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Hyvinvoin7a	ja	tervey4ä	edistäviä	palveluja	on	
vahviste4u	-	kohdentamisessa	kehite4ävää	
Lähde:	vanhuspalvelujen	7la,	THL	2016		

•  Palvelujen	koordinoin7vastuuta	sekä	asiakas-	ja	
palveluohjausta	on	keskite4y	suurimmassa	osassa	kun7a.	

•  Ikääntyneille	suunnatut	neuvontapalvelut,	
terveystarkastukset	ja	ko7käynnit	ovat	yleistyneet.	

•  Palveluja	tulisi	kohdentaa	nykyistä	paremmin	yksin	asuville	
muis7sairaille,	päivystyspoliklinikoiden	suurkäy4äjille,	
korkeassa	kaatumisriskissä	oleville	sekä	iäkkäille	
päihteidenkäy4äjille	ja	mielenterveysasiakkaille.		
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Ikääntyvän	väestön	joukossa	on	ihmisiä,	jotka	
tarvitsevat	enemmän	tukea	
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Muis7sairas,	etenkin	
kotona	asuva	

Omaishoitaja	

Perhehoitaja	

Päivystyspoliklinikan	
suurkäy4äjä	

Päihteitä	käy4ävä	

Mielenterveysasiakas	
	

Korkeassa	kaatumisriskissä	
oleva	

§ ikoni 



Alkoholin	riskirajojen	yli4ävien	määrä	

Ikä	 Mies	 Nainen	
65-70	vuo4a	 35	%	 7	%	
71–80-vuo4a	 20	%	 3	%	

§ Lähde: Immonen 2014  
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•  Kaikki	elintoiminnot	taantuvat	
•  Elinvaurioiden	kumulaa7o	
•  Sairaudet	lisääntyvät	
•  Yksilölliset	vaihtelut	suuria	
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Maksa	

•  Kudoksen	määrä	vähenee	
•  Verenvirtaus	pienenee	

•  Lääkeaineiden	metabolia		
	hidastuu	
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Motoriikka,	koordinaa1o,	tasapaino	
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Päihteidenkäyttö ja psyykkinen oireilu 

1.  Päihtymyksen tai vieroitusoireiden aiheuttama oire 

2.  Pitkäaikaisen päihteidenkäytön aiheuttama oire 

3.  Päihteidenkäytön voimistama oire 

4.  Psyykkinen oireilu jo ennen päihteidenkäytön alkamista 
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Vanhusten	tavallisia	psyykkisiä	vaivoja	

•  Masennus	
•  Ahdistuneisuus	
•  Muis7n	
heikentyminen	

•  Univaikeudet	
•  Sekavuus	
•  Aggressio	
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Ikääntyneiden	päihdeongelmat	
lähde:	Päihdehoitotyö,	2015	

•  Yli	65-vuo7aista	5	–	10	%	päihderiippuvaisia	

•  Terveysriskin	piirissä	olevien	sekä	lääkkeitä	ja	päihteitä	
sekakäy4ävien	määrää	ei	7edetä	

•  Harvempi	ikääntyvä	on	rai7s,	lääkkeiden	käy4ö	on	lisääntynyt,	
riippuvuusongelmien	arvioidaan	kasvavan	

•  Arvioinnissa	huomioitava;	sukupolvi,	sukupuoli,	
elämän7lanne,	sosioekonominen	asenne,	
elämänhistoria	ja	ikäspesifiseen	päihteidenkäy4öön	
vaiku4avat	tekijät	

•  Kaltoinkohtelu	
h4ps://www.youtube.com/watch?v=6C9eyX6imOA		
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Hoito	

•  Terveyden7lan	huolellinen	tutkiminen	+	
somaaasten	sairauksien	hoito	

•  Sosiaalisen	7lanteen	tutkiminen	+	tarvi4avat	
korjaustoimenpiteet	

•  Ko7hoito	
•  Ak7voivat	tukitoimet	
•  Unihuolto	
•  Kohtaaminen	
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Hoitoon	kiinni4yminen	voi	olla	
vaikeaa,	koska…	

•  Sairaudentunto	voi	olla	puu4eellinen	
•  Toiminnanohjauksen	häiriö	vaikeu4aa	mm.	

