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Psykososiaalinen tuki
• psykososiaalinen, vuorovaikutuksellinen tuki kuuluu aina 

masennuksen hoitoon
• hyvä vuorovaikutussuhde 

lääkä i til hd• lääkäri-potilassuhde
• hoitaja-potilassuhde
• verkostojen tarjoama tuki• verkostojen tarjoama tuki 
(esim hoitoverkosto, omaisverkosto)

• työyhteisön ja esimiehen tarjoama tukiy y j j
• case-manager toiminta
• neuvontapalvelut (esim kuntoutusneuvonta)
• sopeutumisvalmennus, työhönvalmennus, työnohjaus
• ennaltaehkäisevät ja hoidolliset terapiainterventiot

k t i t
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• psykoterapiat



Masennuksen vuorovaikutuksellinen hoito 
työterveyshuollossa

• luottamuksellisuus, kuunteleva ja neutraali suhtautuminen, 
moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen

• alkukartoitus –elämäntilanne, stressitekijät ja voimavarat, 
elämäntavat, fyysinen ja psyykkinen terveys, 

i hi i i i k ksairaushistoria, toimintakyky

• työterveyshoitajan/lääkärin tuki, psykoedukaatio, y y j , p y ,
ratkaisukeskeinen lähestymistapa, kognitiivinen 
jäsentäminen

• akuutissa masennuksessa ensimmäiset 6vkoa 1x/vko. 

• työhönpaluun tuki yhteistyö esimiehen kanssa
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työhönpaluun tuki, yhteistyö esimiehen kanssa, 
jälkiseuranta



Masennuksen vuorovaikutuksellinen hoito
li ää k i j-lisää keinoja

• työterveyspsykologin selvittely ja työssä 
selviytymiskeinoihin fokusointiy y

• jo ennen masennuksen pitkittymistä ja työkyvyn 
menetystä: näyttöön perustuvat psykoterapiat:y y p p y p
IPT, KBT, lyhytdynaaminen
ongelmana saatavuus, korvattavuus työterveyshuollossa

• jos toipumiselle on pidempiaikaisia esteitä, Kela korvaa 
harkinnanvaraisena kuntoutuksena lyhyemmän 1/2 v tai 
pidemmän psykoterapiajakson 1-2(-3v)pidemmän psykoterapiajakson 1-2(-3v)

• yhteistyötä: alueelliset kriisipalvelut, perheneuvolat, A-
klinikka depressiohoitajat kuntoutusneuvojat ym
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klinikka, depressiohoitajat, kuntoutusneuvojat ym.



Taulukko 4  
Psykososiaalisen hoidon portaat 
(Tuisku & Rossi 2008) 

 
Jos työterveyshuollon hoitokeinot ja 
yhteistyö konsultoivan psykiatrin kanssa  
ei riitä, potilas siirtyy kiireettömän 
hoidon porrastuksen mukaisesti 
hoitojaksolle psykiatriseen hoitojaksolle psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon. Yhteistyötä 
verkostotapaamisten muodossa. 

Näyttöön perustuvat psykoterapiat 
Kognitiivisbehavioraaliset (KBT), interpersoonalliset (IPT) ja lyhytdynaamiset  
Lyhytpsykoterapiat 
t öter e sh ollossa 

Psykoterapiakuntoutus 
l h et ad 1  ja pitkät 1 3  työterveyshuollossa 

kesto: 10-12 vkoa 
lyhyet ad 1 v ja pitkät 1-3 v 

-jos työterveyshoitajan varhainen 
tuki jää riittämättömäksi/ ei sovellu 
-osa potilaista tarvitsee ammatillista 
psykoterapiaa toipuakseen 
t h k  ik ik i  h it  

-Kela korvaa psykiatrin B-lausunnolla 
työkyvyn ollessa heikentynyt/uhattuna 
asianmukaisesta psykiatrisesta hoidosta 
(>3kk) huolimatta 

ki t i   -tehokas, oikea-aikainen hoito 
estää masennuksen pitkittymistä, 
säästää kustannuksia  
-työterveyshuollossa toteutettuna 
integroituu hyvin työssä 
selviytymisen tukemiseen 

