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Mielenterveys ei saa maailmalla tarvitsemaansa huomiota. Etenkään Nepalin kaltaisessa 
vähän kehittyneessä maassa riittäviä mielenterveyspalveluita ei ole saatavilla. 

Tässä syventävien opintojen kirjallisessa työssä tarkastellaan, miten 
mielenterveyspalvelut ovat integroitavissa perusterveydenhuollon palveluihin maan 
sisäisestä konfliktista kärsineessä Dangin maakunnassa Nepalissa. Työssä halutaan 
selvittää onko kehitysyhteistyöprojektissa annetulla koulutuksella ja muilla toimilla 
toivottua vaikutusta perusterveydenhuollon työntekijöiden mielenterveysaiheiseen 
osaamiseen ja asenteisiin. 

Tämän tutkimuksen alkuperäinen aineisto on kerätty vuosina 2012–2014 Lääkärin 
sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) ja nepalilaisen Centre for Victims of Torture (CVICT) –
kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöprojektissa, jonka rahoitus tulee Suomen 
ulkoministeriöltä. Projektissa koulutettiin perusterveydenhuollon työntekijöitä 
tunnistamaan ja hoitamaan tavallisimpia mielenterveysongelmia. Lisäksi pyrittiin 
kehittämään hoitoonohjausjärjestelmää ja lisäämään tietoa mielenterveydestä ja 
vähentämään mielenterveysongelmiin liittyviä kielteisiä asenteita väestössä. Projektin 
alkaessa vuonna 2012 paikallisille terveystyöntekijöille tehtiin alkukysely ja sama kysely 
tehtiin uudelleen kolmivuotisen projektin viimeisenä vuonna 2014 (loppukysely). 
Loppukyselyn vastaajat oli jaettu koulutettujen ryhmään ja kouluttamattomien ryhmään 
eli verrokkiryhmään. Kyselylomakkeessa oli mielipidekysymyksiä, jotka kartoittivat 
terveystyöntekijöiden tietoa, asenteita, taitoa ja käytänteitä sekä yhteisössä vallitsevia 
käsityksiä mielenterveydestä. Lisäksi oli tapausselostusmuotoisia 
monivalintakysymyksiä. Omassa tutkimuksessani vertasin alkukyselyn ja loppukyselyn 
tuloksia. 

Tuloksista havaitaan, että mielenterveysprojektin myötä terveystyöntekijöiden 
osaaminen ja asenteet mielenterveydestä paranivat etenkin koulutettujen ryhmässä, 
mutta myös verrokkiryhmässä. Terveystyöntekijöitä kouluttamalla ja tiedon lisäämisellä 
voidaan parantaa mielenterveyspalveluita siellä, missä niitä ei alun perin ole saatavilla. 

Asiasanat: Mielenterveyspalvelut, terveystyöntekijä, Nepal, perusterveydenhuolto
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1. JOHDANTO 

Mielenterveys maailmalla 

Maailman terveysjärjestö WHO:n (World Health Organization) määritelmä terveydestä sisältää myös 

psyykkisen hyvinvoinnin tilan. WHO:n mielenterveyden määritelmän mukaan mielenterveys voidaan 

ymmärtää hyvinvoinnin tilaksi, jossa yksilö pystyy toteuttamaan itseään, kestää elämän tavanomaisia 

rasituksia sekä pystyy työskentelemään tuottavasti ja tuloksekkaasti ja antamaan oman panoksensa 

yhteisölle. Määritelmien mukaan mielenterveys on keskeinen osa terveyttä. (WHO 2013, Mental 

health action plan 2013–2020.) Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat jopa 7,4 % maailmanlaajuisesta 

sairauskuormituksesta (Disability Adjusted Life Years) ja 22,7 % menetetyistä terveistä elinvuosista 

(Years Lived with Disability), ja on siten maailmanlaajuisesti suurimpia terveiden elinvuosien 

menetyksen syitä (Murray ym. 2012, Vos ym. 2012). Masennus itsessään aiheuttaa jo 8 % menetetyistä 

terveistä elinvuosista (Years Lived with Disability) (Vos ym. 2012). Nämä perustuvat diagnosoituihin ja 

hoitoa saaviin tapauksiin, todellisuudessa kuorma on suurempi. 

Jo nyt mielenterveyshäiriöiden tiedetään olevan suuri sairastavuuden aiheuttaja, mutta tulevaisuuden 

näkymät ovat vielä huolestuttavampia. Masennuksen ennustetaan nousevan toiselle sijalle 

sairauskuormituksen (DALY) aiheuttajien listalla vuonna 2030. Ensimmäiselle sijalle ennustetaan 

nousevan HIV/AIDS (Mathers ja Loncar 2006). 

Tarpeet ja resurssit eivät kohtaa maailmalla ja aukko näiden välillä on kovin iso. Tämän aukon 

sulkemiseksi on luotu WHO:n toimintasuunnitelma mhGAP (the Mental Health Gap Action 

Programme), jonka tarkoituksena on lisätä erityisesti matalan –ja keskitulotason maiden 

mielenterveyteen, päihdehäiriöihin ja neurologiaan keskittyneitä palveluita. Ongelmien 

ratkaisemiseen tarkoitetut resurssit ovat riittämättömiä, epätasaisesti jakautuneita ja tehottomasti 

käytettyjä. Suurin sairaustaakka on matalan –ja keskitulotason maissa, joissa on rajoittuneimmat 

henkilö- ja taloudelliset resurssit. Arviolta kolme neljäsosaa neuropsykiatrisesta sairaustaakasta on 

matalan –ja alhaisen keskitulotason maissa. Jopa kolmasosalla maista ei ole erillistä 

mielenterveysbudjettia, ja 21 % niistä maista, joilla on erillinen mielenterveysbudjetti, käyttää alle 1 % 

koko terveysbudjetistaan mielenterveyteen. Stigma ja ihmisoikeusloukkaukset mielenterveyshäiriöistä 

kärsiviä kohtaan lisäävät heidän haavoittuvuuttaan. MhGAP toimintasuunnitelman tärkeimmät 

tavoitteet ovat lisätä rahoitusta ja henkilöresursseja mielenterveyteen sekä saada hoito kattamaan 

suurempi osa sitä tarvitsevista. Tavoitteeseen päästäisiin perusterveydenhuollon työntekijöiden 

toteuttamilla näyttöön perustuvilla hoitomuodoilla ja mielenterveyden integroimisella 

perusterveydenhuoltoon. Toimintasuunnitelman tarkoitus on  tarjota terveyssuunnittelijoille, -

päättäjille ja rahoittajille selkeät ohjeistukset  tavoitteeseen pääsemiseksi. (WHO 2008, mhGAP: 
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Mental Health Gap Action Programme : scaling up care for mental, neurological and substance use 

disorders.) 

Hoitovaje ja syyt sen taustalla 

Kohn ym. (2004) määrittelevät hoitovajeen (Treatment gap) tarkoittavan sairauden todellisen 

esiintyvyyden ja sairauden vuoksi hoidettujen välistä eroa eli niiden prosenttiosuutta, jotka 

tarvitsisivat hoitoa, mutta eivät saa sitä. Eri maissa toteutetuista tutkimuksista kävi ilmi, että 

skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitovajeen mediaani oli 32,2 %, masennuksen 56,3 % ja alkoholin 

väärinkäytön ja riippuvuuden jopa 78,1 %. Vaikka mielenterveysongelmiin on olemassa vaikuttavaa 

hoitoa, suuri osa hoitoa tarvitsevista ei sitä saa. 

Mielenterveyspalvelut eivät ole maailmanlaajuisesti tasapuolisesti jakautuneita. Palveluita on 

puutteellisesti saatavissa erityisesti matalan –ja keskitulotason maissa. (Jacob ym. 2007.) Vähän 

kehittyneissä maissa jopa kolme neljästä vakavaa mielenterveyshäiriötä (esim. häiriöt, joihin liittyy 

itsetuhoista käytöstä tai merkittävää toimintakyvyn laskua) sairastavasta ei ollut saanut hoitoa 

edeltävän 12 kuukauden aikana. (Demyttenaere ym.  2004.)  

WHO AIMS (The World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems) 

raportin mukaan matalan –ja keskitulotason maissa mielenterveysresurssit ovat niukat, 

epäoikeudenmukaisesti jakautuneet ja tehottomasti käytetyt. Mielenterveyden ammattilaisia on 

keskimäärin vain kuusi 100 000 ihmistä kohden ja mielenterveyteen käytettiin keskimäärin vain 0,3 

Yhdysvaltain dollaria asukasta kohti. Ylemmän keskitulotason maissa on jopa 17 kertaa enemmän 

mielenterveyden ammattilaisia kuin alhaisen tulotason maissa ja niissä käytetään rahaa 

mielenterveyteen jopa 70 kertaa enemmän kuin alhaisen tulotason maissa. Suurin osa vähäisistä 

resursseista on keskitetty suuriin kaupunkeihin ja mielisairaaloihin. Näistä syistä syrjäseutujen 

asukkaat ovat hoidon ulottumattomissa eikä resursseja riitä yhteisötasolla tapahtuvaan hoitoon, joka 

olisi tutkitusti kustannustehokkaampaa. Matalan –ja keskitulotason maissa esiintyy muitakin 

ongelmia: laitoshoidosta luopuminen ja hoidon siirtäminen yhteisötasolle on hidasta, ihmisoikeuksiin 

kiinnitetään riittämättömästi huomiota, mielenterveysjärjestelmä ei kata perusterveydenhuoltoa ja 

vain pieni osa hoitoa tarvitsevista on hoidon piirissä. (WHO 2009, Mental health systems in selected 

low- and middle-income countries: a WHO-AIMS crossnational analysis.) 

Saraceno ym. (2007) kysyivät kansainvälisiltä mielenterveyden ammattilaisilta ja päättäjiltä, mitä 

esteitä mielenterveyspalveluiden kehitykselle he näkivät. Näitä tuli ilmi useita matalan –ja 

keskitulotason maissa. Mielenterveys ei ole vallitsevassa kansallisessa terveysagendassa ja sen vuoksi 

ei saa rahoitusta, ja siihen liittyvät palvelut eivät ole hajautettuna vaan ovat keskittyneet suurimpiin 

kaupunkeihin, jolloin palvelut eivät kata suurinta osaa väestöstä. Lisäksi mielenterveyspalveluiden 
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sisällyttäminen perusterveydenhuoltoon on haastavaa, valvonnan piiriin kuuluvia koulutettuja 

mielenterveystyöntekijöitä on vähän ja mielenterveysjohtajuudessa on niukasti kansantaloudellista 

näkökulmaa. Kansainvälisten mielenterveyden ammattilaisten ja päättäjien mielestä edellä esitetyt 

esteet ovat voitettavissa luomalla poliittinen tahto mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi. Lisäksi 

mielenterveyspotilaiden puolestapuhujien viestin pitää olla aiempaa selkeämpi ja yhtenäisempi sekä 

palveluita pitää hajauttaa kattamaan suurempi osa väestöstä. On tärkeää kohdentaa 

mielenterveysinvestointeja perusterveydenhuoltoon, mutta ne pitää tehdä yhdessä alueellisten 

mielenterveyspalveluiden kehittämisen kanssa, jotta voidaan turvata jatkuva koulutus, valvonta ja tuki 

perusterveydenhuollon työntekijöille. Yhteisön epäviralliset resurssit pitää myös tunnistaa ja saada 

käyttöön, mukaan mielenterveyden kehittämiseen tulee ottaa myös maallikot, mielenterveyshäiriöistä 

kärsivät potilaat ja heidän omaisensa. 

Ratkaisuja hoitovajeen pienentämiseen 

WHO:n Maailman terveysraportissa 2001 on esitetty kymmenen suositusta, joilla hoitovajeeseen 

voitaisiin puuttua. Sen mukaan mm. mielenterveyden hoidon pitäisi olla saatavilla 

perusterveydenhuollossa, psyykenlääkkeitä pitäisi olla saatavilla, hoito pitäisi siirtää laitoksista 

avohoitoon, väestöä pitäisi kouluttaa mielenterveydestä, palvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä 

pitäisi olla mukana vaikuttamistyössä, päätöksenteossa ja muodostamassa itseapuryhmiä, kansallisia 

mielenterveysohjelmia pitäisi perustaa ja mielenterveysammattilaisten koulutusta pitäisi lisätä ja 

parantaa. (WHO 2001, World Health Report 2001.) 

WHO:n ja WONCA:n (World Organization of Family Doctors) yhteisjulkaisussa esitetään periaatteita 

mielenterveyden integroinnista perusterveydenhuoltoon. Valtion pitää sitoutua integrointiin ja saada 

aikaan politiikka ja lainsäädäntö, joka tukee tätä sitoumusta. Vaikuttamistyötä tarvitaan, jotta 

asenteissa ja käyttäytymisessä tapahtuu toivottua muutosta. Perusterveydenhuollon työntekijöille 

pitää tarjota riittävä koulutus ja heidän työtehtäviensä pitää olla rajattuja ja toteutettavissa olevia. 

Lisäksi perusterveydenhuoltoa pitää olla tukemassa mielenterveyden alan ammattilaisia ja laitoksia. 

Potilaiden on voitava saada tarvitsemansa psyykelääkkeet perusterveydenhuollosta. Integrointi on 

jatkuva prosessi, jonka keskeisessä roolissa on oltava mielenterveyskoordinaattori. Siinä vaaditaan 

taloudellisia ja henkilöresursseja sekä yhteistyötä valtion muiden kuin terveysalan sektoreiden, 

kansalaisjärjestöjen, kylien ja yhteisöjen terveystyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. (WHO ja 

WONCA 2008, Integrating mental health into primary care : a global perspective.) 

WHO:n mielenterveyden toimintasuunnitelma 2013–2020 esittää neljä päämäärää jäsenmaille. Niiden 

on vahvistettava mielenterveyden tehokasta johtajuutta ja hallintoa, sekä tarjottava kattavaa, 

kokonaisvaltaista ja vasteellista mielenterveys- ja sosiaalipalvelua yhteisötasolla. Lisäksi jäsenmaiden 

tulee toteuttaa mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn strategioita sekä kehittää 
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mielenterveyden tietojärjestelmiä, lisätä näyttöä menetelmistä ja niiden tutkimusta. (WHO 2013, 

Mental Health Action Plan 2013–2020.) 

Yksi mahdollinen ratkaisu hoitovajeen pienentämiseen olisi tehtävien siirtäminen, jolloin 

terveystyöntekijöitä koulutettaisiin suorittamaan lääkäreiden tehtäviä. Tehtävien siirtäminen 

lääkäreiltä terveystyöntekijöille voi olla tehokasta ja edullista, jos terveydenhuoltojärjestelmää 

uudistetaan samalla. Hoitajien vetämällä masennusohjelmalla saavutettiin esimerkiksi 

masennusoireiden lievittymistä. (Joshi ym. 2014.) Tehtävien siirtäminen on myös tärkeää sen vuoksi, 

että mielenterveysammattilaisia ei ole riittävästi kaikkialla maailmassa. Matalan tulotason maissa on 

vain 0.05 psykiatria 100 000 ihmistä kohti, kun taas korkean tulotason maissa tämä luku on 7.47 (WHO 

2015, Mental Health Atlas 2014). 

Rohkaisevia esimerkkejä mielenterveyspalveluiden integroimisesta perusterveydenhuoltoon on 

esimerkiksi Intiasta. Patel ym. (2010) osoittivat satunnaistetussa tutkimuksessaan, että lyhyen 

terapiakoulutuksen saaneiden terveystyöntekijöiden vetämät interventiot voivat edistää 

masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöstä toipumista perusterveydenhuollossa. Hoitoryhmässä oli 

1360 potilasta ja verrokkiryhmässä puolestaan 1436. Hoitoryhmää hoitamassa olivat koulutettu 

terveystyöntekijä, lääkäri ja seniorikonsultti. Hoito koostui terveystyöntekijän tapaamisista sekä 

lääkityksestä tarvittaessa. Verrokkiryhmässä hoito oli puolestaan tavanomaista, eli lääkäri määräsi 

tarvittaessa lääkitystä. Kuuden kuukauden jälkeen yleisistä mielenterveyshäiriöistä oli terveyhtynyt 

suurempi osuus hoitoryhmästä kuin verrokkiryhmästä. Koulutetun terveystyöntekijän johtaman 

intervention vaikuttavuus oli erityisesti osoitettavissa perusterveydenhuollossa, kun taas yksityisellä 

puolella vaikuttavuutta ei ollut osoitettavissa. 

