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◼ Tässä vaiheessa 
Eija Altosen ja hänen 
poikansa asiat olivat 
vielä hyvin.



  Sairaan mielen 
armoilla

Tamperelaisen Eija Altosen elämä 
on vihdoin rauhallista. Takana on 

vuosikausien pelko, avuttomuus ja 
häpeä pojan elämän tukijana.

 E
ija Altonen, 63, ehtii nyt aa-
mulenkille. Hän istuu ystä-
viensä kanssa kirjallisuus-
kerhossa, matkailee, vetää 
kahta vertaisryhmää ja päi-
vystää pari kertaa viikossa 
omaisyhdistyksen toimis-
tossa.

Teksti Sirkku Nyström Kuvat Markus Pentikäinen
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Hänellä on kaksi aikuista poikaa, joista 
toinen elää samanlaista elämää kuin ihmi-
set yleensä. Toisen kanssa elämä on ollut 
vuoristorataa, josta ”jokaisen päivän vaih-
taisin pois”. Siihen on mahtunut asunnon 
ja työpaikan irtisanomisia, velkojen mak-
sua, viiltelyitä, itsemurhayrityksiä, alkoho-
lin, lääkkeiden ja huumeiden sekakäyttöä 
ja taistelua sairaaloiden ja viranomaisten 
kanssa.

Mielenterveydeltään häiriintyneitä ihmi-
siä suojellaan yleensä julkisuudelta, mutta 
Eija Altosella on lupa kertoa poikansa ta-
rina.

Nyt jo yli nelikymppinen mies asuu hoito-
kodissa, ja niin hänen kuin äidinkin elämä 
on toistaiseksi suhteellisen tyyntä. Myös vä-

lit veljeen ovat kunnossa. Tulevaisuutta var-
jostaa vain pelko siitä, kuinka kauan kau-
punki huolehtii hoitokodin maksuista.

Erilainen lapsi
Altosen perheen esikoinen osoittautui jo 
lapsena eristäytyväksi. Hän ei leikkinyt tois-
ten lasten kanssa eivätkä nämä kiinnosta-
neet häntä. Hiekkalaatikolla poika saattoi 
mennä ja rikkoa toisen lapsen hiekkaka-
kun, koska ”minun on niin paljon parem-
pi”. Pojalla oli myös suuri tarve saada huo-
miota ja tunnustusta.

”Ihmettelin hänen tapojaan. Poika vähek-
syi muita ihmisiä, oli aina oikeassa, mutta 
ei syyssä eikä vastuussa mistään. Myöhem-
min olen kuullut näiden piirteiden olevan 

tyypillisiä kaikille persoonallisuushäiriöis-
tä kärsiville. Perhe kuitenkin tottuu outoon 
käytökseen, eikä reagoi varoittaviin merk-
keihin”, Eija Altonen kertoo.

Koulu alkoi huonosti, koska isossa luo-
kassa huomiota ei tullut tarpeeksi. Tilanne 
parani kun poika siirrettiin erityisopetuk-
seen. Myös ammattikoulun ryhmä oli riittä-
vän pieni ja armeijan kuri ja tasapuolisuus 
tuntuivat sopivan hänelle.

Poika muutti omaan kalustettuun asun-
toon 24-vuotiaana. Kolmen kuukauden 
kuluttua hänen tavaransa oli kannettu 

◼ Yhteistyö Pitkäniemen psykiatrisen 
sairaalan kanssa opetti Eija Altoselle, 
ettei omaisen sana paljon paina.
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asunnosta pihalle ja ne olivat matkalla kaa-
topaikalle.

Äidillä ei ollut asiasta aavistustakaan.
”Olin nähnyt pojan muuttuvan suttuisek-

si ja likaiseksi ja kuullut hänen valittavan, 
ettei asunnossa voinut olla kun siellä ei ol-
lut sähköä. Lasku oli jäänyt maksamatta, 
mutta en sittenkään tajunnut tilanteen va-
kavuutta.”

Perusrakenteet puuttuivat
Pojan elämän tukiverkko oli jäänyt muu-
tossa kotiin. Kun kukaan ei kysynyt, min-
ne menet tai milloin tulet, arki suistui täy-
sin raiteiltaan. Laskut jäivät maksamatta, 
pyykit ja astiat pesemättä, muulla ei ollut 
väliä kuin kavereilla ja sillä että toimintaa 
ja tapahtumia riitti. Alkoi myös humalaha-
kuinen juominen.