–  suunnitelmien	tekemistä	
–  arkiaskareista	itsenäises7	selviytymistä	

•  Työmuis7n	häiriön	takia	toiminta	on	
epäjohdonmukaista	ja	hajanaista	

•  Pitkäkestoisen	muis7n	ongelmien	takia	
– Annetut	ohjeet	eivät	mene	perille	
–  Sovitut	asiat	eivät	toteudu	
–  Lääkkeiden	o4aminen	epäsäännöllistä	
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Kogni7iviset	ongelmat	hoidollisena	
haasteena	

•  Työmuis7n	häiriö	
– Olennaisen	ero4aminen	vaikeaa	
– Päämäärään	tähtäävä	toiminta	häiriintyy	
– Ei	pysty	esim.	seuraamaan	keskustelua,	
passivoituu:		

•  Toiminnanohjauksen	häiriö	
– Arkielämän	toiminnot	eivät	onnistu	
– Kuntou4aminen	vaikeutuu	
– Ei	pysty	itse	arvioimaan	suoriutumistaan	

§ 2017 SPR § 14 



Alkoholin	ja	lääkkeiden	yhteisvaikutuksia	

•  Tilapäinen	alkoholinkäy4ö	->	varfariinin	vaikutus	lisääntyy,	
krooninen	käy4ö	->	vaikutus	heikkenee	

•  Tulehduskipulääkkeiden	aiheu4ama	verenvuotoriski	kasvaa	
•  Alkoholi	lisää	taipumusta	ortostaaaseen	hypotoniaan:	

nitrovalmisteet,	verenpainelääkkeet,	muut	verenpaine4a	
alentavat	lääkkeet	

•  Seda7iviset	lääkeaineet	(bentsot,	opioidit,	muut	
psyykelääkkeet)	->	keskushermostolama	lisääntyy	

•  Veren	sokeripitoisuuden	aleneminen	->	hypoglykemia	
yhdessä	diabeteslääkkeiden	kanssa	

•  Lääkitys	unohtuu	juodessa	
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§ Ko1hoidon	päihteitä	käy@ävän	asiakkaan	arvioin1	 Toim
intaohje 

7.5.2007 / 
päivitetty 
7.5.2007 
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Alkukartoitus	ja	
tarvi@aessa	
varhainen	
puu@uminen																																																																																																																																																																																																																																																		

Kartoita		ja	pyri	hahmo@amaan	asiakkaan	sosiaalinen,	psyykkinen	ja		fyysinen	kokonais7lanne.	
Tee	Audit		alle	75	v:lle,	(linkki	audit-kaavakkeeseen)	Informoi		tarvi@aessa	alkoholin/päihteiden	käytön	haitoista.		ja	mo1voi	riskien	
vähentämiseen.	Tee	yhteistyötä	omaisten/läheisten	kanssa.	HOSU	yhdessä	asiakkaan	7imin	ja	vastuuhoitajan	kanssa;		
Informoi		hoitavaa	lääkäriä,	joka	o4aa	asian		puheeksi	käynnillä	ja	arvioi	terveyden7laa	