Ugandassa mielenterveyden integroiminen perusterveydenhuoltoon lisäsi palveluiden saatavuutta, 

edullisuutta ja käytettävyyttä. Siellä mielenterveys sisällytettiin terveyden toimintasuunnitelmaan 

poliittisen tahdon ansiosta, ja tämän vuoksi mielenterveydelle suunnattiin osa terveysbudjetista. Noin 

600 perusterveydenhuollon työntekijää koulutettiin tunnistamaan ja hoitamaan 

mielenterveysongelmia ja lähettämään vaikeimmat tapaukset jatkohoitoon. Tarvittava 

psyykenlääkityksen saanti turvattiin, ja myös hoitajat saivat uusia ja säätää lääkitystä sen jälkeen, kun 

mielenterveyden ammattilainen oli aluksi aloittanut sen. Ammattilaiset valvoivat ja kouluttivat 

terveystyöntekijöitä, ja koulutusta tarjottiin myös maallikoille, jotta he voivat tunnistaa apua 

tarvitsevia ja ohjata hoitoon. Yhteistyötä tehtiin poliittisten päättäjien ja alueellisten 

terveysviranomaisten kanssa sekä  potilasjärjestöjä muodostettiin ajamaan asioita ja tukemaan 

potilaita. (WHO ja WONCA 2008. Integrating mental health into primary care : a global perspective.) 

Zimbabwessa kenttätyöntekijät saivat kahdeksan päivän koulutuksen yleisten 

mielenterveysongelmien tunnistamisesta ja hoidosta. Potilaat valittiin interventioon, jos he saivat 
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tietyn määrän pisteitä masennusseulasta (Shona Symptom Questionnaire). Kaikkiaan 395 potilaasta 

320 sai kuusi istuntoa ratkaisukeskeistä terapiaa. Kuuden viikon kohdalla intervention alkamisesta 

masennusoireet olivat lievittyneet kliinisesti merkittävästi 3-6 istunnon jälkeen. Kenttätyöntekijöiden 

työtä valvoi mielenterveysammattilainen ja hoitajia. Tutkimusasetelmassa ei ollut verrokkiryhmää. 

(Chibanda ym. 2011.) 

Araya ym. (2006, 2003) osoittivat, että vähävaraisten chileläisten naisten masennuksen hoito 

perusterveydenhuollossa porrastetun hoito-ohjelman mukaan oli tavanomaiseen hoitoon verrattuna 

paljon tehokkaampaa ja vain hieman kalliimpaa. Porrastettu hoito koostui terveystyöntekijän (ei 

lääkäri) johtamasta monipuolisesta hoidosta, johon kuului yhdeksän ryhmämuotoista 

psykoedukaatioistuntoa, jatkoseuranta ja lääkärin määräämä lääkitys tarvittaessa vaikeissa 

masennuksissa. Tutkimuksen myötä terveystyöntekijöiden rooli masennuksen hoidossa ja potilaiden 

osallistuminen omaan hoitoonsa lisääntyi. Tämän tutkimuksen ansiosta paikalliset päättäjät aloittivat 

kansallisen pilottiohjelman masennuksen hoidosta perusterveydenhuollossa. 

Nepal ja mielenterveys Nepalissa 

Nepal on noin 30 miljoonan asukkaan maa Intian ja Kiinan välissä. Pinta-ala on alle puolet Suomen 

pinta-alasta (147 181 m2). Himalajan vuoristo kulkee maan halki pohjoisessa, mikä omalta osaltaan 

lisää kulkuvaikeuksia. Maailman korkein vuori Mt. Everest sijaitsee Nepalissa. Ajoittain ilmenee 

maanjäristyksiä sekä on tuhoisia maanvyöryjä ja tulvia. Väestössä on paljon maantieteellistä 

eristäytyneisyyttä. Lisäksi siihen kuuluu yli sata erilaista etnistä ryhmää, mikä osaltaan lisää 

erilaisuutta. (Suomen suurlähetystö Kathmandu, 2015.) 

Hallitusmuotona on nyt pitkäaikaisen monarkian jälkeen demokraattinen liittotasavalta. Voimassa oli 

kahdeksan vuotta väliaikainen perustuslaki ja hiljattain syyskuussa 2015 voimaan astui vihdoin 

perustuslaki (Suomen suurlähetystö Kathmandu, 2015). Monarkian päättymiseen johti vuosina 1996–

2006 käyty armeijan ja maolaisten välinen sisällissota, jossa kuoli yli 13 000 ihmistä ja pakolaiseksi 

joutui 200 000 ihmistä. Yli 1000 ihmistä katosi. Sisällissodan aikana tapahtui lukuisia 

ihmisoikeusrikkomuksia, jotka ovat jääneet käsittelemättömiksi. (OHCHR 2012, Nepal Conflict Report). 

Väkivaltaisuuksien jälkeen poliittinen tilanne on rauhoittunut, mutta ei vielä ole täysin vakaalla 

pohjalla.  

Nepal on sijalla 30. maailman köyhimpien maiden listalla (Pasquali 2015). Inhimillisen kehityksen 

indeksillä (HDI, Human Development Index) mitattuna Nepal sijoittuu sijalle 145. (UNDP 2015, Human 

Development Report 2015). Kuitenkin vuosien varrella Nepal on kehittynyt merkittävästi (Kaavio 1.).  
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Kaavio 1. HDI= Human Development Index 

Miesten keskimääräinen eliniän odote on 69 vuotta ja naisten 72 vuotta. Merkittävimpiä menetettyjen 

elinvuosien (Years of Life Lost) aiheuttajia ovat alemmat hengitystieinfektiot, iskemiset sydänsairaudet 

ja vastasyntyneiden enkefalopatiat. Kuudentena on itsensä vahingoittaminen. Suurimmat riskitekijät 

sairauskuormitukselle (Disability Adjusted Life Years) ovat lasten ja äitien aliravitsemus, ravitsemuksen 

riskit ja ilmansaasteet. Suurimmat terveiden elinvuosien menetyksen syyt ovat alaselkä- ja niskakivut 

ja raudanpuute anemia, mutta kymmenen suurimman syyn joukkoon mahtuu myös masennus ja 

ahdistuneisuushäiriö, joiden määrä oli kasvussa. (IHME, GBD Nepal 2013.)  

Mielenterveydelle suunnataan alle 1 % terveysbudjetista. Mielenterveyspoliittinen suunnitelma on 

olemassa, mutta se ei ole täysin toiminnassa. Mielenterveyssuunnitelmaa ja erillistä 

mielenterveyslainsäädäntöä ei ole olemassa. Edistysaskeleena pidetään sitä, että mielenterveys 

sisällytettiin kansalliseen terveysohjelmaan hiljattain (the National Health Sector Programme, NHSP-II 

2010-2015). Perusterveydenhuollon lääkärit saavat määrätä psyykelääkkeitä ja hoitajatkin saavat 

jatkaa jo aloitettua lääkitystä, mutta ongelmallista on lääkkeiden saatavuus pienimmillä 

terveysasemilla (WHO ja Ministry of Health Nepal 2006, WHO-AIMS Report on Mental Health System 

in Nepal). Virallisia hoitoonohjauskäytäntöjä ei ole olemassa. (WHO 2015, Mental Health Atlas 2011-

Department of Mental Health and Substance Abuse.) Nepalissa on 0.22 psykiatria 100 000 ihmistä 

kohden, kun Suomessa sama luku on 18.37 (WHO 2015, Global Health Observatory (GHO) data). 

Teollisuusmaissa puolestaan on keskimäärin 15.4 psykiatria 100 000 ihmistä kohden (OECD iLibrary. 

Health at a Glance 2011: OECD Indicators). Nepalissa 60 % sairaskuormituksesta (DALY) aiheutuu ei 

tarttuvista taudeista, joista suurimpina ryhminä ovat sydän –ja  verisuonisairaudet, 

mielenterveyshäiröt, onnettomuudet ja syöpä. Kattavia epidemiologisia tutkimuksia ei ole tehty 

mielenterveyshäiriöiden ilmaantuvuudesta (Luitel ym. 2015), mutta maailmanlaajuisten arvioiden 

mukaan nepalilaisista 1 % saattaa sairastaa vakavaa mielenterveyshäiriötä ja 10-20 %:lla saattaa olla 

yksi tai useampi lievempi mielenterveyshäiriö. Toisen lähteen mukaan 15-20 %:lla nepalilaisista on 

lievä tai keskilievä mielenterveyshäiriö (masennus, ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen häiriö) ja 3-
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4%:lla olisi vakava mielenterveyshäiriö (psykoosi, vakava masennus) (Nepal Earthquakes 2015: Desk 

Review of Existing Information with Relevance to Mental Health and Psychosocial Support 2015). Luvut 

voivat olla kuitenkin suurempia kymmenen vuotta kestäneen konfliktin, pitkään jatkuneen poliittisen 

epävakauden, työperäisen maastamuuton, väestön ikääntymisen, köyhyyden ja kaupungistumisen 

vuoksi. Riskitekijänä mielenterveyshäiriöille Nepalissa pidetään myös kastiin/etnisyyteen tai 

sukupuoleen perustuva syrjintää (Luitel ym. 2015). Lisäksi alkoholin käyttö on lisääntynyt ja ongelmana 

on myös kotipolttoinen alkoholi. STEPS tutkimuksen 2013 mukaan 17,4 % on ajankohtaisesti alkoholin 

käyttäjiä (viimeisen 30 päivän ajalta) ja 18,6 % alkoholin jaksoittaisia suurkuluttajia. (WHO ja Country 

Office for Nepal, Multisectoral Action Plan on the Prevention and Control of NCD in Nepal 2014-2020.) 

Naisten kokema väkivalta on yleistä Nepalissa ja sillä on omat seurauksensa mielenterveyteen. Eräässä 

tutkimuksessa oli mukana kuusi maakuntaa ja se kattoi 900 naista. Raportin mukaan 48 % naisista 

ilmoitti kokeneensa väkivaltaa elämänsä aikana. Väkivaltaa kokeneista naisista 61,3 % ei ollut 

keskustellut asiasta kenenkään kanssa. He eivät tienneet oikeuksistaan tai siitä mistä apua olisi 

haettavissa. Väkivaltaa kokeneista naisista 69 % ilmoitti psyykkisiä ongelmia (pelko, jännitys, 

masennus), 30 % oli harkinnut itsemurhaa ja 6 % oli yrittänyt itsemurhaa. Syitä väkivallalle, sekä 

miesten että naisten kertoman mukaan, oli patriarkaalinen yhteiskunta, naisten eristäytyminen 

yhteiskunnasta, naisten köyhyys, alkoholin liikakäyttö, työttömyys, tietämättömyys naisten 

oikeuksista, muuttuva elämäntapa ja modernisaatio. (A Study on Gender-Based Violence Conducted 

in Selected Rural Districts of Nepal 2012.) Sukupuolisen epätasa-arvon Indexillä (Gender Inequality 

Index 2013) Nepal on sijalla 98., Intia on sijalla 127. ja Suomi sijalla 11. (UNDP 2014, Human 

Development Report 2014). Nepalissa naisista 17,9 %:lla on vähintään toisen asteen koulutus ja 54,3 % 

on työelämässä, kun samat luvut miehille on 39,9 % ja 63.2 %, sekä 33,2 % parlamentin paikoista on 

naisilla (UNDP 2014, Human Development Report 2014). Itsemurha on hedelmällisessä iässä olevien 

naisten yleisin kuolinsyy Nepalissa ja itsemurhat ovat nousussa (Karki 2011). Yleisin tapa tehdä 

itsemurha on torjunta-ainemyrkytytys (Karki 2011). 

Mielenterveyspalveluita on tarjolla vähän ja niiden koordinointi kansalliselta tasolta on vähäistä. 

Syrjäisiltä seuduilta potilaat joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja päästäkseen hoitoon. 

Kansalaisjärjestöt tarjoavat terapiapalveluita eri kohderyhmille (konfliktin uhreille, pakolaisille, 

perheväkivallan uhreille), myös kansanparantajille hakeudutaan hoitoon herkästi. 

Perusterveydenhuollon kuuluisi hoitaa myös mielenterveysongelmia, mutta käytännössä näin ei ole. 

Joissain maakunnissa koulutetaan perusterveydenhuollon työntekijöitä mielenterveystyöhön, mutta 

ongelmia on koulutuksen jatkuvuudessa, tarvittavien psyykelääkkeiden saatavuudessa ja 

perusterveydenhuollon työntekijöiden jo ennestään suuressa työtaakassa. Vain fenobarbitaalia ja 

amitriptyliiniä on saatavilla suurimmilla terveysasemilla (Primary health centre, PHC). Suurimpien 

terveysasemojen (PHC) työntekijät ovat saattaneet saada koulutusta mielenterveydestä, mutta suurin 
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osa heistä ei tee mielenterveystyötä valvonnan, kertauskoulutuksen ja psyykelääkkeiden puutteen 

vuoksi. Toimivaa hoitoonohjausjärjestelmää erikoissairaanhoitoon ei ole olemassa ja stigma ja syrjintä 

estävät potilaiden hakeutumista hoitoon. Mielenterveysalalla toimivat järjestöt ovat perustaneet 

mielenterveysverkoston (http://mhnetworknepal.org/) vaikuttamistyötä varten. Lisäksi on olemassa 

muutama potilasjärjestö ajamassa mielenterveyspotilaiden etuja ja ihmisoikeuksia. (Luitel ym. 2015.) 

Jordansin ym. (2013) julkaisussa käsitellään Nepalin mielenterveyden kehityksen haasteita ja ratkaisuja 

niihin.  Negatiivinen asenne mielenterveysongelmia kohtaan todettiin laaja-alaiseksi, mutta kirjoittajat 

arvioivat sen vähenevän lisäämällä mielenterveystietoutta. On hyvä pitää mielessä, että stigma on 

kehittyvissä maissa teollisuusmaita suurempi ongelma (Alonso ym. 2008). Hoitoon pääsyä pitäisi 

parantaa ja mielenterveysongelmat pitäisi pystyä tunnistamaan paremmin. Mielenterveyspotilaan 

läheisten osallistumista hoitoon pitäisi korostaa. Aiemmin läheiset ovat voineet jopa kohdella kaltoin 

mielenterveysongelmista kärsivää perheenjäsentään pelätessään oman aseman menetystä tai 

syrjintää. Tärkeänä haasteena pidettiin huonoa psyykelääkkeiden saatavuutta. Pelkona oli myös se, 

että terveystyöntekijät saattavat kuormittua liikaa, jos heidän työnkuvaansa laajennetaan kattamaan 

myös mielenterveysongelmat.  

 

 

 

 

Syventävien opintojen kirjallisen työn tarkoitus 

Minulla on ollut mahdollisuus tutustua LSV:n (Lääkärin sosiaalinen vastuu ry) mielenterveysaiheiseen 

kehitysyhteistyöprojektiin kolmen vuoden ajan ja olen päässyt mukaan Nepaliin monitorointimatkalle 

kahdesti perehtymään projektin käytännön toteutukseen. Syventävien opintojen kirjallisen työn 

tarkoituksena oli perehtyä maailmanlaajuiseen mielenterveyteen ja etenkin perusterveydenhuollon 

mielenterveyspalveluiden kehittämiseen matalan tulotason maissa. Tässä kirjallisessa työssä esittelen 

LSV:n Nepalin mielenterveysprojekin ja tarkoituksena on selvittää projektissa terveystyöntekijöille 

annetun mielenterveysaiheisen koulutuksen ja muiden projektin toimintojen vaikutusta 

terveystyöntekijöiden mielenterveysaiheiseen osaamiseen ja asenteisiin. 

 

 

 

Terveydenhuoltojärjestelmä Nepalissa (Luitel ym. 2015): 

 District hospital+ District Health Office (DHO) 

 Primary Health Center (PHC) 

 Health post (Hp), 676 kpl 

 Sub Health Post (SHp), 3129 kpl 

http://mhnetworknepal.org/
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2. LSV:N ja CVICT:N KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIN KUVAUS 

Kehitysyhteistyöprojekti Nepalissa 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:llä (LSV) on mielenterveyden kehitysyhteistyöprojekti Nepalissa. 

Projektin tavoite on mielenterveyspalveluiden sisällyttäminen perusterveydenhuoltoon maan 

sisäisestä konfliktista pahoin kärsineessä Dangin maakunnassa (asukasluku 550 000). 

Yhteistyökumppanina toimii nepalilainen Centre for Victims of Torture (CVICT) kansalaisjärjestö. 

Projektille on myönnetty ulkoasiainministeriön rahoitus vuosiksi 2012-2014. Projektille oli tarvetta, 

koska mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys maakunnassa oli CVICT:n toteuttamassa tutkimuksessa 

arvioitu korkeaksi (Luitel ym. 2013), eikä alueen julkisessa terveydenhuollossa ollut lainkaan 

mielenterveyspalveluita.  