Äiti yritti ymmärtää, mistä oli kyse. Hän 
soitteli viranomaisille ja erilaisiin järjestöi-
hin, mutta ongelma oli, ettei oikein tiennyt, 
mitä etsiä ja kysyä. Ongelma oli käsin kos-
keteltava, mutta sillä ei ollut nimeä, eikä 
apua tahtonut löytyä mistään.

”Aluksi olin pojalle vihainen siitä, ettei 
hän ollut hoitanut omaa osuuttaan itsenäi-
sestä elämästä. Olimme järjestäneet hänel-
le asunnon, miksei hän voinut elää kuten 
muutkin?”

”En ymmärtänyt, että kyseessä olisi sai-
raus. Vuosikausia arvelin sekavan käyttäyty-
misen syyksi työttömyyttä, huonoja kavereita, 
tyttöhuolia, asunnottomuutta, autottomuut-
ta... Kun nämä ongelmat ratkeaisivat, pojan 
asiat palautuisivat kohdalleen”, Eija Altonen 
kuvaa silloista tilannetta.

Kesti neljä levotonta vuotta ennen kuin 
pojan oudolle käyttäytymiselle löytyi nimi. 
Vuonna 1992 hänellä diagnosoitiin epäva-
kaa persoonallisuus.

Persoonallisuushäiriöiden synnyn ar-
vellaan nykynäkemysten mukaan liittyvän 
varhaislapsuuden vaiheisiin. Syitä ei tark-
kaan tunneta, mutta jotakin on mennyt vi-
noon 2–6 ikävuoden aikana. Kyse voi olla 
vanhempien ja lapsen vuorovaikutukses-
ta, perintötekijöistä, ympäristöstä ja joskus 
myös sairauksista. Lapsen temperamentti 
tai erityinen herkkyys voivat myös olla sai-
rastumisen taustalla.

”Vaikka miten mietin, en löydä syytä. Mi-
nusta tuntuu, että poika oli jo syntyessään 
rikkonainen.”

Monen vuoden painajainen
Viisi vuotta kului ennen kuin Eija Altonen 
pääsi tasapainoon lapsensa sairauden kans-
sa. Hän kävi läpi kaikki syyllisyydestä kärsi-
vien vanhempien tuskat. Hän häpesi itseään 
ja poikaansa, koki leimautuneensa ja eristäy-
tyi muista ihmisistä, kun elämää hallitsevas-
ta asiasta ei voinut puhua. Lopulta hänestä 
tuli varsin yksinäinen ja pelokas ihminen.

Apu löytyi lopulta vertaisryhmästä, Omai-
set mielenterveyden tukena ry:n Tampe-
reen yhdistyksestä.

”Hoitojärjestelmästä ei tahdo saada tie-
toa eikä apua, vaikka erityisesti alkuvai-
heessa tiedon tarve on todella suuri. Toi-
set, jotka ovat käyneet samat kauhut läpi 
pystyvät auttamaan parhaiten.”

”Tärkeintä on antaa itselleen anteeksi. 
Jokainen tekee varmasti virheitä lastensa 
kanssa, mutta silti parhaansa sillä tiedolla 
ja taidolla, jonka varassa silloin toimii.”

Eija Altonen etsi pojalleen apua samaan 

◼ Poikansa sairauden alussa
Eija Altonen ei saanut tietoa mistään.

”En ymmärtänyt,
  että kyseessä
  olisi
  sairaus.”

▶
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aikaan kun Suomen psykiatrinen sairaan-
hoito kävi läpi todella suurta muutosta. Sai-
raalapaikkojen määrä on parinkymmenen 
vuoden aikana supistunut neljännekseen 
ja painopiste on siirretty avohoitoon.

”Yritin ottaa yhteyttä eri paikkoihin ja se-
littää, että nyt tarvitaan apua. Olin silti vain 
äiti, eikä omaisen sana painanut kovin pal-
jon. Kun poika ei ollut vaaraksi minulle, ei-
kä silloin vielä itselleen, kukaan ei puuttu-
nut tilanteeseen”, Altonen kertoo.

Hoitovastuut hukassa
Alkujaan kaunis ajatus potilaiden siirtämi-
sestä vähitellen tavallisen elämän piiriin 
muuttui lähinnä irvikuvakseen 1990-luvun 
laman seurauksena. Avohoitoon tarkoite-
tut rahat otettiin muihin tarkoituksiin, ei-
kä lisärahoista ole nähty kuin häivähdys. 
Vastuu sairaaloista avohoitoon siirretyistä 
ihmisistä kaatuu yhä enemmän omaisten 
päälle, koska mielenterveystoimistot ja psy-
kiatrian poliklinikat toimivat kovassa pai-
neessa. Avohoidon taso myös vaihtelee lu-
vattoman paljon eri puolilla maata.