-psykiatrin seurannassa 
-pyritään korjaamaan masennuksesta 
 jo koituneita haittoja ja 
ennaltaehkäisemään uusiutumista 
 
 

 V h i  t ki T öt h ll  t  j  t ki j tk  lä i k  h id  j  i lä  Varhainen tuki 
työterveyshuollossa  
 kesto: 6 - 8 vkoa 

Työterveyshuollon seuranta ja tuki jatkuu läpi masennuksen hoidon ja vielä 
vuosi toipumisesta tai hoitosuunnitelman mukaisesti 

-alkukartoitus 
-psykoedukaatio 
-1x/vko tapaamiset  
(t l kk  11) 

-akuuttivaiheen jälkeen esim 1x/kk toipumiseen saakka 
-toipumisen jälkeen harvennetusti esim 3kk välein vielä vuosi 
-työhönpaluuvaiheessa tiiviimpi tuki, esim 1-2 vkon välein 

 t  i ll  h li t  
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(taulukko 11) 
 
 

-osa seurannasta voi olla puhelinseurantaa 
-masennuksen uusiutumisen ennaltaehkäisemiseksi Depressiokoulu/ 
mielialanhallintaryhmät, tai omatoiminen/hoitajan kanssa työkirjatyöskentely 



Työhön liittyvät tekijät kannattaa huomioida hoitosuhteessa 
ja työkykyisyyteen tähtäävässä terapiassa 

työkyvyttömyyden riskitekijöitä-työkyvyttömyyden riskitekijöitä

• itsearvioitu sairauden työhönliittyvyys on itsenäinen y y yy
työkyvyttömyyden riskitekijä (Martimo ym. 2007)

• työuupumus ennustaa työkyvyttömyyttä 4-y p y y y yy
vuotisseurannassa –on itsenäinen riskitekijä 
(Ahola ym. 2008, in press)

• koettu työstressi pahentaa psyykkisen tai somaattisen 
sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn laskua
(Dewa ym 2008)(Dewa ym 2008)

• hyvä työaikojen hallinta vähentää sairastamista ja 
sairauspoissaoloja (Leena Ala Mursula 2007)
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sairauspoissaoloja (Leena Ala-Mursula 2007)



–masennukselle/ masennusoireille altistavia riskitekijöitäj

• Suuret vaatimukset, vähäinen tuki, vähäiset vaikutusmahdollisuudet 
lisäsivät masennusoireiden riskiälisäsivät masennusoireiden riskiä 
(Paterniti ym 2002)

• Vähäiset kehittymismahdollisuudet suuret vaatimuksetVähäiset kehittymismahdollisuudet, suuret vaatimukset, 
epävarmuustekijät, ja vähäinen esimies/työtoverituki ( Wang 2004)

• työssä koettu väkivalta ja sen uhka altistavat masennukselle ja 
hdi t häi iöill li i k l ti (h k li t)ahdistushäiriöille –lineaarinen korrelaatio (huom. sukupuolierot)

(Wieclaw 2006)

• Pitkäaikainen kokemus työpaikkakiusaamisesta (Kivimäki ym 2003)• Pitkäaikainen kokemus työpaikkakiusaamisesta (Kivimäki ym 2003)

• Huono työilmapiiri ja vähäinen kohtelun oikeudenmukaisuus 
(Ylipaavalniemi 2005)
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Työ voimavarana masennuspotilaalla

• Suomi 24/ n4000 vastaajaa 10/2008:
64% viihtyy hyvin tai kohtalaisesti työssään64% viihtyy hyvin tai kohtalaisesti työssään

• Mielekäs työ –itsetunnon, elämänsisällön, sosiaalisen 
ht k l d kit k lli d t tyhteenkuuluvuuden merkityksellisyydentunteen 

osatekijänä

• Oikein mitoitettu työ edistää toipumista
-vrk-rytmi, aktiivisuus, kognitiivinen vireys ja taitojen 

elpyminen työyhteisön tukielpyminen, työyhteisön tuki

• Sopiva työkuormitus, vaiheeseen sopiva tehtävänkuva
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Vaikuttavaksi osoitettuja psykoterapiamuotoja 
masennuksen hoidossamasennuksen hoidossa