Tärkeimmät tavoitteet ja aktiviteetit 

Projektin kolme päätavoitetta olivat 1) lisätä perusterveydenhuollon terveystyöntekijöiden kykyä 

tunnistaa ja hoitaa tavallisia mielenterveysongelmia, 2) kehittää hoitoonohjausjärjestelmää 

perustasolta aluetasolle ja valtakunnalliseen erikoissairaanhoitoon sekä 3) lisätä tietoa 

mielenterveydestä ja vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä kielteisiä asenteita väestössä. Projekti 

toteutettiin maakunnan 20 kyläyhteisössä, kun niitä kaiken kaikkiaan oli 39. Tavoitteisiin pyrittiin 

perustamalla kaksi terapiakeskusta maakunnan terveysasemien yhteyteen ja palkkaamalla neljä 

terapeuttia työskentelemään näihin. Terapeuttien tehtäviin kuului mm. järjestää yhteisöllisiä 

mielenterveys työpajoja (Community Mental Health Promotion, CMHP) ja tarjota keskusteluapua. 

Keskusteluapu koostui yksilötapaamisista, perhetapaamisista, paritapaamisista, 

rentoutusharjoituksista ja psykososiaalisesta tuesta. Lisäksi maakunnan perusterveydenhuollon 

terveystyöntekijöille sekä lääkäreille tarjottiin koulutusta mielenterveydestä, jotta he kykenisivät 

tunnistamaan ja hoitamaan yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä. Kaikkein vaikeimmin oireilevat potilaat 

ohjattiin erikoissairaanhoidon arvioon mikäli tilanne niin vaati, joko naapurimaakunnassa 

työskentelevälle psykiatrille (Mohan Belbase) tai projektin ensimmäisinä vuosina Kathmanduhun 

Patanin mielisairaalaan. Radio-ohjelmien ja yhteisöllisten mielenterveys työpajojen tarkoituksena oli 

saavuttaa laajempi kuulijakunta maakunnassa ja täten vaikuttaa asenteisiin ja lisätä tietoa 

mielenterveydestä. Yhteistyötä tehtiin alusta alkaen maakunnan terveyspäättäjien, eri 

kansalaisjärjestöjen ja poliittisten johtajien kanssa. Tarkoituksena oli myös saada päättäjät kylä-, alue- 

ja kansallisella tasolla tietoisiksi mielenterveyspalveluiden tarpeesta. Projektin alussa toteutettiin 

alkukysely Dangin terveystyöntekijöille, jotta saatiin käsitys heidän mielenterveysosaamisestaan 

projektin alussa. Kyselyn suorittamisen lomassa tiedotettiin terveysasemia alkavasta projektista ja 

kartoitettiin mielenterveyspalveluita tarvitsevia. Projektin lopulla toteutettiin terveystyöntekijöille 
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loppukysely, jotta voitiin nähdä projektin vaikutus terveystyöntekijöiden mielenterveysaiheisen 

tietotasoon. 

 

Kuva 1. Projektin päätavoitteet  

Terapiakeskukset ja terapeuttien työnkuva 

Terapiakeskuksia perustettiin kaksi ja terapeutteja palkattiin neljä. Kaksi terapeuttia työskenteli 

terapiakeskuksissa ja kaksi muuta järjesti mm. työpajoja sekä muita projektin aktiviteetteja. Terapeutit 

tarjosivat kaiken kaikkiaan 365 potilaalle psykososiaalista keskusteluapua ensimmäisen vuoden aikana. 

Potilaat löysivät hyvin terapiakeskuksiin tiedon tehokkaan levityksen vuoksi. Maantieteellisten 

etäisyyksien vuoksi joillain potilailla oli vaikeuksia päästä terapiakeskuksiin. Projektin ensimmäisen 

vuoden aikana yksi terapeuteista oli vaihtunut ja toisen vuoden kuluessa vaihtui toinen. Toisen vuoden 

aikana jo 619 potilasta Dangista sai psykososiaalista keskusteluapua terapeuteilta. Lähes puolet heistä 

ohjautui terapiakeskuksiin mielenterveyden edistämisen työpajoista. Naisia oli potilaista noin 60 % ja 

miehiä 40 %. Jopa yli sata potilasta hakeutui terapeuttien kannustamana jatkohoitoon omalla 

kustannuksella, näistä psykiatri Belbaselle suuri osa. Viimeisenä vuonna terapeutit tarjosivat 

psykososiaalista keskusteluapua 625 potilaalle, joista noin 150 potilasta terapeutit ohjasivat 

jatkohoitoon potilaiden omalla kustannuksella. Terapeuttien hoitamista potilaista 30 % oli miehiä ja 

70 % naisia. Viimeisen vuoden lopulla yksi terapeuteista lopetti vielä työnsä. Alusta alkaen huolena oli, 

miten terapiakeskusten ja terapeuttien toimintaa pystyttäisiin jatkamaan projektin päättymisen 

jälkeen ilman ulkopuolista rahoitusta. 

Lisätä tietoa mielenterveydestä ja 
vähentää mielenterveysongelmiin 

liittyviä kielteisiä asenteita 
väestössä

Kehittää 
hoitoonohjausjärjestelmää

Lisätä 
perusterveydenhuollon 

työntekijöiden kykyä 
tunnistaa ja hoitaa 

tavallisimpia 
mielenterveysongelmia
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Taulukko 1. Psykososiaalisen keskusteluavun potilasmäärät vuosina 2012-2014 

Koulutus 

Ensimmäisenä vuonna järjestettiin 10 päivän kertauskoulutus hankkeeseen palkatuille neljälle 

terapeutille, jotka olivat aiemmin saaneet neljän kuukauden koulutuksen. Kuudelle lääkärille 

järjestettiin viiden päivän pituinen koulutus, jossa kouluttajana toimi psykiatri Belbase. Lisäksi 30 

terveystyöntekijää sai seitsemän päivän mittaisen koulutuksen, joka järjestettiin alkukyselyn tulosten 

analysoinnin perusteella. Aiheina oli mm. mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito. 

Oppimateriaaliksi heille tarjottiin mm. valtion mielenterveyskoulutusopas.  

Toisena vuotena 30 perusterveydenhuollon terveystyöntekijää sai seitsemän päivän mittaisen 

koulutuksen mielenterveydestä, kuten ensimmäisenäkin vuonna. Projektin neljä terapeuttia saivat 

uudelleen viiden päivän kertauskoulutuksen psykososiaalisen keskusteluavun taidoista ja tekniikoista. 

Viiden päivän mielenterveyskoulutus tarjottiin taas kuudelle lääkärille. Kouluttajana toimi psykiatri 

Belbase kuten ensimmäisenä vuotena. Koulutuksen yhteydessä käytettiin kyselyä koulutuksen 

tehokkuuden arviointia varten. Siitä kävi ilmi, että lääkärit eivät olleet aikaisemmin saaneet koulutusta 

tai osallistuneet mihinkään työpajaan, jonka aiheena olisi ollut mielenterveys. He arvioivat 

kohtaavansa työssään 5-10 mielenterveyspotilasta viikoittain. Yleisimpinä kohtaaminaan 

mielenterveyshäiriöinä he pitivät masennusta, ahdistuneisuushäiriötä, konversiohäiriötä sekä 

päihdeongelmia. Toisen vuoden lopulla päädyttiin myös järjestämään uutena toimintona koulutusta 

vapaaehtoisille terveyssisarille (Female Community Health Volunteer, FCHV). Tarkoituksena oli tarjota 

koulutusta yhteensä 100 vapaaehtoiselle. Koulutuksen sisältönä oli perustietoa mielenterveydestä, 

mielenterveyshäiriöiden tunnistamisesta, ensilinjan tuesta ja keskusteluavusta sekä jatkohoitoon 

ohjaamisesta.  

Viimeisenä vuonna neljä terapeuttia saivat viiden päivän kertauskurssin, jossa heidän taitojaan 

täydennettiin ja vaikeita potilastapauksia käytiin läpi. Myöhemmin viimeisenä vuonna uusi kolmen 

päivän kertauskurssi järjestettiin vielä CVICT:n toimistolla Kathmandussa, jossa käytiin läpi 

0

200

400

600

800

potilasmäärät

Psykososiaalinen keskusteluapu

2012 2013 2014



12 
 

potilastapauksia ja kohdattuja ongelmia. Lisäksi 30 terveystyöntekijää sai viiden päivän 

jatkokoulutuksen. Heidät valittiin jo aiemmin projektin koulutusta saaneista kuudestakymmenestä 

terveystyöntekijästä. Koulutuksessa käytiin läpi yleisiä mielenterveyshäiriöitä ja osanottajat kertoivat 

kohtaamistaan potilastapauksista. He saivat palautetta potilastapauksistaan ja kehittämisideoita. 

Uusia taitoja opetettiin mm. stressinhallinnasta. Koulutuksen viimeisenä päivänä käytiin läpi 

mielenterveyssektorin uutta kehitystä. Projektin kolmantena vuotena lisäksi seitsemän lääkäriä ja kaksi 

hoitajaa sai kolmen päivän kertauskoulutuksen, jossa käsiteltiin eri potilastapausten valossa 

diagnostiikkaa, psykososiaalisen keskusteluavun tärkeyttä ja ylilääkitsemisen riskejä. 

Yhteisölliset mielenterveyden edistämisen työpajat 

Projektin palkkaamien terapeuttien yksi päätehtävä oli järjestää yhteisöllisiä mielenterveyden 

edistämisen työpajoja, joiden malli on CVICT:n ja kanadalaisen McGill-yliopiston tutkijoiden kehittämä. 

Työpajoja järjestettiin kolmivuotisessa projektissa vuosittain 20, joihin jokaiseen osallistui noin 20-30 

kyläläistä. Osanottajille maksettiin pieni summa, jonka tarkoitus oli kattaa matkakulut. Heille tarjottiin 

myös ruokaa päivän aikana. Työpajassa käsiteltiin mielenterveyttä sekä pyrittiin löytämään 

ihmisten/yhteisöjen ongelmia ja löytämään yhdessä ratkaisuja näihin. Työpajojen jälkeen 

loppuvuodesta järjestettiin kyläjärjestöjen yhteistyötapaamisia, joihin osallistui työpajaan 

osallistuneita ihmisiä eri kyläjärjestöistä. Tapaamisissa keskusteltiin siitä, mitä osanottajat olivat 

oppineet työpajassa ja oliko yhteisöissä toteutettu yhteistyöprojekteja, joita työpajoissa oli suunniteltu 

yhteisöllisyyden parantamiseksi (patojen rakentaminen, käsipumput jne). Suurin osa osanottajista oli 

naisia, mutta miehiäkin oli mukana. Osanottajina oli vapaaehtoisia terveyssisaria ja jäseniä Äitien 

ryhmästä, lisäksi oli terveystyöntekijöitä, poliittisia johtajia, sosiaalityöntekijöitä, opiskelijoita, 

opettajia ja nuoriso –sekä naisten ryhmäläisiä. Yhteensä kolmen vuoden aikana yli 1200 henkilöä 

osallistui työpajoihin. 

Kouluprojektit 

Ensimmäisenä vuonna ohjelmaan ei vielä kuulunut kouluprojektien järjestäminen, mutta yksi 

mielenterveyspäivä kuitenkin järjestettiin yhdessä koulussa ja tämä saikin hyvän vastaanoton. Toisen 

vuoden aikana toteutettiin jo 15 mielenterveysprojektia eri kouluissa. Oppilaat olivat lähinnä 9-10. 

luokkalaisia. Koulutuksen sisältönä oli mielenterveyden määrittäminen, mielenterveyshäiriöt ja niiden 

monet syyt, yleiset oireet sekä potilaiden tuki ja hoito. Viimeisenä vuonna toteutettiin 18 

mielenterveysprojektia kouluissa. Kouluprojektien avulla tietoisuutta saatiin levitettyä laajalle. 

Mielenterveyspotilaiden tukeminen 

Ilmaista hoitoa tarjottiin vähävaraisille ja vaikeista mielenterveyshäiriöistä kärsiville. Ensimmäisenä 

vuonna 16 potilasta lähetettiin jatkohoitoon Kathmandun Patanin mielisairaalaan. Koska tarvetta olisi 
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ollut enemmän, ensimmäisen vuoden jälkeen päädyttiin siihen, että potilaat lähetettäisiin enenevissä 

määrin naapurimaakunnan psykiatri Belbaselle Kathmandun sijaan. Belbase teki myös 

konsultaatiokäyntejä Dangiin. Täten oli resursseja lähettää erikoissairaanhoitoon suurempi määrä 

potilaita. Toisena vuonna ilmaista erikoissairaanhoitoa Dangissa sai 43 vakavasta 

mielenterveyshäiriöstä kärsivää potilasta. Kathmandun Patanin mielisairaalaan puolestaan lähetettiin 

9 potilasta, joilla oli vakavia oireita. Kysymyksiä heräsi, että miten potilaat valitaan tasapuolisuuden 

nimissä ja miten hoitotulos pystytään säilyttämään vaikeissa mielenterveyshäiriöissä. Se miten ilmaista 

hoitoa saavien potilaiden jatkolääkitys ja -hoito järjestyisi jatkossa, oli myös huolen aiheena.  

 

 

Taulukko 2. Hoitoonohjaus Patanin mielisairaalaan ja Psykiatri Belbaselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Ilmaisen hoidon saaneiden potilaiden diagnoosit 

Näkyvyys 

Radio-ohjelmia lähetettiin kahdesti päivässä kahdelta eri radioasemalta. Niissä tiedotettiin 

mielenterveydestä sekä kerrottiin tarjolla olevista keskustelupalveluista terapiakeskuksissa. 

Ilmaisen hoidon saaneiden potilaiden diagnoosit
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Mielenterveysaiheista materiaalia jaettiin työpajojen osallistujille ja kouluprojekteille sekä julisteita 

tehtiin terveysasemille. Terveysasemia tuettiin lahjoittamalla välineitä (stetoskooppeja jne) ja 

huonekaluja tarpeen mukaan, jotta saatiin edistettyä positiivista ilmapiiriä projektia kohtaan. Toisena 

vuonna yhteisön tukeminen kohdistui terveysasemien sijasta kouluihin ja nuorisojärjestöön. Heille 

lahjoitettiin mm. kirjoja ja huonekaluja. Viimeisenä vuotena perustettiin vielä Mielenterveyden 

edistämisen ryhmiä, joiden tehtävänä olisi tukea mielenterveyspotilaita, edistää mielenterveyttä ja 

turvata projektin saavutusten pysyvyys. 

Vaikuttaminen 

Kansallisella tasolla vaikuttaminen oli yksi projektin tärkeä tapa saada viestiä vietyä päättäjille ja saada 

aikaan toivottua muutosta. Tavoitteena oli mm. saada mielenterveys ja psykososiaalinen tuki valtion 

kansalliseen toimintasuunnitelmaan ja valtion hyväksymään terveyskoulutusoppaaseen, parantaa 

yleisimpien mielenterveyshäiriöiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden saatavuutta terveysasemilla ja 

panna mielenterveyden toimintasuunnitelma toimeen. CVICT tapasi usein valtion virastojen ja 

järjestöjen edustajia. CVICT on lisäksi aktiivinen jäsen Mielenterveysverkostossa.  

Alueellisella tasolla vaikuttaminen oli myös tärkeää. Alueen terveysviraston, aluesairaalan, järjestöjen 

ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä koko hankkeen ajan. Projektin toisena 

vuonna järjestettiin alueellisen tason työpaja, johon osallistui monia paikallisia tärkeitä vaikuttajia 

monilta eri aloilta. Tavoitteena oli keskustella mielen hyvinvoinnin integroimisesta yhteisöön 

tehokkaammin. Siellä esiteltiin projektin saavutuksia kahden vuoden ajalta. Toiveina esitettiin, että 

kouluprojekteja lisättäisiin ja myös opettajat saisivat koulutusta, projektin pitäisi laajeta kattamaan 

koko maakunta, terapiakeskus perustettaisiin aluesairaalaan, vapaaehtoiset terveyssisaret ja Äitien 

ryhmä sisällytettäisiin projektiin, kertauskoulutusta tarjottaisiin säännöllisesti, psykiatri saataisiin 

maakunnan sairaalaan ja ilmainen lääkitys tarjottaisiin mielenterveyspotilaille.  

Viimeisenä vuonna CVICT järjesti yhdessä yliopistosairaalan (Tribhuvan University Teaching Hospital) 

kanssa kansallisen tason työpajan, jonka aiheena oli mielenterveyslainsäädäntö ja -politiikka sekä 

niiden toimeenpano. Osanottajia oli terveysministeriöstä, kansalaisjärjestöistä ja mediasta. Siellä 

käsiteltäviä asioita olivat mm. Nepalin nykytilanne mielenterveyden osalta, 

mielenterveyslainsäädännön toimeenpano ja psykososiaalisen terapian aseman vahvistaminen. 