Mielenterveyssektorilla on silmiinpis-
tävän vähän jonoja. Se johtuu siitä, että 

hoidoksi tulkitaan tilanne, jossa lääkkeet 
saanut potilas pääsee kontrolliin vasta kuu-
kausien kuuluttua.

”Kriisitilanteet hoidetaan hyvin, mutta 
kun sairas tulee kotiin lääkkeiden kanssa 
ja aika mielenterveystoimistoon on kah-
den tai komen kuukauden päässä, vastuu 
on potilaalla tai oikeastaan hänen omaisil-
laan”, kuvaa nykytilannetta toiminnanjoh-
taja Leif Berg Omaiset mielenterveystyön 
tukena ry:n Uudenmaan yhdistyksestä.

Suomen Mielenterveysseuran pitkäaikai-
sen toiminnanjohtajan Pirkko Lahden mie-
lestä psykiatrisessa hoidossa pitäisi ottaa 
käyttöön sama malli, jota käytetään esimer-
kiksi sydänkohtausten hoidossa.

”Perhe tuo potilaan sairaalaan, hätätiimi 
ottaa hänet huostaansa, ja kun potilas vä-
hän paranee, hän saa lääkityksen ja hänen 
vointiaan seurataan tarkasti kotihoidossa. 
Miksi seurantajärjestelmä ei toimi psykiat-
risten potilaiden hoidossa?”

Omaisiin kohdistuva paine vaikuttaa li-
sääntyvän koko ajan ja näyttää siltä, että 
omaiset ja kolmas sektori paikkaavat yhä 
enemmän julkisen terveydenhoidon puut-
teita. Kun omaisyhdistysten keskusliit-

to teetti tutkimuksen omaisten jaksami-
sesta, ilmeni että 38 prosenttia omaisista 
sairastui jossain vaiheessa depressioon. 
Pahimmissa tapauksissa sekä hoidettava 
että hoitaja päätyivät saman sairaalan eri 
osastoille.

Kotonaan sairastavien hoitamiseen tar-
koitetusta omaishoidon tuesta myönne-
tään vain viisi prosenttia mielenterveyspoti-
laiden omaisille. Potilaat kun eivät yleensä 
pysy sängyssä, vaan pikemminkin pyrkivät 
karkailemaan.

Itsemääräämisoikeus turhan vahva
Eija Altosen poika on sairausluokituksen 
seurauksena jonkinlainen väliinputoaja. 
Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää 

Sairas mieli on harvoin kaunis
Tutun tai läheisen psyykkinen 
sairastuminen voi olla järkytys 
vailla vertaa.

Ensimmäinen psykoosi eli todellisuu-
dentajun menetys on vierestä seuraaval-
le pelottava kokemus. Ihminen saattaa 
puhua kummallisia tai ajatus poukkoilee 
hallitsemattomasti. Hän voi saada raivo-
kohtauksia tai kuulla muille kuulumat-
tomia ääniä. Joku näkee vainoojia joka 
puolella ja toinen jää sängyn pohjalle 
täysin voimattomana.

”Tanskassa meidän Kelaamme vastaava 
laitos tarjoaa omaisille mahdollisuuden 
mennä traumaterapiaan enimmillään 
kymmenen kertaa. Siellä kokemus arvioi-
daan niin rajuksi, etteivät ihmiset selviydy 
siitä omin voimin”, kertoo toiminnanjoh-
taja Leif Berg Omaiset mielenterveystyön 
tukena ry:n Uudenmaan yhdistyksestä.

”Meillä tällaista mahdollisuutta ei ole 
ja yleensä kestää vähintään pari vuotta 
ennen kuin läheisen sairastumisen kans-
sa päästään jonkinlaiseen tasapainoon.”

Varsinaista sairastumista edeltävä 
ennakko-oireiden kausi voi kestää puo-
lesta vuodesta jopa seitsemään vuoteen. 
Sairauden tunnistaminen mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa olisi tärkeää 
sekä sairastuneen että hänen omaistensa 
kannalta.

”Sairastunut saisi apua ajoissa ja perhe 
aikaa sopeutua muutokseen ja arjessa 
tarvittavien uusien toimintatapojen 
opetteluun”, Berg sanoo.