• Kognitiivisbehavioraalinen lyhytterapia (KBT)
• Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)• Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)
• Lyhyt psykodynaaminen psykoterapia

Lievässä masennuksessa myös
• Ratkaisukeskeinen terapia
• Depressiokoulutp

• Huom. Liikunnan masennusoireita vähentävä vaikutus
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Kognitiivisten menetelmien hyödyntäminenKognitiivisten menetelmien hyödyntäminen 
depression hoidossa

• Kognitiivinen psykoterapia sovelluksia:• Kognitiivinen psykoterapia, sovelluksia: 
– Depressiokoulu (lievä- ja keskivaikea masennus) 

Työstressirokotus/ Stressirokotus– Työstressirokotus/ Stressirokotus 
– Mindfullness -pohjainen hoitomalli (toistuva 

masennus)masennus) 
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DepressiokouluDepressiokoulu
• Richard Munoz: Coping with Depression

• Tarja Koffert ja Katariina Kuusi 2002: Työkirja, 8-10 istuntoa
• Ohjaajien koulutukset joko seminaarina 1-2 pv tai kurssi 

läpikäydenläpikäyden 

• Ryhmämuotoinen masennuksen ehkäisy- ja hoitomalli
• Lievä- ja keskivaikea masennus
• Toipumisvaihe, tai residuaalioireet 
• Ennaltaehkäisevästi prodromaalioireisiin
• Mottona ”Mielialaan voi vaikuttaa itsekin”
• Vertaistuki
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DepressiokouluDepressiokoulu
• 1. Mitä masennus on?
• 2. Kuinka tekeminen vaikuttaa mielialaan?
• 3. Miellyttävien toimintojen lisääminen

4 K i k j k ik i li l ?• 4. Kuinka ajatukset vaikuttavat mielialaan?
• 5. Kuinka ajatusten kanssa työskennellään?
• 6 Ongelmien ratkaisu ja tavoitteiden• 6. Ongelmien ratkaisu ja tavoitteiden 

saavuttaminen
• 7. Toiset ihmiset ja sinä
• 8. Yhteyksien luominen toisiin
• 9. Tulevaisuus ja masennuksen ehkäisy

10 Mi tä ”t ök l kki” k t ?• 10. Mistä oma ”työkalupakki” koostuu? 
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TyöstressirokotusTyöstressirokotus 
• Kolmiportainen stressin sietokyvyn p y y

lisäämismenetelmä, jossa potilaalle annetaan 
vastuu toipumisestaan ja tilanne kartoitetaan
E i ää hd ä il k ih h i i• Etsitään yhdessä potilaan kanssa vaihtoehtoisia 
toimintatapoja

• Esimiestahon kanssa yhteistyössä pyritään• Esimiestahon kanssa yhteistyössä pyritään 
muuttamaa työn stressitekijöitä

• Aktiivinen hoito-otet e o to ote

• Kirsi Räisänen, Kirsi Jänkälä, Kaarina Roth, Kai , , ,
Alhonen, Irma Karila, SLL 27-31, 2008
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Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)

• Manualisoitu terapiamenetelmä masennuksen p
hoitoon

• 12- 16  kertaa viikottain
• Depressio määritellään lääketieteelliseksi 

sairaudeksi, jonka syntyyn sosiaalinen 
ympäristö vaikuttaa ja jolla on myös sosiaalisiaympäristö vaikuttaa ja jolla on myös sosiaalisia 
seurauksia

• Fokus; ajankohtaisissa vuorovaikutussuhteissa o us; aja o ta s ssa uo o a utussu te ssa
ilmenevät ongelma- alueet, jotka valitaan 4 
vaihtoehdosta
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IPT:ssä fokusoitavat ongelma-alueet:IPT:ssä fokusoitavat ongelma alueet:

• 1. Suru (läheisen menetys ja komplisoitunut ( y j p
suruprosessi)

• 2. Interpersonaaliset rooliristiriidat (puolison, lasten, 
ystävien tai työtovereiden kanssa)

• 3. Roolimuutokset (kotoa lähtö, avioero, työttömyys 
tms.)