Tärkeitä asioita nostettiin esille, kuten mielenterveysresurssien lisääminen, ennaltaehkäisyn tarve sekä 

mielenterveysosaston perustaminen terveysministeriön alaisuuteen. Viimeisen vuoden lopulla 

järjestettiin vielä projektin päätösseminaari, jossa oli läsnä LSV, CVICT, terveysministeriö, ulkoinen 

arvioitsija, Patanin mielisairaalan johtaja ja psykiatrian alan ammattilaisia sekä erään terveysaseman 

johtaja. Tapahtumassa esitettiin CVICT:n tekemä dokumentti mielenterveysprojektista. Tärkeitä 

saavutuksia kansallisella tasolla vaikuttamisesta projektin aikana oli mm. mielenterveyden 
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sisällyttäminen tarttumattomien tautien toimintasuunnitelmaan sekä rahoituksen löytyminen 

psykiatrin palkkaamiseen Dangin aluesairaalaan. Ministeriön ihmiset kiinnostuivat projektista sen 

verran, että jopa vierailivat Dangin terapiakeskuksissa. 

Monitorointi 

CVICT:n projektihenkilökunta teki seurantamatkoja Dangin maakuntaan 3-5 kertaa vuodessa ja LSV:n 

edustajat puolestaan kaksi kertaa vuodessa. Näiden aikana luotiin yhteyksiä paikallisiin vaikuttajiin 

kuten alueen terveysviranomaisiin, naapurimaakunnan psykiatri Belbaseen, aluesairaalan johtajaan ja 

lääkäreihin, terveysasemien henkilökuntaan, kansalaisjärjestöihin ja muihin tärkeisiin toimijoihin. 

Terapeuttien potilastapauksia käytiin läpi ja he saivat työnohjausta. Projektin toimintojen toteutumista 

seurattiin ja kohdattuja ongelmia sekä kehittymisen aiheita käytiin läpi ja näihin pyrittiin vaikuttamaan 

nopeasti.  

Loppuarvio 

Ulkoinen arvioitsija palkattiin tekemään loppuarviointi projektista viimeisenä vuonna. Sen mukaan 

projekti saavutti hyvin kaksi päätavoitettansa, eli mielenterveystietoisuus lisääntyi sekä 

terveystyöntekijöiden kyky tunnistaa ja hoitaa yleisiä mielenterveyshäiriöitä lisääntyi. 

Hoitoonohjausjärjestelmän kehittäminen perustasolta aluetasolle ja valtakunnalliseen 

erikoissairaanhoitoon ei toteutunut suunnitellusti.  

Arvioitsija totesi, että projektille oli selkeä tarve maakunnassa. Mielenterveyspotilaita oli paljon, heitä 

syrjittiin, mielenterveyspalvelut olivat riittämättömät, terveystyöntekijät eivät kyenneet tunnistamaan 

ja hoitamaan yleisiä mielenterveysongelmia, eikä hoitoonohjausjärjestelmä ollut toimiva. Projekti 

osoittautui menestyksekkääksi mielenterveystietoisuuden lisäämisessä ja positiivisten asenteiden 

luomisessa mm. mielenterveyden edistämisen työpajojen, koulutuksien ja radio- ja kouluohjelmien 

avulla. Projektin myötä perusterveydenhuollon työntekijät kykenivät tunnistamaan ja hoitamaan 

yleisimpiä mielenterveydenhäiriöitä paremmin. Potilaat huomasivat asennemuutoksen 

terveystyöntekijöissä, jotka kuuntelivat nyt potilaita enemmän, määräsivät vähemmän oirelääkkeitä, 

tarjosivat keskusteluapua, ohjasivat jatkohoitoon jos oli tarve ja jopa tarjosivat peruslääkitystä 

yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin. Hoitoonohjausjärjestelmä parani pienistä terveysasemista 

hieman isompiin terveyskeskuksiin lääkäreille ja terapiakeskuksen terapeuteille, mutta potilaiden 

ohjautuminen alue- ja valtakunnalliseen erikoissairaanhoitoon ei kehittynyt toivotulla tavalla. 

Todettiin kuitenkin, että Intiaan ei enää hakeutunut hoitoihin niin moni potilas, sillä hankkeen 

tarjoamien palveluiden lisäksi maakuntaan syntyi yksityisiä palvelun tarjoajia. Tämä tuli halvemmaksi 

potilaille ja hoidon onnistumista oli helpompi seurata. 
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Arvioitsija oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen projektin toteutukseen. Aktiviteetit järjestyivät ajallaan ja 

jopa ylimääräisiä aktiviteetteja pystyttiin järjestämään (koulutusta vapaaehtoisille terveyssisarille, 

kouluprojektit), työntekijät olivat motivoituneita ja osaavia sekä yhteistyö projektin toteuttajan ja 

rahoittajan välillä oli hyvää. Projekti oli joustava ja kentällä suoritettujen havaintojen perusteella 

osattiin reagoida nopeasti. Erikoissairaanhoitotasoista hoitoa ei ollut aluetasolla saatavilla 

alunperinkään, eikä sitä saatu projektin myötäkään, mutta välttämätön hoito järjestettiin yksityisen 

psykiatrin avulla. Arvioitsija piti projektia hyvänä mielenterveyden edistämisen toimintamallina ja 

suositteli sen laajempaa käyttöä mielenterveyden parantamiseksi ja uskoi sen toimivan näyttönä 

korkeimpien päättäjien taholle, joiden vastuulla on mielenterveyden lainsäädännön uudistaminen ja 

toimeenpano. Osaltaan projektin aktiivisen vaikuttamistyön ansiosta terveysministeriö mm. avasi 

psykiatrin paikan maakunnan sairaalaan ja lupasi ilmaisen peruslääkityksen mielenterveyspotilaille. 

Lisäksi CVICT onnistui myös vaikuttamaan siihen, että mielenterveys sisällytettiin ei tarttuvien tautien 

kansalliseen toimintasuunnitelmaan.  

Johtopäätöksinä arvioitsija oli sitä mieltä, että alussa olisi pitänyt suorittaa tarkka olosuhdeanalyysi. 

Lisäksi oikeusperusteisen lähestymistapaan olisi pitänyt panostaa enemmän, mikä olisi edesauttanut 

pysyvämpien toimintatapojen omaksumista. Tähän olisi päästy arvioitsijan mukaan tarjoamalla 

potilaille palveluita, voimaannuttamalla ja saamalla liikkeelle heitä sekä lisäämällä oikeudellisten ja 

moraalisten vastuunkantajien vastuullisuutta. Pysyvyyttä olisi myös tukenut, jos projekti olisi alusta 

alkaen tehnyt läheistä yhteistyötä valtion paikallisten virastojen kanssa. Tätä olisi helpottanut, jos 

projektilla olisi ollut seniorityöntekijä ja oma toimisto maakunnassa. Projektin kolmannen vuoden 

lopulla perustetut Mielenterveyden edistämisen ryhmät arvioitsija näki mahdollisuutena pysyvyyden 

saavuttamiseen ja arvioi, että ne kykenisivät myös läheiseen yhteistyöhön valtion paikallisten 

virastojen kanssa. Hän oli myös sitä mieltä, että projektin olisi pitänyt kestää ainakin viisi vuotta ja että 

mielenterveyttä vaarantaviin tekijöihin, kuten perheväkivaltaan ja työperäiseen maastamuuttoon, olisi 

pitänyt puuttua tehokkaammin.  

Projektin jatkuminen 

Projektin jatkuvuus kolmen vuoden jälkeen ilman ulkopuolista tukea ja rahoitusta herätti huolta. 

Projektin saavutusten pysyvyys tulevaisuudessa oli myös huolena, jos projekti loppuisi. Projekti 

saavutti suurta suosiota maakunnassa ja sen aktiviteettien toivottiin jatkuvan. Onneksi projektille 

saatiin myönnettyä rahoitus uudelle kolmivuotiskaudelle 2015–2017. Jatkohankkeen tarkoituksena on 

lujittaa projektin ensivaiheen saavutuksia ja keskittyä entistä enemmän pysyvyyden saavuttamiseen ja 

näytön osoittamiseen siitä, että terveystyöntekijöiden harjoittama psykososiaalinen keskusteluapu on 

tehokasta. Tavoitteena on siirtää vastuuta paikallisille toimijoille entistä enemmän. 
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Kuva 2. Projektin tapahtumat aikajanalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Projektin saavutukset 

2012

-Terapiakeskukset perustetttiin ja niissä 
psykososiaalisen keskusteluavun tarjoaminen

-4 terapeuttia palkattiin

-CMHP työpajoja järjestettiin 20/vuosi

-Koulutusta

• terapeuteille kertauskoulutus

• 30 terveystyöntekijälle

• 6 lääkärille

-Radio-ohjelmat ja painettu materiaali 
mielenterveydestä

-Ilmisen hoidon tarjoaminen vakavista 
mielenterveyshäririöistä kärsiville

-Vaikuttamistyö kansallisella -, alue- ja paikallisella 
tasolla

-Alkukysely 102 terveystyöntekijälle

2013

-Alueellinen työpaja päättäjille

-Kouluprojektit aloitettiin

-Tulvien vuoksi järjestettiin hätäapua uhreille ja 
psykososiaalisen ensiavun koulutusta

-Koulutusta

• terapeuteille jatkokoulutusta

• 30 terveystyöntekijälle

• 6 lääkärille

• uutena kohderyhmänä vapaaehtoiset terveyssisaret 
saivat peruskoulutusta

2014

-Kansallisen tason työpaja ja projektin 
päätösseminaari

-Dokumentti projektista

-Mielenterveyden edistämisen ryhmien perustaminen 
ja pieni mielentereveysrahasto heille

-Koulutusta

• terapeuteille jatkokoulutusta

• 30 terveystyöntekijälle jatkokoulutus

• 7 lääkärille ja 2 hoitajalla jatkokoulutus

• vapaaehtoiset tervessisaret saivat peruskoulutusta

-Loppukysely 41 koulutetulle ja 62 
kouluttamattomalle terveystyöntekijälle

-Loppuarvioraportti

-Jatkorahoitus myönnettiin kolmeksi vuodeksi

Mitä saatiin aikaan pähkinän kuoressa: 

-4 terapeuttia palkattiin kolmeksi vuodeksi työskentelemään maakuntaan, yli 1600 potilasta sai psykososiaalista 
keskusteluapua 

-120 potilasta sai ilmaista hoitoa erikoissairaanhoidossa 

-60 terveystyöntekijää sai koulutusta, joista 30 sai vielä jatkokoulutuksen 

-yli 10 lääkäriä sai koulutusta, joista 6 sai vielä kertauskoulutuksen 

-100 vapaaehtoista terveyssisarta sai koulutusta 

-yli 30 mielenterveysaiheista päivää järjestettiin 9.-10. luokkalaisille 

-60 mielenterveyden edistämisen työpajaa järjestettiin, yli 1200 ihmistä osallistui 

-radio-ohjelmia lähetettiin päivittäin 
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Kuva 4. ”Terveydenhuoltojärjestelmä” Dangin maakunnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveysasemat

(Health post 20kpl ja Sub-health post 17 kpl)

Terveyskeskukset (Primary Health 
Centre)

3kpl

Valtakunnallinen 
erikoissairaanhoito

Aluesairaalat

4kpl

Kansanparantajat

Kansalaisjärjestöt

Yksityiset palveluiden tarjoajat

Intia
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Terveystyöntekijöiden kyselyn kehittäminen ja aineiston kerääminen 

LSV laati kyselyn, jota CVICT kommentoi ja laajensi lisäkysymyksillä. Suunnitteluvaiheessa LSV konsultoi 

mm. Suomen Psykiatriyhdistyksen transkulttuurisen jaoksen jäseniä. Valmis kysely käännettiin 

englannista nepaliksi ja vielä takaisin englanniksi käännösvirheiden välttämiseksi. CVICT toteutti 

pienimuotoisen pilottitutkimuksen ennen kyselyn varsinaista käyttöönottoa. Alkukysely tehtiin Dangin 

102 terveystyöntekijälle tammi-maaliskuussa 2012 (36 terveysasemaa, koko maakunta). CVICT:n 

työntekijät ja projektin neljä terapeuttia kokosivat aineiston kiertämällä maakunnan terveysasemia ja 

haastattelemalla niiden työntekijöitä. Vastaajille annettiin vähintään tunti aikaa vastata kyselyyn. 

Vastaajat haastateltiin yksitellen. Tarvittaessa heille selitettiin tuntemattomat tai epäselvät termit. 

Loppukysely oli sama, kuin alkukysely ja se tehtiin Dangin 103 terveystyöntekijälle loppuvuodesta 

2014. Vastaajista kaikki eivät olleet samoja, jotka vastasivat alkukyselyyn. Ulkopuolinen palkattu 

työntekijä kokosi aineiston kiertämällä maakunnan terveysasemia.  

Kyselyn sisältö 

Yhteensä mielenterveyteen liittyviä väittämiä kyselyssä on 57. Väittämissä 1-36 vastausvaihtoehdot 

ovat olen täysin eri mieltä, olen osittain eri mieltä, en osaa sanoa, olen osittain samaa mieltä, olen 

täysin samaa mieltä. Alkuperäisessä kyselyssä väittämät 1-36 on lajiteltu tietoa, asennetta ja käytäntöä 

kuvastaviin ryhmiin. Oman lajitteluni mukaan väittämät 1-36 on lajiteltu tietoa, asennetta, taitoja ja 

käytäntöjä sekä yhteisössä vallitsevia käsityksiä kuvastaviin ryhmiin. Tämä muutos väittämien 

lajittelussa on tehty koska mielestäni nämä ryhmät kuvastavat kyseisiä väittämiä paremmin. 

Kysymykset 37-53 ovat monivalintakysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdoista yksi on oikein. Osa näistä 

monivalintakysymyksistä on potilastapauksia kulttuurisessa kontekstissa. Lopussa on neljä avointa 

kysymystä 54-57, joissa selvitettiin millaisia potilaita terveystyöntekijät hoitavat ja millaista tukea he 

kaipaavat. Näihin kysymyksiin ei ole tällä hetkellä saatavissa alkuperäisiä käännettyjä vastauksia, joten 

tässä kirjallisessa työssä en käsittele avoimia kysymyksiä.  

Alkukyselyyn vastanneista terveystyöntekijöistä 56 oli miehiä ja 46 naisia, yhteensä heitä oli 102. 

Vastaajista 57 ilmoitti saaneensa jo jotain mielenterveyteen liittyvää koulutusta aiemmin, mutta 

koulutuksen sisällöstä ei ole tietoa. Ennen projektin alkua jo jotain koulutusta saaneiden vastaajien 

vastaukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi vain kahdessa kysymyksessä ja aikaisempi koulutus 

näytti olevan käänteisesti yhteydessä oikein vastaamiseen, esimerkiksi jo jotain koulutusta saaneet 

suosivat avoimia kysymyksiä harvemmin kuin ne vastaajat, jotka eivät olleet aikaisemmin saaneet 

mitään koulutusta. Näin ollen voidaan sanoa, että kaikkien vastaajien tietämys oli samalla tasolla 

koulutusstatuksesta riippumatta alkukyselyssä. Projektin alussa Dangin maakunta jaettiin puoliksi. 
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Toiselle puolelle kohdistettiin kaikki projektin aktiviteetit kolmivuotisen projektin aikana 

(terveystyöntekijöiden koulutus, mielenterveyden edistämisen työpajat) ja toiselle puolelle ei 

kohdistettu mitään projektin aktiviteeteista. Loppukyselyyn vastanneista terveystyöntekijöistä 60 oli 

miehiä ja 43 naisia, yhteensä heitä oli 103. Heidät jaettiin projektin aikana koulutetusta saaneiden 

ryhmään sekä kouluttamattomien ryhmään eli verrokkiryhmään sen perusteella, kummalla puolella 

Dangia he sattuivat työskentelivät. Koulutettuja terveystyöntekijöitä vastaajista oli 41. He olivat 

saaneet kolmivuotisen projektin aikana koulutusta mielenterveydestä (vähintään 7 päivän koulutus) ja 

työskennelleet sillä puolella Dangia, mihin projektin aktiviteetit olivat kohdistettu. Kouluttamattomia 

terveystyöntekijöitä oli 62 ja he muodostavat verrokkiryhmän. Heihin ei oltu kohdistettu varsinaisesti 

mitään projektin aktiviteeteistä, mutta he olivat kuitenkin altistuneet koko Dangin maakunnan 

kattavalle mielenterveyden tietoisuuden lisäämiselle ja stigman vähentämiselle mm. radio-ohjelmien 

muodossa. Lisäksi ihmiset liikkuivat maakunnassa ja terveystyöntekijät saattoivat vaihtaa toiselle 

terveysasemalle kesken projektin (esimerkiksi projektin vaikutusalueelle siltä puolelta maakuntaa, 

missä projekti ei ollut aktiivinen).  