Selkeäs1	
riskikäy@äjä	
 

Kerro	alkoholin/päihteiden	käytön	haitoista	sekä	kartoita	ja	tue	mo1vaa1ota	vähentää/lope@aa.	Pyri	tekemään	
asiakaslähtöises7	sopimus	päihteiden	käytön	vähentämisestä/lope@amisesta	ja		keskustele		mahdollisesta	katkaisuhoidosta	
(laitoskatkaisu,	ko1katkaisu	(linkki)	)	ja/tai	päihde-	ja	muusta	kuntoutuksesta.	Konsultoi	hoitavaa	lääkäriä	terveyden7lasta,		
sairauksien	hoidosta,	järkevästä	kokonaislääkityksestä	ja	siitä,	miten	lääkkeiden	antamiseen	suhtaudutaan,	jos	po7las	on	päihtynyt.	
Lääkäri	kirjaa	ohjeet	ylös	YLE	-lehdelle.	Hoitaja	kirjaa	HOSU:un	toimintaohjeet.		
Tee	yhteistyötä	omaisten	kanssa.	Käytä	asiakkaan	luvalla	apuna	terveysaseman	päihdetyöntekijää,	psykiatrista	sairaanhoitajaa,	
sosiaalineuvojaa,	A-klinikkaa	(linkki),	ikääntyneiden	päihdetyöntekijöitä.	Toimeentuloasioissa	ota	yhteys	sosiaalityöntekijään	(linkki	
sosiaaliviraston	intraan).		

Kun	päihteen	
käy@ö	ei	ole	
hallinnassa	
-selväs7	
terveydelle	
haitallinen	
käy4ö,	riip-
puvuus	
	

Kun	päihteiden	käy4ö	on	riistäytynyt	käsistä	ja	vaiku@aa	olevan	akuu1n	sairaanhoidon	tarve	(esim.	sekavuus,		delirium,	vakava	
yleis7lan	lasku,	diabee7kolla	matala	tai	merki4ävän	korkea	veren	sokeri,	kovat	vatsakivut),	konsultoi	hoitavaa	lääkäriä	tai	virka-
ajan	ulkopuolella	sairaalapäivystyksen	vuorovastaavaa/10023	lääkäriä.	Kirjaa	saadut	ohjeet	KHYHT-lehdelle.		
Lähetä	po1las	päivystykseen	arvioon	(linkki:	ko7hoito	lähe4ää	asiakkaan	sairaalaan).	Mikäli	hän	ei	suostu	lähtemään	
päivystykseen,		tarvitaan	arvio	siitä,	kykeneekö	po7las	nyt	itsemääräämiseen	vai	täy4yvätkö	mielenterveyslain	edellytykset	
vastentahtoiseen	hoitoon.	Konsultoi	uudelleen	lääkäriä	tai	päivystystä/10023	lääkäriä	ja	toimi	ohjeen	mukaan.	Kirjaa	tapahtumat.		
	
Mikäli	ei	ole	akuuTa	sairaanhoidon	tarve@a,	7imi	arvioi	hoitavan	lääkärin	kanssa	1lanne@a,		terveyden7laa,	ko7hoidon	ja	
päihdehoidon	tarve4a,	asiakkaan	mo7vaa7ota.	Konsultoi	päihdetyöntekijää.	Keskustele		asiakkaan	kanssa		mahdollisuudesta	
katkaisuhoitoon	ja	/	tai	kuntoutukseen.		Järjestä	tapaaminen	päihdetyöntekijän/sosiaaliohjaajan	kanssa	tai	A-klinikalle.	

Kun		1lanne	on	
kaooTnen,	
esim.	
vaara7lanteita,		

Konsultoi	ko1hoidon	ohjaajaa	ja	lääkäriä/apulaisylilääkäriä.	Lääkäri	arvioi	kykeneekö	po1las	vakavassa	1lanteessa	
itsemääräämiseen	vai	täy4yvätkö	mielenterveyslain	edellytykset	vastentahtoiseen	hoitoon.	Jos	asiakas	tarvitsee	vakavien	
sairauksiensa	takia	ehdo4omas7	ko7hoitoa,	sovitaan	yhdessä	hoidon	tavoi@eet,	linjaukset,	rajaukset	ja	käytännön	toteutus.		
Muista	yhteistyö	omaisten	kanssa,	omaisten	informoin1,	ohjaus	ja	tukeminen.	
HOSU	ja	Pahosu	tulee	tarkistaa	säännöllises7.	Mikäli	7lanne	kotona	on		uhkaava	joko	asiakkaalle	tai	ko7hoidon	työntekijälle,	soita	
poliisille.	