• 4. Interpersonaalinen arkuus (yksinäisyys ja 
i tä t i t i lä ä t ht i t )eristäytyneisyys tai elämäntapahtumien puute)
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IPT
• Ote hoidossa on psykoedukatiivinen, aktiivinen, käytännöllinen ja 

potilaslähtöinen
O it t k i k i t j t t t liitt ät i t li ii• Osoitetaan kuinka oireet ja tunteet liittyvät interpersonaalisiin 
menetyksiin, muutoksiin, ristiriitoihin ja arkuuteen

• Näyttöä nimenomaan lievän ja keskivaikea depressio hoidossa
• Käsikirja• Käsikirja 
• Koulutus lyhyt ja edullinen
• Toteutus: 2+2 päivää teoriaa + 24h työnohjausta 3-4 hengen ryhmissä

• Kontunen, Karlsson, Larmo: Interpersonaalinen psykoterapia: 
Depression fokusoitu hoitomenetelmä
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Lyhyt psykodynaaminen  
k t ipsykoterapia

• Selkeä fokus, ajallisesti rajattu, 
tavallisesti 16- 30 kertaatavallisesti 16 30 kertaa

• 1-2 krt/vko
T ti ktii i k kitt i• Terapeutin aktiivisuus, keskittyminen 
potilaan kanssa valittuun fokukseen, 
t itt t j t i äätt itavoitteet ja terapian päättymisen 
käsittely
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Muita hyödyllisiä menetelmiäMuita hyödyllisiä menetelmiä
• Kirjallisuusterapiamenetelmät –voidaan soveltaa 

työterveyshuollossa ja työnohjauksessa
kognitiivisen terapian sovellukset

• Taideterapia –sopeutumisvalmennukseen,
kriisihoitoon, somatisoiville, uupuneille ja masennuksen hoitoon 
erityisesti niillä, joilla verbaalinen tunneilmaisu lukkiutunut
lyhytdynaamisen ja kognitiivisen terapian sovellukset

• Stressinhallintamenetelmät, rentoutusryhmät
kognitiivisen terapian ja KBT: sovellukset
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Koulutusta depression hoitoon työterveyshuollossaD i k l hj j k l tKoulutusta depression hoitoon työterveyshuollossaDepressiokoulu-ohjaajakoulutus
Teija Nordström, Suomen mielenterveysseura
teija.nordstrom@mielenterveysseura.fi
D i h it j k l tDepressiohoitaja-koulutus
• Eija Hyytiäinen, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
• eija.hyytiainen@mielenviisaus.fi
T ö t i k t k l t t öt h ltTyöstressirokotus –koulutus työterveyshuoltoon
• KL-instituutti, kouluttajina esim. psykologi Irma Karila (TEO/VET 

psykoterapeutti), työterveyslääkäri Kirsi Räisänen (TEO/ET), psykiatri 
Kirsi Jänkälä (TEO/YET) psykiatri Kaarina Roth (TEO/ET)Kirsi Jänkälä (TEO/YET), psykiatri Kaarina Roth (TEO/ET)

• Tiedustelut: kaarina.roth@fimnet.fi
Ratkaisukeskeinen –koulutus työterveyshuoltoon
• Työterveyshoitaja Anneli Litovaara: anneli litovaara@taitoba fiTyöterveyshoitaja Anneli Litovaara: anneli.litovaara@taitoba.fi
Kognitiivisen terapian koulutus 
Työterveyslääkäri Sinikka Haakana sinikka.haakana@fimnet.fi ja 

psykiatri (TEO/VET psykoterapeutti) Teijo Laine

29.10-3.12.2008 LT Melartin/ LT Tuisku 19

psykiatri (TEO/VET psykoterapeutti) Teijo Laine 
teijo.laine@kolumbus.fi