Menetelmät 

Syventävien opintojen kirjallista työtä tehdessä käytössäni on ollut projektiryhmän vuosi- ja 

monitorointiraportit sekä loppuarvioraportti. Lisäksi olin itse mukana kahdella monitorointimatkalla 

Nepalissa, jotta olen pystynyt perehtymään projektiin kattavasti. Itse aineistona toimivan alku- ja 

loppukyselyn vastaukset nepalilainen kumppanijärjestö oli siirtänyt SPSS-ohjelmaan. Tarkastelin SPSS-

ohjelmalla koulutettujen ryhmän sekä verrokkiryhmän vastausten eroavaisuutta alkukyselyn 

vastauksiin khiin neliö –testillä saadakseni tietää, kuinka suuri merkitys projektilla oli 

terveystyöntekijöiden mielenterveysaiheiseen osaamiseen. Koulutettujen ryhmän vastaamista 

loppukyselyssä tarkastelemalla havaitaan koulutuksen ja projektin muiden aktiviteettien 

yhteisvaikutus mielenterveysaiheiseen osaamiseen.  Mielipidettä mittaavissa väittämissä 1-36, 

yhdistin vastausvaihtoehdot olen täysin samaa mieltä ja olen jokseenkin samaa mieltä sekä olen täysin 

eri mieltä ja olen jokseenkin eri mieltä, jotta tulosten raportointi yksinkertaistui. Tulokset on esitetty 

aihepiireittäin taulukoissa siten, että täysin samaa tai osittain samaa mieltä olleiden prosenttiosuudet 

on esitetty kolmessa ryhmässä erikseen. Monivalintakysymyksissä 37-53 oikein vastanneiden 

prosenttiosuudet on esitetty omassa taulukossa kolmessa ryhmässä erikseen. Nämä kolme ryhmää 

ovat alkukysely, joka kuvastaa alkutilannetta sekä verrokki- ja koulutettujen ryhmä, jotka kuvastavat 

tilannetta tutkimuksen lopulla. Sekä monivalintakysymysten taulukossa että aihepiireittäin esitetyissä 

taulukoissa on SPSS:llä verrattu näiden kolmen ryhmän vastausten jakaumaa kaikkien eri 

vastausvaihtoehtojen kesken. Ei ole mahdollista verrata yksittäisen terveystyöntekijän vastaamisen 

muuttumista projektin alussa ja lopussa, sillä ei ole tiedossa ketkä terveystyöntekijät vastasivat sekä 

alku- ja loppukyselyyn. 



21 
 

Naisten ja miesten lukumäärät eri ryhmissä 

Ryhmä Naisia Miehiä Yhteensä 

Alkukysely 46 56 102 

Verrokkiryhmä 28 34 62 

Koulutettujen ryhmä 15 26 41 

Alkukysely ja loppukysely 

Katso Liite 1. 
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4. TULOKSET 

Tietoa koskevat väitteet 

Väittämistä täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudet koko aineistossa tutkimuksen alkaessa 

sekä verrokki- ja koulutettujen ryhmässä tutkimuksen päättyessä 

Väite Alkukysely % 
(n) 

Verrokkiryhmä % 
(n) 

Koulutettu 
ryhmä % 

(n) 

Psykoosi on tarttuva tauti 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Psykiatrien määräämät lääkkeet tekevät potilaat 
heikommiksi 

25.5 

(26) 

22.6 

(14) 

12.2* 

(5) 

Vitamiinit ovat hyödyllisiä ihmisille, jotka valittavat 
heikkoutta, uniongelmia ja ruokahaluttomuutta 

41.2 

(42) 

50.0** 

(31) 

24.4 

(10) 

Siemensyöksy (yöllinen tai masturbaatio) johtaa muistin 
heikkenemiseen 

38.2 

(39) 

22.6* 

(14) 

7.3** 

(3) 

Alkukysely: n=102 

Verrokkiryhmä: n=62 

Koulutettu ryhmä: n=41 

*Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.05 

**Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.01 

 

Tietoa koskevissa väittämissä todetaan tapahtuneen tilastollisesti merkitsevää kohenemista 

koulutettujen ryhmässä alkukyselyyn verrattaessa. Koulutettujen ryhmässä psykiatrien määräämiä 

lääkkeitä pidettiin vähemmän haitallisina, kuin alkukyselyryhmässä. Koulutettujen ryhmässä 

masturbaation yhteys liitettiin muistin heikkenemiseen harvemmin, kuin alkukyselyryhmässä. 

Samansuuntainen muutos on nähtävillä tässä väittämässä myös verrokkiryhmän vastauksissa. 

Vitamiinien hyödyistä puolestaan verrokkiryhmä oli vakuuttuneempi kuin koulutettujen ryhmä, mutta 

kuitenkin verrokkiryhmästä reilu viidennes vastasi en tiedä. Yksikään vastaajista ei pitänyt psykoosia 

tarttuvana tautina. 

Asennetta koskevat väitteet 

Väittämistä täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudet koko aineistossa tutkimuksen alkaessa 

sekä verrokki- ja koulutettujen ryhmässä tutkimuksen päättyessä 
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Väite Alkukysely % 
(n) 

Verrokkiryhmä % 
(n) 

Koulutettu 
ryhmä % 

(n) 

Ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia ovat 
vähemmän älykkäitä 

37.3 

(38) 

25.8** 

(16) 

19.5 

(8) 

Ihmisillä, joilla on mielenterveysongelmia pitäisi olla 
oikeus mennä naimisiin ja hankkia lapsia 

94.1 

(96) 

88.7 

(55) 

95.1 

(39) 

Ihmisillä, joilla on mielenterveysongelmia pitäisi olla 
oikeus äänestää 

92.2 

(94) 

90.3 

(56) 

95.1 

(39) 

Ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia ovat usein 
vaarallisia 

52.9 

(54) 

51.6 

(32) 

34.1* 

(14) 

Ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia ei pitäisi jättää 
vapaaksi yhteiskuntaan vaan heidän pitäisi olla 
sairaalassa 

88.2 

(90) 

58.1** 

(36) 

48.8** 

(20) 

Vain korkeasti koulutetut ihmiset voivat hyötyä 
psykososiaalisesta tuesta 

25.5 

(26) 

14.5** 

(9) 

7.3** 

(3) 

Ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia voivat syyttää 
tilastaan vain itseään  

61.8 

(63) 

14.5** 

(9) 

14.6** 

(6) 

Ihmisten, joilla on mielenterveysongelmia pitäisi hakea 
apua vain omilta perheenjäseniltään 

7.8 

(8) 

4.8 

(3) 

0 

(0) 

Epäröisin oleilua mielenterveysongelmien vuoksi 
hoidettujen läheisyydessä myös hoidon jälkeen 

84.3 

(86) 

27.4** 

(17) 

19.5** 

(8) 

Alkukysely: n=102 

Verrokkiryhmä: n=62 

Koulutettu ryhmä: n=41 

*Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.05 

**Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.01 

 

Asennetta koskevissa väittämissä tapahtui tilastollisesti merkittävää muutosta koulutettujen ryhmässä 

verrattaessa alkukyselyyn. Sama on havaittavissa verrokkiryhmässä verrattaessa alkukyselyyn. 

Alkukyselyryhmästä suurempi osa piti mielenterveyspotilaita vähemmän älykkäinä, kuin koulutetusta 

ryhmästä tai verrokkiryhmästä. Mielenterveyspotilaiden oikeuksien (äänestää, mennä naimisiin ja 

hankkia lapsia) kannalla vastaajat olivat jo alkutilanteessa eivätkä mielipiteet juurikaan muuttuneet 

koulutettujen tai verrokkiryhmän keskuudessa tutkimuksen aikana. Alkukysely- ja verrokkiryhmässä n. 

50 % piti mielenterveyspotilaita vaarallisina, kun taas koulutettujen ryhmästä tätä mieltä oli vain 

hieman yli kolmannes. Alkukyselyryhmässä suurin osa oli sitä mieltä, että mielenterveyspotilaiden 
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pitäisi olla mieluummin sairaalahoidossa, kuin avohoidossa. Koulutettujen ryhmästä tätä mieltä oli 

selkeästi pienempi osa ja samansuuntainen muutos oli tapahtunut myös verrokkiryhmässä.  

Kolmivuotisen mielenterveysprojektin myötä verrokkiryhmä ja koulutettu ryhmä oli huomattavasti 

vähemmän sitä mieltä, että mielenterveyspotilaat olisivat syyllisiä omaan tilaansa. Myöskin 

mielenterveysongelmaisia karttoi ja heidän seurassaan epäröisi oleilua huomattavasti vähemmän 

verrokki- ja koulutettu ryhmä. Huomataan kuitenkin, että verrokki- ja koulutettu ryhmä osoittivat 

epäröivänsä tämän väittämän kohdalla ja vastasivat usein en tiedä (17,7 % verrokkiryhmän 

vastauksista ja 19,5 % koulutetun ryhmän vastauksista). Jo alkutilanteessa vain pieni osa vastaajista oli 

sitä mieltä, että mielenterveyspotilaiden perheenjäsenillä ainoastaan olisi vastuu hoidosta, ja projektin 

myötä tätä mieltä oli entistä pienempi osa koulutettujen tai verrokkiryhmän keskuudessa. 

Taitoja ja käytäntöjä koskevat väitteet 

Väittämistä täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudet koko aineistossa tutkimuksen alkaessa 

sekä verrokki- ja koulutettujen ryhmässä tutkimuksen päättyessä 

Väite Alkukysely % 
(n) 

Verrokkiryhmä % 
(n) 

Koulutettu 
ryhmä % 

(n) 

Mielenterveyden häiriöt jäävät minulta puutteellisen 
tiedon vuoksi helposti tunnistamatta 

64.7 

(66) 

67.7 

(42) 

48.8* 

(20) 

Näen usein potilaita, joiden selittämättömät 
lääketieteelliset oireet, kuten päänsärky tai vatsakipu, 
johtuvat psykologisista ongelmista 

51 

(52) 

59.7 

(37) 

73.2** 

(30) 

Osaan tunnistaa psyykelääkkeiden sivuvaikutukset 41.2 

(42) 

33.9* 

(21) 

65.9* 

(27) 

Tiedän mihin lähetän mielenterveyspotilaat 37.3 

(38) 

54.8* 

(34) 

87.8** 

(36) 

Koen osaavani hoitaa ihmisiä, joilla on uniongelmia 21.6 

(22) 

30.6 

(19) 

68.3** 

(28) 

Koen osaavani hoitaa ihmisiä, joilla on alakuloisuutta ja 
ruokahaluttomuutta 

27.5 

(28) 

27.4 

(17) 

48.8* 

(20) 

Koen osaavani hoitaa ihmisiä, joilla on  pelokkuutta ja 
ylivirittyneisyyttä 

11.8 

(12) 

22.6* 

(14) 

51.2** 

(21) 

Koen osaavani hoitaa ihmisiä, joilla on selittämättömiä 
fyysisiä vaivoja ja psyykkistä kuormittuneisuutta 

20.6 

(21) 

21 

(13) 

39** 

(16) 

Saan enemmän tietoa potilailtani jos käytän avoimia 
kysymyksiä suljettujen kysymysten sijaan 

96.1 

(98) 

62.9** 

(39) 

90.2 

(37) 
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Jos kohtaan mielenterveyspotilaan, mutta en osaa 
auttaa häntä, tiedän keneltä kysyä neuvoa 

62.7 

(64) 

54.8* 

(34) 

85.4** 

(35) 

Pidän potilastiedot salassa, paitsi silloin, kun minun on 
tarve konsultoida terveydenhuollon ammattilaista 

61.8 

(63) 

79** 

(49) 

90.2** 

(37) 

Jos kohtaan potilaan, jolla on psyykkistä 
kuormittuneisuutta, kehotan häntä tulemaan 
terveysasemalle uudelleen, ellen lähetä häntä muualle 

19.6 

(20) 

71** 

(44) 

82.9** 

(34) 

Psykiatrit ja/tai muut lääkärit antavat minulle ohjeita, 
kuinka tukea potilasta, joka on ollut psykiatrisen syyn 
vuoksi sairaalahoidossa 

16.7 

(17) 

25.8** 

(16) 

53.7** 

(22) 

Lähetän usein ihmisiä, joilla on mielenterveyden 
häiriöitä kansanparantajille 

2 

(2) 

8.1 

(5) 

7.3 

(3) 

Alkukysely: n=102 

Verrokkiryhmä: n=62 

Koulutettu ryhmä: n=41 

*Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.05 

**Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.01 

 

Taitoa ja käytänteitä koskevissa väittämissä havaitaan tapahtuneen tilastollisesti merkitsevää 

muutosta koulutettujen ryhmässä verrattaessa alkukyselyyn. Tilastollisesti merkitsevä muutos 

havaitaan tapahtuneen myös verrokkiryhmän vastaamisessa usean väittämän kohdalla. Koulutettujen 

ryhmästä alkukyselyä pienempi osa oli sitä mieltä, että ei tiedon puutteen vuoksi tunnista 

mielisairautta. Koulutettujen ryhmä yhdisti selittämättömät lääketieteelliset oireet (päänsärky, 

vatsakipu) herkemmin psykologisiin ongelmiin kuin alkukyselyryhmä. Verrokkiryhmästä jopa 

alkukyselyä pienempi osuus arvioi tunnistavansa psyykenlääkkeiden sivuvaikutukset ja tiesi mistä voi 

kysyä neuvoa mielenterveyspotilaan hoitoon. Verrokkiryhmästä vastasi en tiedä yli neljännes 

psyykelääkkeiden sivuvaikutusta koskevassa väittämässä ja hieman alle neljännes neuvon kysymistä 

koskevassa väittämässä. Vaikka näyttääkin siltä, että projektin myötä mielenterveysongelmien 

tunnistamisessa on tapahtunut parannusta, on kuitenkin huomattavan suuri osuus koulutetun ryhmän 

vastaajista (48,8 %) edelleen sitä mieltä, että tiedon puutteen vuoksi ei tunnista mielisairautta. 

Kuitenkin koulutuksen myötä väitteen kanssa eri mieltä olevien osuus kasvoi verrattuna 

alkukyselyryhmään. 

Koulutettujen ryhmä koki osaavansa hoitaa erilaisia psyykkisiä oireita (uniongelma, alakuloisuus ja 

ruokahaluttomuus, pelokkuus ja ylivirittyneisyys, selittämättömät fyysiset vaivat ja psyykkinen 

kuormittuneisuus) selkeästi paremmin kuin alkukyselyryhmä, verrokkiryhmän vastaaminen ei 

parantunut alkukyselyyn verrattuna yhtä selkeästi. Koulutettujen ryhmässä unihäiriöiden hoito 
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koettiin helpoimpana, selittämättömien fyysisten vaivojen ja psyykkisen kuormittuneisuuden hoito 

puolestaan vaikeimpana. Verrokkiryhmästä jopa alkukyselyä suurempi osa ei kokenut osaavansa 

hoitaa potilaita, joilla oli alakuloisuutta ja ruokahaluttomuutta. Koulutettujen ryhmästä ja 

verrokkiryhmästä suurin osa ottaisi psyykkisesti kuormittuneen potilaan kontrollikäynnille, toisin kuin 

alkukyselyyn vastanneet. Psykiatrien ja/tai muiden lääkäreiden hoito-ohjeita psykiatrista 

sairaalahoitoa saaneista potilaista arvioi koulutettu ryhmä saavansa selkeästi enemmän, kuin 

alkukyselyyn vastanneet. Samansuuntainen muutos oli nähtävillä myös verrokkiryhmän 

vastaamisessa. Täysin vastakkaisen suuntainen muutos oli tapahtunut verrokkiryhmän vastaamisessa 

avoimien ja suljettujen kysymysten käyttöä koskevassa väittämässä. Yli 90 % alkukyselyyn vastanneista 

ja koulutettujen ryhmästä oli sitä mieltä, että avoimilla kysymyksillä saa enemmän tietoa potilailta, 

kuin suljetuilla kysymyksillä. Verrokkiryhmästä puolestaan tätä mieltä oli vain 62,9 %. 

Alkukyselyryhmään nähden on tapahtunut selkeä mielipidemuutos kulutettujen ryhmässä 

potilaspapereiden salassapidon tärkeydestä. Samansuuntainen muutos havaitaan tapahtuneen 

verrokkiryhmän vastaamisessa. 

Koulutettujen ryhmä koki tietävänsä mihin mielenterveyspotilas lähetetään jatkohoitoon. 