Mikäli	asiakas	ei	
halua	muutosta	
päihteiden	
käy@öön	

Arvioidaan	moniamma1llises1	tarvitseeko	asiakas	terveyden1lansa	takia	ehdo@omas1	ko1sairaanhoitoa	vai	hoituuko	
terveyden1lan	seuranta	ja	sairaanhoito	muuten.	Arvioidaan	tarvitseeko		asiakas	muuta	ko1hoidon	palvelua.	Pyritään	sopimaan	
yhdessä	hoidon	tavoi@eet,	linjaukset,	rajaukset	ja	käytännön	toteutus.	(linkki,	hoidon	toteu4amisen	edellytykset)	Jos	asiakas	ei	
tarvitse	ehdo@omas1	ko1sairaanhoitoa	(lääkärin	kannano4o),	voidaan	ko1hoidon	lope@amista	harkita	(ohjaaja).	Informoi	
asiakasta/omaista	siitä,	mistä	voi	jatkossa	hakea	apua,	(Ta-lääkäri,	päihdetyöntekijä,	sosiaaliohjaaja,	AA,	laitoskatko)	

	Ko1hoidon	päihdetyöryhmä	2012.	Teri,	ohjeita	toimintaan.	Prosessin	omistaja	on	ko1hoidon	ylilääkäri	Merja	Iso-Aho. 
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Ikääntyvän	mielenterveyden	suoja-	ja	riskitekijät		
Suojatekijät	 Riskitekijät	

Sisäisiä	tekijöitä	 •	hyväksi	koe4u	terveys	ja	
toimintakyky		
•	turvallisuuden	tunne	
•	elämänkokemus	ja	
kar4uneet		
elämäntaidot	
•	itsensä	hyväksyminen	
•	tunnetaidot	
•	muutosten	ja	
vastoinkäymisten		
kanssa	pärjääminen	
•	myönteisyys	ja	toiveikkuus	
•	omista	asioista	pää4äminen	
•	elämän	merkityksellisyys	
•	avun	hakeminen	ja	
vastaano4aminen		
	

•	sairastuminen	
•	muutokset	toimintakyvyssä	
•	avu4omuuden	tunne	
•	turva4omuuden	tunne	
•	pitki4yvä	alakulo	
•	yksinäisyys	
•	lamaantuminen	
•	tunnetaakat	
•	pitki4yvä	suru	
•	tarpeellisesta	avusta		
kieltäytyminen	
•	haitallinen	päihteidenkäy4ö		
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Ikääntyvän	mielenterveyden	suoja-	ja	riskitekijät		
Suojatekijät	 Riskitekijät	

Ulkoiset	tekijät	 •	vahvistava	ravinto	
•	sopiva	ko7	
•	mielekkäät	ihmissuhteet	
•	saavute4ava,	turvallinen	ja	
esteetön		
ympäristö	
•	rii4ävät	sosiaali-	ja	
terveyspalvelut	
•	rii4ävä	toimeentulo	
•	monipuolinen	arki	
•	vaihtelevat	roolit	
•	itsensä	toteu4aminen	
•	muiden	au4aminen	ja	hyvän	
tekeminen	•	liikunta-	ja	
ulkoilumahdollisuudet	
•	luonto	
•	taide	ja	kul4uuri	
•	osallistuminen	ja	
harrastukset	
•	hyvinvoin7a	tukeva	
7etotarjonta		
	

•	aliravitsemus	
•	ongelmat	lääkityksessä	
•	ko7	ei	vastaa	tarpeita	
•	kulu4avat	ihmissuhteet	tai		
ihmissuhteiden	puu4uminen	
•	rajoi4ava	ympäristö	
•	sosiaali-	ja	
terveyspalveluiden		
vajeet	
•	rii4ämätön	toimeentulo	
•	arjen	virikkee4ömyys	
•	menetykset	
•	kaltoinkohtelu	
•	tuen	puu4uminen	raskaissa		
elämän7lanteissa	
•	7edon	saannin	esteet		
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WHO: Painopiste neuvontaan ja varhaiseen puuttumiseen 

§ 2017 SPR § 19 
§ Kuvion lähde: WHO Implementation toolkit: Health services’ response (2016) 