Psyykkisen sairauden ja niin sanotun 
normaaliuden raja on veteen piirretty 
viiva. Terveen ja sairaan rajamaastossa 
ovat monenlaiset ahdistukset ja pelot.

Korkean paikan kammoa poteva ei 
ole sairas, vaikka ei uskaltaisi torneihin 
noustakaan. Mutta kun mielen sisäinen 
maailma alkaa vääristyä niin että se hait-
taa arkielämää, ulkoinen olemus muuttuu 
ja oudot ajatukset alkavat kuulua puheis-
sa ja näkyä teoissa, silloin läheiset ovat 
vaikeassa tilanteessa. Pitäisikö vielä antaa 
aikaa ja toivoa, että jokin ihme tapahtuisi?

”Jos läheisen vie sairaalaan, silloin 
asias ta tulee julkinen ja ihminen lei-
mautuu helposti. Moni viekin sen sijaan 
oirehtivan henkilön yksityiselle tera-
peutille tai terveyskeskukseen ja toivoo 
saavansa selvyyden sitä kautta”, Pirkko 
Lahti kuvaa tilannetta.

”Melkoisen psykoottinenkin poti-
las pystyy kokoamaan itsensä lyhyen 
vastaanottokäynnin ajaksi ja jää vaille 
apua. Tarvittaisiin riittävästi aikaa, jotta 
oireet tulevat esiin. Samoin omaisia 
pitäisi kuunnella, koska eivät he yleensä 
turhaan ole liikkeellä.” ▪

▶
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ei voi määrätä pakkohoitoon. Sen sijaan hä-
nellä on täysi itsemääräämisoikeus asiois-
taan, vaikka arki osoittaa, että kyky vastata 
itsestään on varsin rajallinen.

Mielenterveyspotilaiden omaiset kritisoi-
vat vahvasti mieleltään järkkyneen oikeutta 
päättää riippumattomasti asioistaan.

”Poika kulki sairaalasta sisään ja ulos 
mielijohteittensa mukaan, eikä minulle 
edes kerrottu. Hän saattoi poistua illalla, 
eikä kukaan tarkistanut, oliko hänellä paik-
kaa, minne mennä. Rahasta hän ei ymmär-
tänyt mitään ja sitten kuvaan tulivat pikku-
rikokset, huumeet ja itsetuhoisuus.”

Nyt poika asuu hoitokodissa, jossa alko-
holi ja huumeet ovat kiellettyjä, eikä yhteyt-
tä kavereihin ole. Elämä tuntuu olevan var-
sin mallillaan.

”Jos hän joutuu sieltä joskus pois, niin 
en ota häntä enää takaisin kotiin. Haluan 
olla tukena, mutta en enää jaksa arkea hä-
nen kanssaan. Sen olen tuonut julki kaikil-
le hoitaville tahoille”, Eija Altonen toteaa 
rauhallisesti. SK

Juttua varten on haastateltu lisäksi professori 
Jouko Lönnqvistiä Kansanterveyslaitokselta, 
toiminnanjohtaja Kristiina Aminoffi a Omai-
set mielenterveystyön tukena keskusliitto 
ry:stä sekä lukuisia omaisia ja muutamia ter-
veyskeskuslääkäreitä. 

◼ Tampereen omaisyhdistyksen toimis-
ton seinällä on selviytyjien elämänpuu.

”Haluan olla
  tukena,
  mutta en
  enää jaksa
  arkea hänen
  kanssaan.”

▶



Mielen sairauksien esiintyvyys on 
varsin samanlaista maasta ja kan-
sasta toiseen.

Esimerkiksi skitsofrenian esiintymisti-
heys on samaa yhden prosentin luokkaa 
kaikkialla. Depressioita on suomalaisista 
kuudella prosentilla ja ahdistuneisuushäi-
riöitä viidellä prosentilla. Psykoosiin sairas-
tumisen riski on kolmella prosentilla, jossa 
ovat jo mukana skitsofreniaa sairastavat.

Suomalaisilla on muita enemmän päih-
deongelmia, mutta masennuksen ja mui-
den häiriöiden määrä on samaa tasoa kuin 
muuallakin.

Erilaisista psyykkisistä oireista kärsii 
noin neljännes väestöstä. Karkean arvion 
mukaan ainakin 40 prosenttia suomalaisis-
ta kuuluu niihin, joiden lähipiirissä on joku 
mieleltään järkkynyt.