Samansuuntainen muutos jatkohoitoon ohjaamisen suhteen oli myös havaittavissa verrokkiryhmän 

vastaamisessa. Kansanparantajille potilaita usein lähettäviä terveystyöntekijöitä oli alkutilanteessa 

hyvin vähän. Tutkimuksen päättyessä määrä näytti olevan sekä koulutettujen keskuudessa, että 

verrokkiryhmässä hieman suurempi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Yhteisössä vallitsevia käsityksiä koskevat väitteet 

Väittämistä täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudet koko aineistossa tutkimuksen alkaessa 

sekä verrokki- ja koulutettujen ryhmässä tutkimuksen päättyessä 

Väite Alkukysely % 
(n) 

Verrokkiryhmä % 
(n) 

Koulutettu 
ryhmä % 

(n) 

Mielenterveysongelmat voivat johtua entisten elämien 
tapahtumista (karma) 

5.9 

(6) 

1.6 

(1) 

0 

(0) 

Riivatut ihmiset ovat mielisairaita 25.5 

(26) 

30.6 

(19) 

46.3* 

(19) 

Perheasioista, kuten perheväkivalta, ei pidä puhua 
ulkopuolisten kanssa 

39.2 

(40) 

6.5** 

(4) 

12.2** 

(5) 

Tämän alueen ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia saavat 
yleensä tarvitsemaansa apua 

45.1 

(46) 

53.2 

(33) 

65.9** 

(27) 

Tämän alueen ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia 
syrjitään 

9.8 30.6 29.3** 
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(10) (19) (12) 

Monet potilaistamme käy myös kansanparantajilla 62.7 

(64) 

62.9 

(39) 

56.1 

(23) 

Kansanparantajat ohjaavat potilaita säännöllisesti tälle 
terveysasemalle 

29.4 

(30) 

14.5 

(9) 

29.3 

(12) 

Tämän alueen ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia saavat 
yleensä tarvitsemaansa apua 

35.3 

(36) 

32.3 

(20) 

41.5 

(17) 

Tämän yhteisön jäsenet pahoinpitelevät joskus psykoottisia 
ihmisiä parantaakseen heidät 

19.6 

(20) 

25.8** 

(16) 

31.7 

(13) 

Alkukysely: n=102 

Verrokkiryhmä: n=62 

Koulutettu ryhmä: n=41 

*Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.05 

**Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.01 

 

Yhteisössä vallitsevia käsityksiä koskevissa väittämissä havaitaan tapahtuneen tilastollisesti 

merkitsevää muutosta koulutettujen ryhmässä verrattaessa alkukyselyyn. Sama muutos havaitaan 

tapahtuneen myös verrokkiryhmän vastaamisessa kahden väittämän kohdalla. Perheasioiden (kuten 

perheväkivalta) yksityisyys näyttää vähenneen projektin myötä. Koulutettujen ryhmästä väittämän 

kanssa eri mieltä oli 87,8 % ja verrokkiryhmästä 77,4 %. Suurempi osuus loppukyselyyn kuin 

alkukyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että psykoottisia ihmisiä pahoinpidellään 

parantamismielessä. Sama havaitaan syrjintää koskevassa väittämässä. Verrokki- ja koulutettujen 

ryhmässä vajaa kolmannes vastanneista koki, että mielenterveyspotilaita syrjitään, kun taas 

alkukyselyssä tätä mieltä oli vain kymmenesosa. Etenkin koulutettujen ryhmässä pidettiin riivattuja 

ihmisiä mielisairaina alkukyselyä useammin. Karman ja mielenterveysongelmien välillä ei nähty 

yhteyttä juuri minkään ryhmän vastaamisessa. Koulutetusta ryhmästä selkeästi suurempi osa oli sitä 

mieltä, että mielenterveyspotilaat saavat tarvitsemaansa apua. Samaa väittämää myöhemmin 

uudelleen kysyttäessä vastaaminen kuitenkin muuttui siten, että aluksi koulutetusta ryhmästä jopa 

65,9 % oli sitä mieltä, että alueen mielenterveyspotilaat saavat tarvitsemaansa apua ja myöhemmin 

enää 41,5 % heistä oli tätä mieltä. Kuten jo todettiin taitoa ja käytänteitä koskevien väittämien 

kohdalla, kansanparantajilla käyvien potilaiden yleisyys pysyi samalla tasolla. Kuitenkin näyttäisi siltä, 

että koulutetulle ryhmälle tulisi enemmän potilaita kansanparantajien lähettämänä, kuin 

verrokkiryhmälle. 
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Monivalintakysymykset 

Kysymyksistä oikein vastanneiden osuudet koko aineistossa tutkimuksen alkaessa sekä verrokki- ja 

koulutettujen ryhmässä tutkimuksen päättyessä 

Kysymys Alkukysely %
(n) 

Verrokkiryhmä % 
(n) 

Koulutettu 
ryhmä % 

(n) 

Minkä luulet aiheuttavan mielisairautta: a) orgaaninen 
häiriö b) fyysinen trauma c) emotionaalinen epätasapaino 
d) kaikki yllä olevat 

86.3 

(88) 

77.4** 

(48) 

87.8 

(36) 

Kuinka ajattelet mielenterveyspotilaita hoidettavan: a) 
lääkkeet b) psykososiaalinen terapia c) perhe- ja 
yhteisötuki d) kaikki yllä olevat 

2 

(2) 

83.9** 

(52) 

97.6** 

(40) 

Missä psykoottista potilasta pitäisi hoitaa: a) 
perusterveydenhuollossa b) mielisairaalassa c) kotona d) 
en tiedä 

2 

(2) 

37.1** 

(23) 

95.1** 

(39) 

Psykoottista potilasta parhaiten hoitaa: a) psykiatri b) 
kansanparantaja c) terveysaseman henkilökunta d) en 
tiedä 

70.6 

(72) 

83.9** 

(52) 

95.1** 

(39) 

Potilas valittaa kuulevansa ääniä ja näkevänsä jumalansa. 
Hän vaikuttaa ahdistuneelta ja pelokkaalta, on vaikea 
ymmärtää hänen tarinaansa. Hänellä todennäköisimmin 
on: a) ahdistuneisuushäiriö b) psykoosi c) masennus d) 
dementia e) yliluonnollisia kykyjä f) en tiedä 

31.4 

(32) 

33.9 

(21) 

58.5* 

(24) 

Nainen kertoo, että hänen miehensä juo jatkuvasti eikä 
heillä ole yhtään rahaa. Nainen ei saa nukutuksi, on 
menettänyt ruokahalunsa ja energiansa. Hän ei nauti 
asioista, joista ennen nautti. Hänellä todennäköisimmin 
on: a) ahdistuneisuushäiriö b) masennus c) dementia d) 
en tiedä  

8.8 

(9) 

19.4** 

(12) 

31.7** 

(13) 

Potilaalla on painajaisia, pelokkuutta ja sydämentykytystä. 
Hän myös joskus kokee, että jotain pahaa, mikä on 
sattunut aiemmin, on tapahtumassa uudelleen. Hänellä 
todennäköisemmin on: a) psykoosi b) sydänongelmia c) 
traumaperäinen oireisto d) en tiedä 

55.9 

(57) 

54.8* 

(34) 

63.4 

(26) 

Perheenjäsenet kertovat olevansa huolissaan miehestä, 
joka nukkuu vähemmän kuin aiemmin, jolla on 
epärealistisia suunnitelmia, joka on puheliaampi kuin 
ennen ja jonka mieliala on muuttunut. Hänellä 
todennäköisemmin on: a) dementia b) masennus c) mania 
d) en tiedä 

5.9 

(6) 

27.4** 

(17) 

68.3** 

(28) 

Nainen synnytti kaksi kuukautta sitten. Aluksi hän oli 
onnellinen raskaudesta, mutta nyt hän vain itkee, eikä 
jaksa huolehtia lapsesta tai kotiaskareista. Häntä ei enää 
kiinnosta asiat, jotka ennen kiinnostivat. Hänellä on 
ongelmia imettää. Todennäköisemmin: a) tämä on 
normaalia ja menee ohi b) hänellä on synnytyksen 
jälkeinen masennus ja hän tarvitsee apua c) hän on 
psykoosissa d) en tiedä 

91.2 

(93) 

90.3 

(56) 

95.1 

(39) 

Mies juo viskiä, olutta ja muita alkoholijuomia päivittäin ja 
tulee usein humalaan, jos tarjolla on tarpeeksi alkoholia. 
Hänellä on ongelmia suoriutua töistään ja huolehtia 
perheestään. Joskus hänet on löydetty nukkumasta ulkoa 

0 

(0) 

56.5** 

(35) 

100** 

(41) 
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juomisen jälkeen. a) on sallittua miehille juoda joskus 
rentoutuakseen b) mies mahdollisesti kärsii 
alkoholiriippuvuudesta ja tarvitsee terapiaa c) kukaan ei 
voi tehdä mitään d) en tiedä 

Mies, joka on juonut suuria määriä alkoholia monena 
päivänä, on lopettanut juomisen. Kaksi päivää 
myöhemmin hän ei saa nukuttua, vapisee, ei muista missä 
on ja näkee asioita, joita muut ei näe. Oireet: a) menevät 
luultavasti ohi muutamassa päivässä b) voivat pahentua 
ja olla vaarallisia, jos hän ei saa hoitoa c) oireilla ei ole 
mitään tekemistä alkoholin kanssa d) en tiedä  

15.7 

(16) 

51.6** 

(32) 

68.3** 

(28) 

Itsetuhoisuudesta kysyminen ahdistuneelta henkilöltä: a) 
on vaarallista, koska voi saada henkilön harkitsemaan sitä 
b) on hyvä, sillä voit auttaa, jos henkilö harkitsee sitä c) 
en tiedä 

5.9 

(6) 

54.8** 

(34) 

90.2** 

(37) 

Lääkkeellinen hoito on aloitettava heti, jos epäillään 
potilaalla olevan: a) akuutti psykoosi b) ahdistuneisuus c) 
traumaan liittyvä häiriö d) en tiedä 

3.9 

(4) 

51.6** 

(32) 

95.1** 

(39) 

Mies tulee terveysasemallesi viikoittain etsimään hoitoa 
vatsakipuun. Hänen taustansa paljastaa, että armeija on 
hakannut hänet ja häntä on potkittu useasti vatsaan. 
Hänellä on usein painajaisia näistä tapahtumista. Olet 
kokeillut monenlaisia hoitoja ja tutkimuksia, mutta kaikki 
on normaalia. Minkä luulet aiheuttavan oireilua: a) 
lihaskipu b) gastriitti c) psykosomaattinen kipu d) en tiedä 

49 

(50) 

71* 

(44) 

97.6** 

(40) 

Potilas tulee vastaanotollesi saatuaan kohtauksia, joiden 
aikana on aina hereillä ja muiden seurassa, ei koskaan 
yksin. Perheen mukaan hän kaatuu hitaasti ja kohtaukset 
kestävät tunteja. Hän ei ole koskaan satuttanut itseään. 
Epäillään, että potilaalla on: a) epilepsia, lääkitys on 
aloitettava heti b) aivoinfarkti, potilas on lähetettävä 
aluesairaalaan heti c) konversiohäiriö, tarvitsee 
emotionaalista tukea d) en tiedä 

11.8 

(12) 

54.8** 

(34) 

82.9** 

(34) 

Nainen tulee terveysasemalle ja kertoo, että hänellä on 
heikkoutta, uni ongelmia, ruokahaluttomuutta, 
itseluottamuksen puutetta, seksuaalista haluttomuutta 
eikä hän ole kyennyt työskentelemään kuuteen 
kuukauteen. Minä: a) teen nopean fyysisen tutkimuksen ja 
jos en löydä ongelmia, määrään vitamiinitabletteja b) 
kysyn muutaman avoimen kysymyksen mahdollisesta 
mielialan muutoksesta ja kuuntelen potilasta saadakseni 
tietää enemmän c) määrään vitamiineja ja mineraaleja ja 
kehotan tulemaan viikon kuluttua uudelleen d) en tiedä 
mitä tekisin 

54.9 

(56) 

67.7** 

(42) 

95.1** 

(39) 

Yhteisössä on henkilö, jolla on kohtauksia, joiden aikana 
hän kaatuu maahan, menettää tajuntansa ja kouristelee. 
Näiden kohtausten aikana hän on usein purrut kieltään ja 
kerran hän löi päänsä maahan. Kohtausten jälkeen hän on 
usein sekava. Muut yhteisön ihmiset pelkäävät häntä. 
Lähettäisitkö hänet: a) psykiatrille *** b) yleislääkärille c) 
kansanparantajalle d) en tiedä 

39.2 

(40) 

64.5** 

(40) 

73.2** 

(30) 

Oikein vastanneiden osuudet yhteensä 31.4 

 

57.7 

 

82 
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en tiedä/ei vastausta 5.7 

 

4.2 

 

0.3 

 

Alkukysely: n=102 

Verrokkiryhmä: n=62 

Koulutettu ryhmä: n=41 

*Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.05 

**Ero alkukyselyyn tilastollisesti merkitsevä tasolla p<0.01 

*** Epilepsian hoidosta vastaa Nepalissa psykiatri 

 

Tutkimuksen alkaessa koko aineistossa oikeita vastauksia oli vain 31,4 %. Kaikista vastauksista 5,4 % oli 

jätetty tyhjiksi tai vastauksena oli en tiedä. Tyhjä vastaus tai en tiedä vastauksia oli 35,3 % 

itsetuhoisuudesta kysymisestä koskevassa kysymyksessä ja 13,7 % psykosomaattisen kivun 

tunnistamista koskevassa kysymyksessä. Projektin päättyessä verrokkiryhmän vastauksista oikeita 

vastauksia oli 57,7 %, mikä on selkeästi enemmän kuin alkukyselyssä. Kaikista vastauksista 4,2 % oli 

jätetty tyhjiksi tai vastaus oli en tiedä, mikä on hieman vähemmän kuin alkukyselyssä. Tyhjä- tai en 

tiedä vastaus oli 11,3 % itsetuhoisuudesta kysymisestä koskevassa kysymyksessä ja 11,3 % kiireellistä 

lääkehoitoa koskevassa kysymyksessä. Koulutettujen ryhmässä jokaisessa kysymyksessä oikein 

vastanneiden prosenttimäärät olivat suurempia kuin alkukysely- ja verrokkiryhmän. Kaiken kaikkiaan 

koulutettujen ryhmällä oli oikeita vastauksia 82% kaikista vastauksista, mikä on selkeästi parempi tulos 

kuin verrokkiryhmällä tai alkukyselyyn vastanneilla. Vain pieni osa (0,3%) kaikista vastauksista oli 

jätetty tyhjiksi tai vastauksena oli en tiedä. 

Mielenterveyshäiriöiden tunnistus oli heikkoa tutkimuksen alkaessa, mutta parani selvästi 

koulutettujen ryhmässä ja myös verrokkiryhmässä tutkimuksen lopussa. Alkutilanteessa kukaan ei 

pitänyt runsasta alkoholin käyttöä ongelmana, mutta tutkimuksen päättyessä koulutetuista kaikki ja 

verrokkiryhmästäkin yli puolet epäilivät alkoholiriippuvuutta, eivätkä enää pitäneet tätä 

hyväksyttävänä. Alkutilanteessa alkoholiriippuvuutta kuvastavassa potilastapauksessa 92,2 % 

vastaajista piti normaalina, että miehet rentoutuakseen juo joskus itsensä humalaan. Myös alkoholin 

vieroitusoireet tunnistettiin alkutilannetta selkeästi paremmin koulutettujen ryhmässä sekä myös 

verrokkiryhmässä. Tutkimuksen lopussa koulutettujen ryhmästä edelleen kolmannes jättäisi 

vieroitusoireet kuitenkin hoitamatta. Psykoottisen potilaan tunnisti koulutettujen ryhmä selkeästi 

paremmin kuin alkutilanteessa, verrokkiryhmän vastaamisessa puolestaan ei tapahtunut merkittävää 

parannusta alkutilanteeseen verrattuna. Psykoottinen potilas sekoittui alkutilanteessa 53,9 %:n ja 

koulutettujen ryhmässä 39 %:n vastauksissa ahdistuneisuushäiriöön. Masennus tunnistettiin 

alkutilannetta selkeästi paremmin koulutettujen ryhmässä ja myös verrokkiryhmässä. Masennuksen 
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tunnistamista koskeva kysymys oli ainoa monivalintakysymys, jossa koulutetusta ryhmästä vain alle 

puolet vastasi oikein. Masentuneella potilaalla alkutilanteessa 61,8 %:n mielestä oli dementia, 

verrokkiryhmästä 74,2 %:n ja koulutettujen ryhmästä 65,9 %:n mielestä oli ahdistuneisuushäiriö. 