Korkean	riskin	taso		
•  Miehillä	24	annosta	ja	naisilla	16	annosta	viikossa	
•  Tämä	voidaan	katsoa	hälytysrajaksi,	jolloin	alkoholinkäy4öön	
viimeistään	tulisi	puu4ua	

•  Peruste:	kyseisillä	annosmäärillä	sairastavuus	lisääntyy	ja	
kuolleisuusriski	suurentuu	merki4äväs7	

Kohtalaisen	riskin	taso		
•  Miehillä	14	ja	naisilla	7	annosta	viikossa		
•  Peruste:	kyseiset	annosmäärät	suurentavat	GT-arvoja		

Alkoholinkäy@ö,	josta	ei	ole	todennäköises1	riskiä	terveelle	
työikäiselle	henkilölle	
•  Naisilla	0–1	annosta	ja	miehillä	0–2	annosta	päivässä	
•  Peruste:	Suomalainen	ja	pohjoismaalainen	ravitsemussuositus		

Käypä	hoito	-työryhmän	suositus	
alkoholinkäytön	riskitasoiksi	2015	

Ikääntyneillä alkoholinkäytön riskitasot ovat matalammat kuin työikäisillä 
Nuorilla ei voi edes määritellä  
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OTETAAN	POTILAS/ASIAKAS	SEKÄ	HÄNEN	LÄHEISENSÄ	
MUKAAN	HOITOSUUNNITELMAN	TEKEMISEEN	

Oletukseksi:	Asiakas/po7las	sekä	hänen	läheisensä	
ovat	parhaita	asiantun7joita	omissa	asioissaan.	

KARTOITETAAN	PÄIHDE-	JA	
MIELENTERVEYSONGELMIA	SYSTEMAATTISESTI	

Oletukseksi:	On	todennäköisempää,	e4ä	päihde-	
ja	mielenterveysongelmat	esiintyvät	yhdessä	

§ 2017 SPR § 21 

Somaattiset oireet Sosiaalinen tilanne 

Kuva	S	Niemelä	



• vanha	annos	ei	enää	tuota	halu4ua	vaikutusta	
• aineen	käy4öä	seuraa	selväs7	aiempaa	heikompi	
vaikutus,	kun	käytetään	samaa	annosta	

1.	TOLERANSSI	

•  Jatkuvaa	halua	tai	epäonnistuneita	yrityksiä	vähentää	
tai	kontrolloida	käy4öä	

• Käy4ää	suurempia	määriä	tai	pitempiä	jaksoja	kuin	oli	
tarkoitus.	

2.	KONTROLLIN	
MENETYS	

• Voimakas	halu	käy4ää	
• Pakonomainen	tarve	käy4ää	(käy4ää	vaikkei	halua)	

3.	JUOMISHIMO/
PAKONOMAISUUS	

• Aineelle	tyypillinen	vieroitusoireisto,	kun	aineen	käy4ö	
loppuu	tai	vähenee	

• Käy4ö	jatkuu	oireiden	vähentämiseksi	tai	
väl4ämiseksi.	

4.	VIEROITUSOIREET	

• Käytön	ase4aminen	muiden	toimintojen	ja	
velvollisuuksien	edelle	

5.	AJANKÄYTTÖ	

• Käytön	jatkaminen	päihteen	aiheu4amista	tai	
pahentamista	sosiaalisista	ja/tai	terveydellisistä	
ongelmista	huolima4a	

6.	KÄYTTÖ	JATKUU	
HAITOISTA	HUOLIMATTA	 § 22 § 2017 SPR 



SAIRAUDET	JA	PÄIHTEIDEN	KÄYTTÖ	
•  Diagnoosi	viivästyy	tai	väärä	dg	
•  Päihtymys	esteenä	joillekin	tutkimuksille	ja	
keskustelulle	

•  Hoitoon	ja	tutkimuksiin	hakeutumisessa	viive	
•  Vieroitusoireiden	tulkinta	sairauden	oireeksi	
•  Päihdekäy4ö	hankaloi4aa	kaikkien	psyykkisten	
sairauksien	hoitoa	

•  Psykiatrinen	vaiva	lisää	päihdekäytön	riskiä	
•  Lääkkeiden	käy4ö	päihteenä	
•  Lääkkeiden	yhteisvaikutukset,	toleranssi	
•  Muut	selvi4elyt	vaikeutuvat	
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Päihteiden	käytön	puheeksi	o@aminen	ja	
mo1vaa1o		
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§ 2017 SPR 

Miten lähden liikkeelle ? 

