilaille, joilla oli ollut päihdediagnoosi tulovaiheessa 

(90,6 %) verrattuna niihin, joilla päihdediagnoosia ei ollut ollut (49,3 %). 

 

Taulukko 4. Tulovaiheen päihdediagnoosin vaikutus 

 Koko 
aineisto 

Päihdedg+ Päihdedg- P-arvo 

Aineisto   278 (100 %)  53 (19,1 %)  225 (80,9 %) - 

AUDIT tehty  163  28 (52,8 %)  135 (60,0 %) 0,340 

AUDIT 
kokonaispistee
t ka. 

10,2 SD 8,7 17,2 SD 7,5 8,7 SD 8,2 0,000 

DAST tehty  78   14 (26,4 %)  64 (28,4 %) 0,754 

DAST 
kokonaispistee
t ka. 

5,7 SD 5,3 10,9 SD 5,6 4,5 SD 4,5 0,001 

CDSS tehty  70   8 (15,1 %)  62 (27,6 %) 0,060 

CDSS 
kokonaispistee
t ka. 

7,7 SD 5,5 9,0 SD 5,7 7,6 SD 5,5 0,513 

BDI tehty  158  22 (41,5 %)  136 (60,4 %) 0,012 

BDI 
kokonaispistee
t ka. 

22,1 SD 14,0 26,0 SD 13,7 21,5 SD 14,0 0,167 

BPRS tehty  65  13 (24,5 %)  52 (23,1 %) 0.851 

BPRS 
kokonaispistee
t ka. 

59,4 SD 17,1 50,2 SD 17,5 61,8 SD 16,4 0,029 

Huumeseula 
tehty  
(immunohist. 
tai massasp.) 

 159  48 (90,6 %)  111 (49,3 %) 0,000 
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6 Pohdinta 

  

6.1 Päihdelöydökset  
  

Aiemmissa tutkimuksissa alkoholin ja huumeiden käyttö on todettu varsin 

yleiseksi psykoosipotilaiden keskuudessa ja sen on todettu olevan yleisempää 

kuin yleisväestön päihteiden käyttö (3,4,11). Tämän tutkimuksen huumeseulojen 

tulokset osoittavat, että akuuttia huumausaineiden käyttöä oli esiintynyt 

tutkimusaineiston potilaiden keskuudessa. Huumeseulat kertovat kuitenkin vain 

ajankohtaisen käytön, eivät aiempaa runsasta päihteiden käyttöä tai 

päihdeongelmaa, mutta voivat olla viitteellisiä näistä. DAST:in keskiarvo koko 

aineiston potilailla oli ollut 5,7, mikä on vain hieman alle seulontarajan. Maksimi 

arvo oli ollut 18, mikä viittaa merkittävään huumeongelmaan eli vakaviakin 

huumeongelmia oli esiintynyt. Päihdediagnoosin saaneilla DAST:in keskiarvo oli 

ollut 10,9, mikä viittaa huumeongelmaan. DAST:in korkeita keskiarvoja saattaa 

selittää myös se, että sitä oli teetetty vain 28,1 %:lle. Tosin sitä ei ollut teetetty 

enemmän niille, joille oli annettu päihdediagnoosi. AUDIT:n keskiarvo koko 

aineiston potilailla oli ollut 10,2 (SD 8,7), mikä on yli miesten ja naisten 

riskikulutuksen rajan. Päihdediagnoosin saaneilla AUDIT:n pisteiden keskiarvo 

oli ollut huomattavan korkea (17,2 SD 7,5). Päivittäistä tupakointia esiintyi 28,8 

%:lla aineiston potilaista. 

 

Yleisin tutkimuksissa kiinni saatu huumausaine oli ollut bentsodiatsepiinit (16,5 