Mania tunnistettiin alkutilannetta selkeästi paremmin koulutettujen ryhmässä sekä myös 

verrokkiryhmässä. Alussa jopa 84,3 % vastaajista piti maanista potilasta masentuneena ja lopussa 

koulutetusta ryhmästä jo kaksi kolmasosaa tunnisti manian. Konversiohäiriön tunnisti vain pieni osa 

vastaajista alkutilanteessa, jopa 80,4 % alkukyselyyn vastanneista olisi lähettänyt kiireellisesti 

sairaalaan aivoverenkiertohäiriöpotilaana. Koulutettujen ryhmästä selkeästi suurin osa ja 

verrokkiryhmästäkin yli puolet tunnisti konversiohäiriön tutkimuksen lopulla. Jo alkutilanteessa noin 

puolet tunnisti traumaperäinen oireilun (55,9 %) ja psykosomaattinen oireilun (49 %). Tutkimuksen 

lopussa traumaperäisen oireilun tunnistamisessa ei ollut tapahtunut suurta muutosta, mutta 

psykosomaattisen oireilun tunnisti lähes kaikki koulutettujen ryhmästä ja yli kaksi kolmasosaa 

verrokkiryhmästä. Synnytyksen jälkeinen masennus tunnistettiin hyvin jo tutkimuksen alkaessa ja 

tutkimuksen lopulla tilanne oli samanlainen.  

Alkutilanteessa heikko osaaminen oli nähtävissä monissa mielenterveyshäiriöiden hoitoa koskevissa 

kysymyksissä, mutta tutkimuksen lopulla havaitaan selkeä paraneminen osaamisessa. Etenkin 

koulutettu ryhmä vastasi erinomaisesti mielenterveyshäiriöiden hoitoa koskeviin kysymyksiin. Suurin 

osa alkukyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että pelkällä psykoterapialla hoidettaisiin mielisairaita. 

Tutkimuksen lopussa jo suurin osa koulutetusta ryhmästä kuin verrokkiryhmästäkin oli sitä mieltä, että 

mielisairauden hoito koostuisi monesta osa-alueesta. Alussa psykoottisen potilaan hoitopaikaksi lähes 

kaikki ehdottivat perusterveydenhuoltoa, mutta tutkimuksen lopussa koulutetusta ryhmästä lähes 

kaikki olivat mielisairaalan kannalla ja verrokkiryhmästäkin yli kolmasosa. Psykoottisen potilaan 

hoitajaa koskevassa kysymyksessä suosituimmat vastaukset olivat alussa psykiatri (70,6 %) tai 

terveystyöntekijä (19,6 %), mutta tutkimuksen lopussa jo suurin osa koulutettujen ryhmästä sekä iso 

osa myös verrokkiryhmästä oli psykiatrin kannalla. Verrokkiryhmässä kuitenkin alkukyselyä suurempi 

osuus 14,5 % piti kansanparantajaa psykoottisen potilaan ensisijaisena hoitajana. Alkutilanteessa 

kiireellinen lääkehoito kuuluisi lähes kaikkien mielestä traumaperäiseen oireiluun, kun taas vain 3,9 % 

vastaajista oli sitä mieltä, että akuutti psykoosi vaatisi kiireellistä lääkehoitoa.  Verrokkiryhmästä jo yli 

puolet oli kiireellisen hoidon kannalla akuutissa psykoosissa ja koulutetusta ryhmästä lähes kaikki oli 

tätä mieltä. Alussa itsetuhoisuudesta ei kysyisi 58,8 % vastaajista, sillä he uskoisivat sen saattavan 

yllyttää potilasta harkitsemaan itsemurhaa. Jopa 35,3 % vastaajista jätti vastaamatta tai vastasi en 

tiedä. Tutkimuksen lopulla itsetuhoisuudesta uskalsi kysyä verrokkiryhmästä jo yli puolet ja 

koulutetusta ryhmästä lähes kaikki. Epilepsiapotilaan tunnistaisi ja lähettäisi psykiatrille alussa vain 

39,2 % (Nepalissa epilepsia kuuluu psykiatrin hoitoon), mutta myöhemmin verrokkiryhmästä jo yli 

kaksi kolmasosaa ja koulutettujen ryhmästä alle kolme neljäsosaa. Psyykkisesti oireilevalta potilaalta 
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alkutilanteessa yli puolet kysyisi tarkemmin mielialan muutoksesta ja kuuntelisi potilasta, kun taas 

39,2 % tekisi vain fyysisen tutkimuksen ja määräisi vitamiineja. Verrokkiryhmästä yli kaksi kolmasosaa 

ja koulutettujen ryhmästä lähes kaikki kysyisivät tarkemmin mielialan muutoksesta ja kuuntelisivat 

psyykkisesti oireilevan potilaan tapauksessa. Mielenterveysongelmien monitekijäisyys näyttäisi olevan 

myös hyvin tiedossa jo alkutilanteessa, mutta myöhemmin verrokkiryhmästä alkukyselyä pienempi osa 

oli monitekijäisyyden kannalla. Heidän vastaamisessaan korostui monitekijäisyyden lisäksi 

emotionaalinen epätasapaino. 
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5. YHTEENVETO JA POHDINTA 

Yhteenveto tuloksista 

Alku- ja loppukyselyn välillä oli kolme vuotta aikaa ja havaitaan selkeästi, että perusterveydenhuollon 

terveystyöntekijöiden mielenterveysaiheisessa osaamisessa ja asenteissa on tapahtunut toivottua 

muutosta. Etenkin kehitysyhteistyöprojektissa koulutusta saaneiden terveystyöntekijöiden kohdalla 

vastaaminen muuttui parempaan suuntaan selkeästi, mutta samansuuntainen muutos oli 

havaittavissa myös osassa verrokkiryhmän vastauksissa. Loppukyselyssä monivalintakysymyksissä 

koulutettujen ryhmän vastauksista jopa 82 % oli oikein, kun alkukyselyssä oikeita vastauksia oli vain 

31.4 %. Verrokkiryhmän monivalintakysymysten vastauksista puolestaan oikein oli 57.7 %.  

Ymmärrettävää on, että koulutettujen ryhmän vastaamisessa tapahtui muutos, sillä he saivat 

koulutusta. Selittävänä tekijänä verrokkiryhmän vastaamisen paranemiselle puolestaan voi olla se, että 

verrokkiryhmäläiset olivat myös altistuneet radio-ohjelmille. Lisäksi pienessä maakunnassa ihmiset 

saattavat tuntea toisensa ja terveysasemien välillä tapahtui työntekijöiden vaihduntaa. He myös 

varmasti tiesivät terapiakeskusten perustamisesta, joten osasivat ohjata mielenterveyspotilaita juuri 

näihin.  

Yksi projektin päätavoitteista oli lisätä perusterveydenhuollon työntekijöiden kykyä tunnistaa ja hoitaa 

tavallisia mielenterveysongelmia. Koulutettujen terveystyöntekijöiden osalta mielenterveysongelmien 

tunnistaminen näyttää parantuneen projektin myötä, mikä on ymmärrettävää koulutuksen sisällön 

vuoksi. Koulutetun ryhmän vastaajista kuitenkin jopa puolet oli edelleen sitä mieltä, että tiedon 

puutteen vuoksi eivät tunnista mielisairautta. Tällainen mielipidekysymys ei kuitenkaan kuvasta 

todellisuutta, siitä miten hyvin terveystyöntekijät oikeasti tunnistavat mielisairauksia. Voi olla että 

koulutuksen myötä he näkevät kaikkien potilaiden oireilussa psyykkistä komponenttia tai sitten he 

ovat vasta oppineet tunnistamaan selkeimmät mielenterveyden häiriöt. Positiivisena asiana voidaan 

mielestäni nähdä se, että terveystyöntekijät tunnistavat oman tietotasonsa rajallisuuden ja ehkä ovat 

tämän vuoksi halukkaita saamaan lisätietoa aiheesta. Vaikka verrokkiryhmä ei saanutkaan koulutusta 

mielenterveysongelmien tunnistamisesta, heidän vastaamisessaan tunnistamiseen liittyvissä 

kysymyksissä havaitaan myös paranemista alkutilanteeseen verrattuna, mutta ei kuitenkaan yhtä 

selvää muutosta kuin koulutettujen ryhmässä. On huomattavissa, että hoidon osalta suurin muutos 

koen osaavani hoitaa -suuntaan nähdään koulutetussa ryhmässä, ei niinkään verrokkiryhmässä. Nämä 

huomiot aineistosta viittaa siihen, että koulutus on tuottanut tulosta ja terveystyöntekijöitä voidaan 

kouluttaa tunnistamaan ja hoitamaan yleisimpiä mielenterveysongelmia. Mutta se, onko koulutus ollut 

riittävän laajaa, jää vielä vastaamatta.  
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Toinen projektin päätavoitteista oli kehittää hoitoonohjausjärjestelmää perustasolta aluetasolle ja 

valtakunnalliseen erikoissairaanhoitoon. Ainakin koulutettujen ja myös verrokkiryhmän vastauksista 

havaitaan, että tieto mihin ohjata potilas jatkohoitoon, on lisääntynyt projektin myötä. Suuri 

mielipidemuutos tapahtui mielenterveyspotilaiden sairaalahoidon tarpeellisuudessa koulutettujen 

ryhmän ja alkutilanteen välillä, siten että koulutettu ryhmä ei pitänyt sairaalahoitoa enää niin 

ehdottomana. Toisaalta tiedetään, että sairaalavuodepaikkoja Nepalissa mielenterveyspotilaille on 

todella vähän suhteutettuna väkilukuun ja nämäkin sijaitsevat suurelta osalta pääkaupunkiseudulla. 

Todennäköisesti tätä mielipidemuutosta selittää myös mielenterveysongelmien tunnistamisen 

lisääntyminen. Projektin alussa ei luultavasti ole tunnistettu lievimpiä mielenterveysongelmia, jotka 

eivät sairaalahoitoa vaatisikaan. 

Kolmas projektin päätavoitteista oli lisätä tietoa mielenterveydestä ja vähentää 

mielenterveysongelmiin liittyviä kielteisiä asenteita väestössä. Koulutuksen myötä 

mielenterveyspotilaiden vaarallisena pitäminen väheni. Verrokkiryhmässä tätä mielipidemuutosta ei 

havaittu, vaan heistä lähes yhtä suuri osuus piti mielenterveyspotilaita vaarallisina kuin alkutilanteessa. 

Koulutetun ryhmän mielipidemuutosta varmasti selittää osaltaan tietoisuuden lisääntyminen 

lievimmistä mielenterveysongelmista. Vaikeasti psykoottiset ihmiset voivat toisinaan käyttäytyä 

uhkaavasti tai väkivaltaisesti. Mielenterveyspotilaita saatetaan monesti pitää vaarallisina, mutta 

tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että mielenterveyspotilaat joutuvat tavallista useammin 

nimenomaan väkivallan uhreiksi (WHO 2010, Mental health and development: targeting people with 

mental health conditions as a vulnerable group). Stigman vähenemisestä kertoo myös se, että 

loppukyselyn hetkellä enää huomattavasti pienempi osuus vastaajista (koulutettujen ryhmä 19,5 %, 

verrokkiryhmä 27,4 %) epäröisi oleilua mielenterveysongelmien vuoksi hoidossa olleen läsnä. 

Alkukyselyn hetkellä jopa 84,3 % oli tätä mieltä. Syrjintä ja pahoinpitely näyttäisi huolestuttavasti 

yleistyneen projektin myötä, mutta todennäköisemmin kyseessä on enemmänkin tiedostamisen 

lisääntyminen ja mielenterveysongelmien tunnistamisen paraneminen. Paikallinen yhteistyöjärjestö ei 

ole raportoinut mitään tämän suuntaista eikä monitorointimatkoilla ole myöskään tullut ilmi mitään 

tällaista. Päinvastoin, projekti on saanut suurta kannatusta ja suosiota maakunnassa. 

Alkukyselyn ja loppukyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa Dangin kehitysyhteistyöhankkeen 

koulutuksen ja muiden aktiviteettien tuottaneen toivottua tulosta. Samankaltaisia löydöksiä on myös 

Afganistanista. Ventevogel ym. (2012) esittelevät artikkelissaan mielenterveyspalveluiden 

saatavuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen Taliban hallinnon syrjäyttämisen jälkeisessä 

Afganistanissa. Hanke alkoi 2002 ja siinä koulutettiin 334 lääkäriä, 275 hoitajaa ja kätilöä sekä 931 

yhteisön terveystyöntekijää tunnistamaan ja auttamaan mielenterveyspotilaita Nangarharin alueella. 

Lisäksi hankkeessa järjestettiin julkisilla paikoilla psykoedukaatiota, vapaaehtoisille työpajoja, potilaille 

työpajoja ja terapiaa. Hankkeen myötä mielenterveyspalveluiden käyttö lisääntyi hurjasti. Edellä 
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kuvatun sekä muiden samankaltaisten hankkeiden ansiosta lopulta vuonna 2010 Afganistanin 

terveysministeriö julkaisi kansallisen mielenterveyden toimintasuunnitelman. Tämän Afganistanin 

rohkaisevan esimerkin vuoksi on toivoa, että Dangin kehitysyhteistyöprojektin kaltaisilla hankkeiden 

avulla vielä jonain päivänä Nepaliinkin saataisiin mielenterveyden toimintasuunnitelma ja 

mielenterveyspalvelut kattamaan koko maa. 

Tutkimuksen rajoitukset 

On huomioitava, että alku- ja loppukyselyn vastaajien määrät ovat varsin pienet kussakin ryhmässä. 

Varsinkin loppukyselyn koulutettujen ryhmässä sekä verrokkiryhmässä. Tämä saa aikaan yksilöiden 

mielipiteiden korostumisen ja heikentää tulosten luotettavuutta. On vaikea arvioida 

mielipideväittämien perusteella terveystyöntekijöiden oikeaa tietotasoa. Monivalintakysymyksistä 

voidaan ehkä saada hieman parempaa kuvaa tietotasosta, sillä näissä oli selkeästi yksi oikea vastaus. 

Vastausten luotettavuus hieman kärsi, kun yksi väittämä oli kyselyssä kahdesti ja näihin vastattiin eri 

tavoin. Ensimmäisen kerran kysyttäessä mielipidettä tämän alueen mielenterveyspotilaiden hoidon 

saamisesta koulutetusta ryhmästä yli 60 % oli samaa mieltä, mutta toisen kerran kysyttäessä enää 

hieman yli 40 % oli samaa mieltä. Osa väittämistä ei välttämättä ollut sopivimpia mahdollisia ja kaikkiin 

ei ollut helppo määritellä oikeaa vastausta. Esimerkiksi psykoosilääkkeiden sivuvaikutuksia koskeva 

väite yleisellä tasolla oli ongelmallinen, sillä terveysasemilla on vain kahta psyykelääkettä saatavilla 

(amitriptyliini ja fenobarbitaali). Psykoottisen ihmisen hoitajaa ja hoitopaikkaa koskeva kysymyksen 

oikeat vastaukset olivat psykiatri ja mielisairaala, mutta käytännössä tämä ei ole Nepalissa mahdollista, 

sillä mielisairaaloita ei ole montaakaan olemassa ja psykiatrejakin vain 0.22/100 000 ihmistä. Osa 

monivalintakysymyksistä oli LSV:n laatimia, joten nepalilaisten saattoi olla vaikea tunnistaa oikeaa 

vastausta. Esimerkiksi on erikoista, ettei alkukyselyssä yksikään vastaajista tunnistanut 

alkoholiriippuvuutta. Kyselyt tehtiin haastattelemalla, joten ei tiedetä kuinka neutraaleina 

haastattelijat pystyivät olemaan ja vaikuttiko se terveystyöntekijöiden vastaamiseen. 

Pohdintaa projektista 

Projektin alussa maakuntaan perustettiin kaksi terapiakeskusta ja palkattiin neljä terapeuttia. Ennen 

näitä, hoitokeinot olivat rajalliset. Alussa potilas olisi joutunut hakemaan apua Intiasta tai 

Kathmandusta, eikä kaikilla potilailla suinkaan olisi ollut resursseja tähän. Myös kansanparantajille 

saatettiin hakeutua hoitoihin paremman saatavuuden vuoksi. Projektin myötä havaittiin, että 

potilasvirta Intiaan ja Kathmanduun väheni sillä lisää hoitopaikkoja ilmaantui maakuntaan suuremman 

kysynnän myötä. Terapiakeskusten lisäksi viereisen maakunnan sairaalan psykiatri Belbase alkoi ottaa 

potilaita vastaan. Belbasesta tuli merkittävä tekijä projektin kannalta ja hän mm. veti koulutuksia.  

Lisäksi loppuarvioraportin mukaan myös yksityisiä palveluiden tarjoajia ilmaantui kentälle. 

Ensimmäisenä vuonna vielä lähetettiin erikoissairaanhoitoa vaativat potilastapaukset Kathmanduun 
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asti saamaan hoitoa. Potilaiden kannalta hoitoon pääsy helpottui merkittävästi, kun hoitoa alkoi olla 

saatavilla Dangissa ja naapurimaakunnassa. Myös jatkohoidon järjestäminen ja potilaiden voinnin 

seuranta oli helpompaa. Projektissa onnistuttiin hyvin luomaan kysyntä mielenterveyspalveluille 

tiedon lisääntymisen myötä. Positiivista on ollut huomata projektin tervetullut vastaanotto 

maakunnassa.  