•  Kannustava ja avoin ilmapiiri on tärkeä 
•  Luontevaa sitoa elämäntavoista kysyminen asiakkaan/

potilaan oireeseen tai huoleen 
•  Aloita avoimilla kysymyksellä 
•  Alkoholinkäytön ohella kannattaa samalla kysyä lääkkeiden 

ja huumeiden käytöstä. 
•  Potilaan vapaan kertomuksen jälkeen voidaan tarkentaa 

epäselviksi jääneitä asioita ja kysyä käytön taajuutta, 
juomien määrää, humalajuomiskertoja sekä käytettyjä 
alkoholilajeja 
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Lauseita 

•  Kerrotko alkoholinkäytöstä hieman tarkemmin? 
•  Kuinka monta keskiolut pulloa sinulla on tapana juoda 

iltaisin? Entä viikonloppuna? 
•  Kerroit kärsiväsi vatsavaivoista… 
•  Kerroit että sinulla on univaikeuksia… 
•  Sinulla on nyt selkeästi verenpaine koholla, mitä kertoisit 

terveystottumuksistasi? 
•  Minkälaisia elämäntapamuutoksia olet aikaisemmin 

tehnyt? Miten olet niissä onnistunut? 

§ 2017 SPR § 26 



	
”Tiedän,	mikä	sinulle	on	parasta”	
	
	
Mestaroin7a,	vallan	käy4öä	
ylikävelemistä	

	
”Asiakaslähtöinen,	yksilöllinen	ja	
luova	yhteistyö”	
	
Asiakaslähtöisyys	ja	nöyryys	omasta	
osaamisesta	ja	au4amisen	
mahdollisuuksista	

	
”Kunhan	hommat	on	vain	tehty”	
	
Teknistä	tekemistä,	ru7inia	ilman	
henkilökohtaista	sitoutumista	tai	
merkitystä	

	
”Hoidan	tätä	ihmistä”	
	
Aito	kiinnostus,	vastuuno4aminen	ja	
asioiden	selvi4äminen	

Mukailtu Aila Pikkarainen, 2005 
 & Mervi Hursti 2016 

§ 2017 SPR § 27 

Asenne	



Vinkkejä	kohtaamiseen	
•  Kuuntele enemmän kuin puhut. 
•  Kiinnitä huomiota ilmeisiin, eleisiin ja 

äänenpainoihin. 
•  ”Herättele” itseäsi, jos ajatuksesi alkavat 

harhailla.  
•  Kehittynyt kuuntelija käyttää kuunteluaikaa 

yhdistelemällä kuulemiaan asioita ja muodostaa 
niistä kokonaisuuksia, jotta voi paremmin 
ymmärtää. 
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Viikkokalenteri:	
-	missä	kohtaa	käy@ää	alkoholia	:	mitä	alkoholia	:	mitä	käytöllä	

haetaan:	1lanne	jne.	

ma ti ke to pe la su 
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Tasapainotaulukko	

Hyödyt Haitat 

-HAUSKUUS 
-RENTOUTUMINEN 
-ELÄMÄÄN SISÄLTÖÄ 

- UNI 
- RAHA 
- IHMISSUHTEET 
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ALKOHOLIN KÄYTTÖ JATKUU ENTISELLÄÄN 

Haitat Hyödyt 

-MENEE KAIKKI HAUSKUUS 
-YKSINÄISYYS JA TYLSISTYMINEN 

- VÄHEMMÄN RIITOJA KOTONA 
- VOINTI PAREMPI 

MUUTOKSEN TEKEMINEN ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN 



•  Halu	muutokseen?	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ei lainkaan Erittäin
tärkeää tärkeää