Viimeisin suomalaisten terveyttä selvi-
tellyt tutkimus on Terveys 2000. Se piirtää 
varsin monipuolisen kuvan kansan tervey-
dentilasta. Pirkko Lahti painottaa työuupu-
muksen huomioimista.

”Kun työuupumusta ei hoideta, lähes-
tytään psykiatrisen potilaan uraa. Kiire ja 
työn paljous pakottavat tunnollisen ihmi-
sen laskemaan työnsä laatua, jolloin hä-
nen itsetuntonsa heikkenee ja väsymisen 
riski kasvaa.”

Terveys 2000 -tutkimuksessa vakavaa työ-
uupumusta esiintyi 2,5 prosentilla. Sen 
sijaan lievää työuupumusta poti kymmen-
kertainen määrä eli joka neljäs aikuisväes-
töstä.

Pirkko Lahti veikkaa, ettei mene kuin 5–
10 vuotta siihen, että työelämään on pak-
ko alkaa kehittää ihmisiä tukevia proses-
seja nykyisen työnantajan markkinoiden 
sijaan.

Koulu ei tarjoa pysyvyyttä
Psykoterapeutti Riitta Asikanius Hyksin 
psykiatriakeskuksesta pitää koululaitok-
sessa tapahtuneita muutoksia osasyynä 
lasten ja nuorten pahoinvointiin.

”Luokaton koulu ei tue nuoria, eivätkä 

opettajat enää paikkaa vanhempia. Lapset 
kulkevat kolmannelta luokalta lähtien rep-
pu selässään luokasta toiseen. Sen sijaan 
että koulu antaisi lapsille tukirakenteita, se 
tuottaa jatkuvaa muutosta.”

”Kun lapset siirtyvät yläasteelle, enti-
set ryhmät hajotetaan ja jotkut siirtyvät 
erikoiskouluihin. Lapsille tämä on psyyk-
kisesti vaikea ikä, jolloin tarvittaisiin var-
muutta ja turvallisuutta.”

Vanhusten psyykkiseen pahoinvointiin 
tarjotaan yleensä vain lääkkeitä, mutta he 
hyötyisivät myös terapiasta.

”Loistavatkaan työsuoritukset eivät van-
hana lohduta. Tärkeintä on se, millainen 
äiti tai isä, sisar tai veli tai lapsi tai puoliso 
ihminen on elämässään ollut. Tässä selvit-
telyssä lyhempikestoinen psykoterapiakin 
auttaisi.”

Kova hinta
Tämän vuoden maaliskuussa Kelan tutki-
musprofessori Raimo Raitasalo ja pääsuun-
nittelija Kaarlo Maaniemi selvittivät mie-
lenterveyden häiriöiden kustannuksia.

Pelkästään sairauspäivärahoista ja mie-
lenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
joutuneiden eläkkeistä kertyy vuositasolla 
1,3 miljardin euron kustannus.

He toteavat, että vaikka häiriöiden tun-
nistaminen on parantunut ja ihmiset ha-
kevat entistä helpommin apua pahaan 
oloonsa, hoito ja kuntoutus eivät toimi. 
1990-luvulla psyykenlääkkeiden kulutus 
kaksinkertaistui, mutta työkyvyttömyys-
eläkkeiden määrä jatkoi kasvuaan. ▪
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Suomalaiset sairastuvat
kuten muutkin
Työuupumus on 
mielenterveyden 
aikapommi.

▶

Kela maksoi vuonna 2005 lääkeryh-
mistä korvauksia seuraavasti: 
▶ Psykoosilääkkeistä 116 634 henki-
lölle.
▶ Neuroosilääkkeistä ja rauhoittavis-
ta aineista 155 279 henkilölle.
▶ Unilääkkeistä 252 684 henkilölle.
▶ Depressiolääkkeistä 328 363 hen-
kilölle.

Osa neuroosilääkkeistä, rauhoitta-
vista aineista ja erityisesti unilääk-
keistä jää Kelan korvauksen ulkopuo-
lelle.

Niitä ovat yleensä pienet lääke-
pakkaukset, jotka lääkeyritys on 
halunnut hinnoitella vapaasti. Niiden 
käyttöä ei tilastoida mutta ne nosta-
vat jonkin verran kyseisten lääkkei-
den käyttäjämääriä. ▪

Lääkekorvaukset 
2005

▶ Näin tunnistat psyyken sairauksia www.suomenkuvalehti.fi 


