
 

 

TAUSTA  
Mielenterveyteen liittyvät tekijät ovat 
yksilöllisiä ja ihmiset reagoivat kriisi- 
ja stressitilanteisiin eri tavoin.1 Mie-
lenterveyden haasteet voivat yksilön 
lisäksi koskettaa yksilön perhettä ja 
läheisiä.2 Yhteiskunnalliset kriisit, ku-
ten talouskriisit, voivat lisätä mielen-
terveyttä vaarantavia riskitekijöitä, ku-
ten työttömyyttä, velkaantuneisuutta 
sekä sosioekonomisen aseman heik-
kenemistä. Lisäksi yhteiskunnalliset 
kriisit voivat heikentää suojaavia teki-
jöitä, kuten työn jatkuvuutta.3 Talous-
kriisien on osoitettu lisäävän itsetuhoi-
suutta, mieliala- ja ahdistuneisuushäi-
riöitä sekä alkoholin kulutusta ja 
psyykkistä kuormittumista.4 Nämä 
puolestaan ovat yhteydessä lisäänty-
neeseen mielenterveyspalvelujen tar-
peeseen.4 Myös mielenterveyspalve-
luiden tarve voi muuttua, sillä talous-
kriisien seurauksena mielenterveys-
palveluihin voi hakeutua yksilöitä, 
jotka eivät muuten välttämättä palve-
luita tarvitsisi.5 Näin ollen on tärkeää 
huomioida, että erityisesti kriisitilan-
teiden aikana ja niiden jälkeen tarjot-
tavat palvelut vastaavat mahdollisesti 
muuttuneisiin tarpeisiin sekä yhteis-
kunnalliseen tilanteeseen.5 

TULOKSET  
Talouskriisit voivat vaikuttaa monin eri tavoin mielenterveyspalvelujen käyt-
töön sekä palvelujen piiriin hakeutumiseen. Talouskriiseihin liittyvät lieveilmiöt 
ja avun tarvitsijoihin liittyvät yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa palveluiden käyt-
töön.  
 
1) Talouskriisit voivat vaikuttaa mielenterveyspalveluiden käyttöön lisäämällä 

• mielenterveysongelmiin liittyvää yleistä avun hakemista niin psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon puolella. 

• mielenterveysongelmiin liittyvää päivystykseen hakeutumista. 

• psykiatriseen osastohoitoon hakeutumista erityisesti mielialahäiriöihin 
liittyvistä syistä ja ensikertaa osastohoitoon hakeutuvien osalta. 

• terveyspalveluiden käyttöä itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyvistä 
syistä erityisesti miesten sekä 35 – 54-vuotiaiden keskuudessa. 
 

2) Talouskriisit voivat vaikuttaa reseptilääkkeiden käyttöön lisäämällä 

• psyykelääkkeiden käyttöä (esim. masennuslääkkeet). 

• keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöä (esim. opiaatit). 
 
3) Talouskriisien aikana työttömyys voi lisätä 

• mielenterveyspalveluihin hakeutumista erityisesti miesten osalta niissä 
maissa, joissa työttömyysaste on ollut matala. 

• mielenterveyspalveluissa avopalveluiden käyttöä. 

• opiaattien ja nukahtamislääkkeiden käyttöä. 

• itsetuhoisuudesta johtuvaa palveluiden käyttöä. 
 
4) Talouskriisit voivat vaikuttaa avun hakemiseen yksilötasolla lisäämällä 

• naisten hakeutumista miehiä helpommin erilaisiin terveydenhuollon pal-
veluihin, kuten avohoito, päivystys tai osastohoito. 

• miesten itsetuhoista käyttäytymistä naisiin verrattuna. 

• taloudellisesta ahdingosta johtuvan masennuksen vuoksi osastohoitoon 
hakeutumista. 

• maahanmuuttajataustaisten syrjäytymistä sekä palvelujen ulkopuolelle 
jäämistä. 

 
 
 
  

YHTEENVETO  

Ottamalla sepelvaltimotautia sairas-

tava mukaan oman hoitonsa suunnit-

teluun ja rohkaisemalla häntä selviy-

tymään sairautensa omahoidosta, 

voidaan tukea potilasta vähentämään 

tupakointia sekä lisäämään fyysistä 

aktiivisuutta, jolloin myös kokonais-

kolesterolitaso saattaa laskea. Lisäksi 

potilaslähtöinen hoito parantaa joil-

takin osin terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, esimerkiksi parantamalla 

fyysistä toimintakykyä ja edistämällä 

kivuttomuutta. 
 

Millaisia vaikutuksia talouskriisillä on 
mielenterveyspalvelujen tarpeeseen  
ja niiden käyttöön? 
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YHTEENVETO  
Talouskriisien vaikutukset voivat olla 
moninaiset ja saada aikaan niin välit-
tömiä kuin pidemmän aikavälin seu-
rauksia yksilön hyvinvointiin. Talous-
kriiseistä aiheutuneet seuraukset 
voivat koskettaa yksilön lisäksi yksi-
lön perhettä ja läheisiä, joten talous-
kriisien vaikutukset mielenterveyden 
näkökulmasta voivat olla hyvin koko-
naisvaltaiset. Tämä edellyttää koko-
naisvaltaista työotetta sekä varhaista 
puuttumista. Myös järjestelmän ulko-
puolelle jäävät ryhmät ja heidän hy-
vinvointinsa tulee huomioida. Ta-
louskriisien vaikutus yksilön hyvin-
vointiin sekä mielenterveyspalvelui-
den erilaiseen tarpeeseen tulee huo-
mioida niin palveluiden suunnitte-
lussa kuin päätöksenteossa. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA 
Tulokset soveltuvat hyödynnettäväksi Suomessa, sillä erilaisten yhteiskun-
nallisten kriisien vaikutukset mielenterveyspalveluiden tarpeeseen ja niiden 
käyttöön tulisi huomioida palveluiden kehittämisessä sekä siihen liittyvässä 
päätöksenteossa. Myös Suomessa yhteiskunnallisten kriisien aikana hei-
kommassa asemassa olevien yksilöiden, heidän läheistensä ja perheiden 
avun sekä tuen saanti tulisi mahdollistaa, koska esimerkiksi talouskriisit 
voivat johtaa henkilön syrjäyttämiseen yhteiskunnan tarjoamien mielenter-
veyspalvelujen käytöstä taloudellisten syiden vuoksi ja palvelujen ulkopuo-
lelle jäämiseen. Lisäksi erilaisissa terveydenhuollon palveluissa tulisi kyetä 
vastaamaan talouskriisien vaikutuksesta mahdollisesti muuttuneeseen 
tuen tarpeeseen ja avun hakemiseen. 
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Näyttövinkki perustuu vuonna 2020 julkaistuun hyvälaatuiseen järjestel-
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