% ja 14,4 %) ja seuraavaksi yleisimpiä olivat olleet kannabis (15,5 % ja 9,4 %) ja 

amfetamiini (6,8 % ja 3,6 %). Korkea bentsodiatsepiinien löydös saattaa kuitenkin 

selittyä, sillä että osalla potilaista oli saattanut olla hoitoon tullessa tilapäisesti 

bentsodiatsepiinilääkitys käytössä, mikä selittäisi positiivisen löydöksen, jos 

huumeseula oli tehty samoihin aikoihin. Bentsodiatsepiinien ei-lääkinnällinen 

käyttö on tilastollisesti katsottuna yleisesti ottaen jonkin verran yleistä ja 

päihdeongelmisilla varsin yleistä. THL:n tilastoraportin mukaan rauhoittavien ja 

uni- ja kipulääkkeiden elämänaikainen käyttö ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen on 

yleisempää (6,7 %) kuin amfetamiinin käyttö (4,3 %), mutta ei yleisempää kuin 
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kannabiksen käyttö (23,6 %) (32). Päihdehuollon asiakkailla uni- ja rauhoittavien 

lääkkeiden käyttöä esiintyi ensisijaisena päihteenä 12 %:lla ja ensisijaisen 

ongelmapäihteen oheispäihteenä 34–53 %:lla (33).  

 

Kannabis oli tässä tutkimuksessa ollut toiseksi käytetyin päihde. Se on 

kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa hyvin paljon yhdistetty psykoosiin 

sairastumiseen (6,18). Se on myös yleisimmin kokeiltu ja käytetty laiton huume 

Suomessa (32). Monella potilaalla oli huumeseula ollut positiivinen enemmän 

kuin yhden aineen osalta eli usealla potilaalla oli ollut useamman aineen 

yhtäaikaista käyttöä. Tämä on yhteneväistä THL:n raportin kanssa huumeiden 

sekakäytöstä (33). 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että päihteiden käytön kartoittaminen 

psykoosipotilailta on kannattava rutiinitoimenpide, joko anamnestisesti, 

kyselytutkimuksilla kuten AUDIT:lla ja DAST:lla, tai tarvittaessa virtsan 

huumausaineiden testeillä osoitettuna. 

 

6.2 Päihdediagnoosin vaikutus 
 

Tulosten perusteella tulovaiheen päihdediagnoosilla oli ollut merkitystä 

ensipsykoosin tutkimusten tulosten kannalta. Tulovaiheen päihdediagnoosin 

saaneet potilaat olivat saaneet keskimääräisesti enemmän pisteitä AUDIT:sta, 

DAST:sta ja keskimääräisesti vähemmän pisteitä BPRS:tä. AUDIT:n ja DAST:n 

tuloksista voidaan johtaa, että tulovaiheen päihdediagnoosin saaneilla oli ollut 

enemmän alkoholin ja huumeiden käyttöä. BPRS:n pisteet olivat olleet 

keskimääräisesti pienemmät päihdediagnoosin saaneilla eli tuloksista päätellen 

psykoosin psykiatrinen oireilu oli ollut lievempää niillä, joilla oli ollut myös jokin 

päihdediagnoosi tai päihdepsykoosi verrattuna heihin, joilla oli ollut pelkkä 

psykoosidiagnoosi. Tästä voitaisiin päätellä, että esimerkiksi päihdepsykoosin 

oireet ovat lievemmät kuin itsenäisen psykoosisairauden. Toisaalta 

psykoosisairaus ja komorbidi päihdehäiriö oli tutkimuksissa yhdistetty 

positiivisten oireiden vaikeuteen ja laajuuteen, mutta BPRS mittaa muitakin 
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oireita (8,31). Tulovaiheessa on kuitenkin vaikeaa arvioida, onko ensipsykoosi 

päihteiden aiheuttama vai onko kyseessä itsenäisen psykoosisairauden 

ensimmäinen oirejakso. 

 

Lähes kaikille päihdediagnoosin saaneista (90,6 %) oli teetetty jokin virtsan 

huumausainetutkimus, kun taas muista 49,3 %:lle oli teetetty jokin huumeseula. 

Muutoin tutkimusten toteutuminen ei ollut erityisesti riippunut siitä, oliko potilaalla 

ollut tulovaiheessa päihdediagnoosi. DAST:ia oli teetetty suunnilleen yhtä 

suurelle osuudelle riippumatta tulovaiheen päihdediagnoosista, vaikka kysely 

kartoittaa huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttöä. BDI:ä oli teetetty jonkin verran 

vähemmän päihdediagnoosin saaneille. Muita tutkimuksia ei ollut tulosten 

perusteella teetetty erityisen kohdennetusti päihdediagnoosin saaneille. Tätä 

vastaan tosin puhuu se, että DAST:in ja AUDIT:n keskimääräiset pisteet olivat 

olleet korkeat kaikkien tutkittujen kesken, mikä voisi heijastella sitä, että näiden 

tutkimuksien tekeminen olisi ollut kohdennettua niille, joilla oletetaan olevan 

korkeamman riskitason päihdekäyttöä. Toisaalta vaihtoehtoinen tulkinta on, että 

ensipsykoosipotilailla ylipäätään esiintyy korkeamman riskitason päihdekäyttöä, 

mikä heijastuu tavallista korkeampina pisteinä päihdeseuloista. 