On kuitenkin harmillista, että hoitoonohjausjärjestelmä perustasolta aluetasolle ja valtakunnalliseen 

erikoissairaanhoitoon ei kehittynyt toivotulla tavalla, kuten loppuarviossa todettiin. Pelkästään 

naapurimaakunnan psykiatri Belbasen varaan erikoissairaanhoidon palveluita ei voida kehittää. 

Maakunnan omaan aluesairaalaan on saatu avattua paikka psykiatrille, mutta tämä on jäänyt 

valitettavasti täyttämättä. Haastavaa on myös terveystyöntekijöiden ja lääkäreiden pysymättömyys. 

Vaikka koulutetaan terveystyöntekijä tai lääkäri mielenterveystyöhön, ei ole mitään takeita siitä, että 

tämä jäisi maakuntaan työskentelemään. Erityisesti nuoret lääkärit työskentelevät vain vähän aikaa 

syrjäisessä maakunnassa. Kolmivuotisen projektin aikana projektiin palkatut terapeutitkin vaihtuivat 

moneen otteeseen, vain yksi pysyi samana. Koulutuksen jatkuvuus olisi myös turvattava, jotta voidaan 

ylläpitää mielenterveysosaaminen maakunnassa. WHO:n palvelujärjestelmäpyramidissa (Kuva 1.) on 

esitetty malli mielenterveyspalveluiden optimaalisesta tilanteesta. Nepalin mielenterveysprojektilla 

saavutettiin perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden kehittymistä kouluttamalla 

terveystyöntekijöitä, epävirallista yhteisön tukea voisi kuvastaa mielenterveyden edistämisen 

työpajojen ja työryhmien toiminta sekä yhteisön mielenterveyspalveluja voisi ajatella tarjottavan 

terapiakeskuksissa. WHO:n optimaalisista mielenterveyspalveluista jäi vielä kehittämisen varaa 

muutamilla tärkeillä osa-alueilla, itseapu, psykiatriset palvelut sairaaloissa ja erikoissairaanhoito 

olisivat voineet kehittyä paremmin. 
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Kuva5. WHO:n palvelujärjestelmäpyramidi mielenterveyspalveluiden optimaalisesta tilanteesta. 

(Integrating mental health into primary care : a global perspective. WHO, Wonca 2008.) 

Näyttöä on siitä, että tehtävien siirtäminen (task-shifting) on tehokasta ja sitä voidaan nimenomaan 

hyödyntää mielenterveyden alalla (Joshi ym. 2014). On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että 

terveystyöntekijöiden mielenterveystyötä valvoisi mielenterveydenalan ammattilainen ja jatkuvaa 

koulutusta olisi tarjolla. Integroimalla mielenterveyspalvelut perusterveydenhuoltoon hoito kattaa 

koko väestön, verrattuna sellaiseen hoitoon, joka on saatavilla laitosmallisissa mielisairaaloissa 

pienelle osalle väestöä. Jotkin mielenterveyden integrointiyritykset ovat epäonnistuneet, mutta näistä 

virheistä tulisi oppia. Saraceno ym (2007) tuo ilmi epäonnistuneita integrointiyrityksiä 

perusterveydenhuoltoon. Jos terveystyöntekijöiden työtaakka on jo ennestään liian raskas, ei heillä ole 

aikaa tarjota mielenterveyspalveluita. Jos terveystyöntekijät eivät saa riittävää valvontaa ja tukea, ei 

heidän kouluttamisesta ole hyötyä pitkällä aikavälillä.  Tarvittavan psyykelääkityksen pitäisi myös olla 

saatavilla perusterveydenhuollossa, jotta mielenterveyspalveluita voidaan tarjota. Jos 

terveystyöntekijöillä ei ole aikaa tai taitoja erottaa mielenterveysongelmia, eikä mahdollisuutta 
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psykososiaalisen tuen tarjoamiseen, vaarana on potilaiden ylilääkitseminen. Jordans ym (2013) 

esittivät samoja huolia psyykelääkkeiden saannin turvaamisesta sekä terveystyöntekijöiden työn 

kuormittumisesta Nepalin mielenterveyspalveluiden kehityksen haasteina. Lisäksi he korostavat 

mielenterveyspotilaiden läheisten positiivisen osallistumisen tärkeyttä, negatiivisten asenteiden 

muokkaamisen tärkeyttä sekä jatkuvuuden turvaamista alusta lähtien. Nämä asiat ovat olleet Nepalin 

projektissa esillä, mutta hieman jää mietityttämään terveystyöntekijöiden valvonta ja tuki. Paikallisena 

käytäntönä ei ole konsultaatiopuhelut ja pienellä terveysasemalla ei ole ketään keneltä kysyä. 

Loppuarviossa todettiin myös, että mielenterveyden riskitekijöihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Naisia 

oli projektin aktiviteeteista suurin osa niin potilaina, kuin mielenterveyden edistämisen työpajoissakin. 

On toki positiivista, että miesvaltaisessa yhteiskunnassa naiset pystyvät osallistumaan ja tulevat 

kuulluksi, mutta tämä voi olla myös merkki siitä, että naisilla on enemmän mielenterveysongelmia 

naisiin kohdistuvan väkivallan vuoksi. Vuonna 2008 Surkhetin ja Dangin maakunnassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan 81 % naisista kohtaa perheväkivaltaa (SAATHI/UNFPA 2008). Muita riskitekijöitä 

on mm. sukupuolinen ja kastien välinen epätasa-arvo, konfliktit, köyhyys, työttömyys ja työperäinen 

maastamuutto (Luitel ym. 2015). Väkivaltaisuudet ovat onneksi väistyneet Nepalissa, mutta uuden 

haasteen toi tämän vuoden (25.4.2015) suuri maanjäristys, jonka uhriluku nousi yli 8 000 ja 

loukkaantuneita oli melkein 18 000 (IASC Reference Group for Mental Helath and Psychosocial Support 

in Emergency Settings 2015). 

Projektin myötä on saatu luotua mielenterveyspalveluita ja osaamista Dangin maakuntaan. Iso haaste 

on saada ylläpidettyä nämä saavutukset. Ulkomaalaisen rahoituksen loputtua projektin toiminnot ovat 

vaarassa hiipua ilman Nepalin omaa panostusta. Jatkuva jatkokoulutus terveystyöntekijöille sekä 

valvonta ammattilaisten taholta olisi jatkuvuuden elinehto. Olisikin tärkeää saada selkeä osoitus siitä, 

että mielenterveyspalveluiden integrointi perusterveydenhuoltoon on toimivaa ja tehokasta, jotta 

Nepal voisi itse ottaa ohjat käsiin palveluiden tarjoamiseksi. Tämän läpi menemiseksi tarvitaan vielä 

paljon painostusta ylemmille päättäjien tahoille. WHO on jo tehnyt kattavan ohjeistuksen 

mielenterveyden parantamisesta (Mental health action plan 2013-2020, mhGAP). Poliittinen tahto 

kuitenkin puuttuu ja tämä on vaikeaa saavuttaa maassa, jonka poliittinen järjestelmä on edelleen 

sekaisin. Kuten  Intian esimerkki osoittaa perusterveydenhuollon työntekijät ovat kykeneväisiä 

tunnistamaan ja hoitamaan yleisimpiä mielenterveysongelmia ja tarvittaessa lähettämään vaikeimmat 

tapaukset jatkohoitoon (Patel ym 2010). Ugandan esimerkki osoittaa, että mielenterveyden integrointi 

perusterveydenhuoltoon vaatii toteutuakseen poliittisten päättäjien tahtoa (WHO, WONCA 2008). 

Kysymys kuuluu, miksi mielenterveys ei saa tarvitsemaansa huomioita maailmalla? Ja miksi sitä, mikä 

olisi tehtävissä, ei tehdä?
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LIITE 1. 

End line survey of health workers 

Name of respondent:                           Job title:  

Name of Health Post:                             VDC: 

Sex             Age                        Education:         

1. Have you attended any training on mental/ psychosocial health?  Yes     No  

If yes, how many times? 

If yes, of how many days each? 

2) After the training did you feel any change in yourself in the way you handle your patients 

especially mentally ill patients? 

3) What skills from the training did you use when attending the patients? 

 

Rate the statement using the following scale: 1=I totally disagree, 2=I somewhat 

disagree, 3=I am not sure, 4=I somewhat agree, 5=I totally agree 

KNOWLEDGE 

1. Psychosis is a communicable disease 

1        2       3         4         5 

2. I miss to identify mental illness in many cases due to lack of knowledge. 

1        2        3        4        5 

3. People with mental health problems are less intelligent. 

1    2    3    4    5 

4. I often see patients whose unexplained medical symptoms, such as headache or stomach ache 

are due to psychological problems.  

1    2    3        4        5 

5. I can recognize side effects of psychotropic medication. 

1    2    3    4    5 

6. I know where to refer patients with mental health problems. 

1    2    3    4    5 

Where do you refer them?      

7. Medicines prescribed by psychiatrists make patients weaker.  

1        2        3        4         5 

8. Vitamins are useful for people who complain of weakness, poor sleep and poor appetite. 

1        2        3        4         5 



 

9. Loss of semen (nocturnal emission or by masturbation) leads to memory impairment 

1        2        3        4         5 

10. Mental health problems may be caused by events in past lives (karma). 

1        2        3        4         5 

ATTITUDE 

11. I feel competent in treating people with sleep problems. 

1    2    3    4    5 

12. I feel competent in treating people with low mood and loss of appetite. 

1    2    3    4    5 

13. I feel competent in treating people with fearfulness and hyper arousal. 

1    2    3    4    5 

14. I feel competent in treating people with inexplicable physical complaints and psychological 

distress. 

1    2    3    4    5 

15. I get more information from my patients if I use open questions instead of close-ended 

questions. 

1    2    3    4    5 

16. If I meet a patient with mental health problems, but I do not know how to help him, I know 

who to take advice from? 

1        2        3        4        5 

17. People with mental health problems should have right to marry and have children. 

1    2    3    4    5 

18. People with mental health problems should have right to vote. 

1    2    3    4    5 

19. People with mental health problems are often dangerous. 

1    2    3    4    5 

20. People with mental health problems should not be left open in society but admitted in the 

hospital. 

1        2        3        4        5 

21. Only well educated people can benefit from psychosocial counseling. 

1    2    3    4    5 

22. Possessed people are mentally ill. 

1    2    3    4    5 



 

23. People with mental health problems can only blame themselves for their condition. 

1    2    3    4    5 

24. People with mental health problems should only seek help from their family members 

1    2    3    4    5 

25. Matters of the family, such as domestic violence, should not be discussed with outsiders. 

1    2    3    4    5 

26. People with mental health problems in this region usually get the kind of help they need. 

1    2    3    4    5 

27. People with mental health problems are discriminated in this region. 

1    2    3    4    5 

28. Even after treatment, I would be doubtful to be around people who have been treated for 

mental illness. 

1        2        3        4        5 

PRACTICE 

29. I keep the information given by the patients confidentially except when I need to consult a 

health care professional.  

1    2    3    4    5 

30. If I meet a patient who has psychological distress, I ask him to visit the health post again in 

the case I do not refer him anywhere else. 

1    2    3    4    5 

31. Psychiatrists and/or other doctors give me instructions how to support patients who have 

been hospitalized for psychiatric reasons. 

1    2    3    4    5 

32. Most of our patients also visit traditional healers 

1    2    3    4    5 

33. I frequently refer people with mental illness to traditional healers. 

1    2    3    4    5 

34. Traditional healers regularly refer patients to this health post. 

1    2    3    4    5 

35. People with mental health problems in this region usually get the kind of help they need. 

1    2    3    4    5 

36. People with psychosis are sometimes beaten by the people in this community to cure them. 



 

1        2        3        4        5 

Choose one option for each item. 

1. What do you think mental illness is caused by: a) organic disorder b)physical trauma 

c)emotional instability d)all of the above.  

2. How do you think mentally ill people are treated: a) medicines b) psychosocial therapy 

d)Family and community support d) all of the above. 

3.Where should a psychotic patient be treated and managed: a)general health facility b)mental 

hospital c)at home d)I do not know. 

4.People with psychosis are best managed by a)psychiatrist b)dhami/jhakari c)health facility 

staff d)I do not know.  

5. A patient complains of hearing voices and seeing his god. He seems anxious and fearful, and 

it is difficult to understand his story. He most likely suffers from: a) anxiety disorder b) 

psychosis c) depression d) dementia e) he has supernatural   powers, e) I do not know 

 

6. A woman tells that her husband always drinks and they do not have any money. She cannot 

sleep, has loss of appetite and lack of energy. She does not enjoy things that she used to. She 

most likely suffers from: a) anxiety disorder b) depression c) dementia) I do not know. 

 

7. A patient suffers from nightmares, fearfulness and tachycardia. He also sometimes feels that 

something bad that has happened in the past is happening again. He most likely suffers from: 

a) psychosis, b) heart problems, c) trauma-related symptoms, d) I do not know. 

 

8. Family members tell that they are worried about a man who sleeps much less than he used 

to, has many unrealistic plans, is more talkative than usual and whose mood has changed. He 

most likely suffers from: a) dementia, b) depression, c) mania d) I do not know. 

 

9. A woman delivered a baby two months ago. Initially she was happy about the pregnancy, but 

now she only cries and does not feel like taking care of the baby or other responsibilities at 

home. She is not interested in the things she used to like. She has troubles breast-feeding. Most 

likely a) this is normal and will pass b) she suffers from post-partum depression and needs help 

c)she suffers from psychosis d) I do not know. 

 

10. A person drinks whisky, beer or other alcohol every day, and often gets drunk, if there is 

enough alcohol served. He is having trouble doing his work and taking care of the family. 

Sometimes he has been found sleeping outside after drinking. A) It is ok for men to drink 

sometimes to relax. B) The person might suffer from alcohol dependency and needs counseling. 

C) There is nothing anyone can do. D) I do not know. 

 



 

11. A person who has drunk large amounts of alcohol on several days, has stopped drinking. 

Two days afterwards he cannot sleep; he trembles, does not remember where he is and sees 

things others cannot see. The symptoms a) will probably pass in a few days, b) can get worse 

and be dangerous if he does not get treatment, c) the symptoms does not have anything to do 

with alcohol, d) I do not know. 

 

12. Inquiring about suicidal ideation when talking to a distressed person a) is dangerous, 

because it may provoke him to consider it, b) is good to because you can help if a person is 

considering suicide, c) I do not know. 

 

13. The need of pharmacological treatment should be assessed urgently if it is suspected that a 

person suffers from a) acute psychosis, b) anxiety, c) trauma-related disorder, d) I do not know. 

 

14. A person comes to your health post weekly seeking treatment of pain around the umbilicus. 

His history reveals that he was beaten by the army and was repeatedly kicked in the abdomen. 

He frequently has nightmares about these events. You have tried all sorts of treatment and 

investigations but everything is normal. What do you think he likely suffers from? 

a) Muscle pain b) Gastritis c) medically unexplained pain (psychosomatic) d) I don’t know 

 

15. A patient comes to you with a history of having fits only when awake and in front of people 

and never when alone. The family says that he falls down slowly and such fits lasts for hours. 

He has never hurt himself. It is suspected that the person suffers from: A) Epilepsy, must start 

treatment with anti-epileptic medications B) Stroke, refer patient to regional hospital 

immediately, C) Conversion disorder, must provide emotional support, D) I don't know 

 

16. A woman comes to the health post and tells you that she has weakness, poor sleep, poor 

appetite, lack of self confidence, loss of libido and is not able to work since 6 months. I   will: 

a) Do a quick physical exam and if I find no problems prescribe vitamin tablets b) Ask a few 

open questions about possible mood changes and listen to her to find out more c) Prescribe 

vitamins and minerals and tell her to come after a week to see progress d) I don’t know what 

I’ll do. 

 

17. There is a person in the community who has seizures during which he falls down, loses his 

consciousness and has convulsions. During these seizures he has several times bitten his tongue 

and once he hit his head on the ground. After having a fit he is often confused. Other people in 

the community are scared of him. Would you refer him to a) a psychiatrist b) a general 

practitioner, c) a traditional healer, d) I do not know. 

 

18. How many new patients do you receive weekly? 

a) 0 b) 10 -30 c) 31-60 d) >60 e) I don’t know 



 

 

19. How many new patients with mental disorders do you receive weekly? 

a) 0 b) 1-5 c) 6 – 10 d) >10 e) I don’t know 

 

20. Have you ever participated in any training related to Mental health previously. 

a)Yes          b)No 

If Yes then specify the program. 

 

21. What type of mental health problems do your patients commonly have?  

 

22. What kind of help would you need to make the treatment of mental health problems easier 

and effective? 

Locally: 

Nationally: 

 