•  Kyky	muutokseen?	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En lainkaan Erittäin
luottavainen luottavainen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ei lainkaan Erittäin
tärkeää tärkeää

•  Valmius	muutokseen?	
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Vuorovaikutukseen	vaiku4avien	tekijöiden	
merkitys	(Mehrabian)	

VIESTI	

sanat	

äänenpaino	

kehonkieli	
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ITSEMURHAVAARAN	VAARA-ASTE	 MITÄ	TEHDÄ?	
EI	RISKIÄ	 Kartoita	itsemurha-ajatuksia	aika	ajoin	tai	

tarvi4aessa	7lanteen	muu4uessa	

PIENI	VAARA:		
•  Ei	suunnitelmia	tai	aiempia	yrityksiä	
•  Ei	impulssikontrolliongelmia	
•  Lievää	dysforiaa	tai	ahdistuneisuu4a	
	

•  Kartoita	itsemurha-ajatuksia	säännöllises7	
•  Käy	läpi	mihin	o4aa	yhtey4ä,	jos	tulee	

itsemurha-ajatuksia		
•  Keskustele,	e4ä	plas	o4aa	yhtey4ä	väli4ömäs7,	

jos	itsemurha-ajatuksia		

KOHTALAINEN	VAARA	
•  Toistuvia	suisidiajatuksia	
•  Suunnitelmia	ilman	aie4a	toteu4aa	
•  Aie	tehdä	itsemurha,	mu4a	ei	suunnitelmia	
	

•  Päivi4äinen	kartoitus	itsemurha-ajatusten	
suhteen	

•  Viimeistään	tässä	kohtaa	hoito7imiin	mukaan	
psykiatrista/mielenterveysosaamista	

•  Neuvonta	avun	hakemisesta	kuten	yllä	

SUURI	VAARA	
•  Intensiivisiä,	päivi4äisiä	suidisiajatuksia	
•  Tekotapa	mie74y	ja	saatavilla	
•  Huono	impulssikontrolli	
•  Hankalaa	dysforiaa	

•  YHTEYS	AKUUTTITIIMIIN	
	
•  M1-ARVIO	TERVEYSKESKUKSEN	TAI	

PÄIVYSTYKSEN	KAUTTA,	JOS	POTILAS	
KIELTÄYTYY	JATKOHOITOON	OHJAUKSESTA	

	
	

ERITTÄIN	SUURI	VAARA	
•  Intensiivisiä,	päivi4äisiä	suidisiajatuksia	
•  Aiempia	yrityksiä	
•  Selvä	aie	tappaa	itsensä	
•  Tekotapa	selvä	ja	järjestelyjä	tehty	
•  Ei	koe	tarvitsevansa	apua	
•  Huoma4ava	pessimismi	tulevaisuuden	suhteen	



Itsetuhokäy@äytymisen	riskitekijät	(Sokero	2006)	
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Riskitekijä Itsemurha-
ajatukset 

Itsemur-
hayritykset 

Itsemurha 

Sukupuoli nainen/mies nainen mies 
Siviilisääty naimaton eronnut naimaton/ 

eronnut/ 
leski 

Taloudelliset ongelmat, työttömyys + +  
Mielenterveyden häiriö: 
- Vakava masennus + + + 
- Persoonallisuushäiriö  + + 
- Päihdehäiriö + + + 
- Ahdistuneisuushäiriö + + + 
Toivottomuus + + + 
Krooninen somaattinen sairaus +  + 
Kielteiset elämäntapahtumat + + + 
Sosiaalisen tuen puute + + + 
Lapsuusiän seksuaalinen hyväksikäyttö  +  
Vanhempien psykopatologia  +  
Aikaisempi itsetuhokäyttäytyminen 
1 aikaisemmat itsemurha-ajatukset  + + 
2 aikaisemmat itsemurhayritykset  + + 
3 lähiomaisen/lähipiirin itsemurha  + + 
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