 

6.3 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 
 

Tutkimuksen vahvuuksia on tutkimuksen suuri otantakoko (n=278 lopullisissa 

analyyseissä) kliiniseksi tutkimukseksi. Tutkimus käsittää oikeita potilaita ja 

oikeita tilanteita, jolloin se heijastaa hyvin kliinisessä työssä tapahtuvaa 

realiteettia. Yksi tutkimuksen heikkouksista on se, että tutkimuksia (BPRS, 

CDSS, AUDIT, DAST, BDI) oli teetetty ajan mittaan hoitoon tulemisen jälkeen ja 

vain osuudelle potilaista. Huumeseuloja oli myös teetetty vain osuudelle potilaista 

(57,2 %).  Tästä syystä päihteiden käytön esiintyvyyttä ensipsykoosipotilailla ei 

pystytty johtamaan, koska päihteiden käyttöä ei ollut arvioitu kaikilta. Tutkittua 

saatiin ainoastaan päihteiden käyttö niiltä, joilta sitä oli arvioitu. Lisäksi lääkitys 

on voinut selittää osan huumausainelöydöksistä kuten bentsodiatsepiinien 

suuren osuuden. Päihteiden käytön esiintyvyydestä ensipsykoosipotilailla löytyy 
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jo varsin paljon kansainvälisiä tutkimuksia, joten aiheesta ei ole välttämättä 

tarpeen tehdä lisää tutkimuksia, mutta jatkossa kaivataan lisää tutkimuksia 

itsenäisen psykoosisairauden ja päihdepsykoosin kliinisistä eroista ja päihteiden 

käytön vaikutuksesta psykoosin oirekuvaan, taudin kulkuun ja ennusteeseen. 

 

6.4 Tulosten merkitys 
 

Tämä tutkimus jälleen kerran osoittaa, että päihteiden käyttöä esiintyy psykoosiin 

sairastuvien keskuudessa. Yleisimpiä käytettyjä päihteitä ovat aiempien 

tutkimuksien perusteella olleet alkoholi, kannabis ja stimulantit (3,4,11). Tässä 

tutkimuksessa potilaiden alkoholinkulutuksen riskirajat olivat keskimääräisesti 

ylittyneet ja päihdediagnoosin saaneilla keskimääräiset pisteet olivat hyvin paljon 

ylittäneet niin alkoholin kuin huumeiden käytön riskirajan. Yleisimmät 

huumausainelöydökset olivat olleet bentsodiatsepiinit, kannabis ja amfetamiini. 

Tulosten valossa alkoholin ja huumeiden käytön kartoitus on kannattava 

rutiinitoimenpide psykoosipotilailta. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös 

pidempiaikaisiin päihdehäiriöihin ja tutkia niitä ajankohtaisen käytön osoittamisen 

lisäksi, sillä tutkimuksissa myös elämänaikainen päihteiden käyttö ja varsinaiset 

päihdehäiriöt ovat todettu yleisiksi psykoosipotilaiden keskuudessa (1,3,5,11,41).  

 

Psykoosin hoidon kannalta päihteiden käyttö on ongelmallista muun muassa 

päihteiden ja lääkkeiden interaktioiden, huonomman hoitomyöntyvyyden, 

psykoosin uusiutumisen ja ennenaikaisen kuolleisuuden myötä ja nämä asiat 

tulisi ottaa huomioon hoidettaessa psykoosipotilaita, joilla on päihteiden käyttöä 

(7–10,16). Tämän tutkimuksen tulosten valossa ensipsykoosin 

tutukimusprotokollan mukaiset tutkimukset (AUDIT, DAST, CDSS, BDI, BPRS) 

eivät toteutuneet täydellisesti ja siihen on syytä jatkossa kiinnittää huomiota. 

Koska päihteiden käyttö on näin yleistä, päihdeosaamista olisi hyvä lisätä 

ensipsykooseja ja ylipäätään psykooseja hoitavien keskuudessa. 
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