
Masto-hanke
masennusperäisen  
työkyvyttömyyden vähentämiseksi



Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo 
mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhen-
kilöstön koulutukseen, esimiesvalmennukseen ja 
johtamiskoulutukseen. Tavoitteena on, että työpai-
koilla otettaisiin käyttöön työkyvyn varhaisen tuen ja 
työhön paluun toimintamalleja.

Hankkeen erityisenä tarkoituksena on edistää eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä ja muuttaa vallitsevia 

toimintatapoja. 

Masennuksen hoidon tukeminen perustasolla ja am-

matillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien nykyistä pa-

rempi hyödyntäminen ovat keskeisellä sijalla hankkees-

sa. Työpaikkojen, työterveyshuollon ja psykiatrian tiivis 

yhteistyö on tärkeää. Hoidossa ja kuntoutuksessa olisi 

huomioitava myös masennukseen sairastuneen työolot 

ja työn vaatimukset. 

Tukea työikäisten 
mielenterveydelle 
ja työkyvylle



Masto-hanke (2008–2011)   
tukee työssä jatkamista ja  
työhön paluuta. 

Masto-hanke edistää
l �työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä
l  varhaista tukea työssä  

selviytymisen ongelmiin
l �masennuksen hyvää hoitoa ja kuntoutusta.

Tukea työikäisten 
mielenterveydelle 
ja työkyvylle

Masennuksen takia alkaneiden sairauspäivärahakausien ja 
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lähes kaksinkertaistunut  
1990-luvun loppupuolelta alkaen. Vuonna 2007 noin 4 600 suomalaista 
siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen perusteella. Masennuksen 
vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä noin  
37 000 suomalaista. Masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkemenot 
vuonna 2007 olivat 491 miljoonaa euroa ja sairauspäivärahakustannukset 
109 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 tietojen perusteella masennuseläkkeiden 
kasvu saattaa olla tasaantumassa. Vuosittain noin 200 000 suomalaista 
sairastaa vakavaa masennusta.

Masto-hankkeen neljä osa-aluetta kohderyhmittäin

l  Masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhön paluu 
Masennustoipilaat 

l  Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito 
Sairastuneet

l  Masennusta ehkäisevä toiminta  
Riskiryhmät

l  Työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen 
Työikäinen väestö



Työpaikoille  
yhteiset toimintatavat

Työterveyden edistäminen ja työhyvinvoinnista  
huolehtiminen kohentavat sekä ihmisten  
hyvinvointia että yritysten tuottavuutta. 

Työntekijän henkinen hyvinvointi on parempi sel-

laisessa työssä, jonka vaatimukset ovat osaamiseen 

ja muihin voimavaratekijöihin nähden kohtuulliset 

ja johon työntekijä pääsee itse vaikuttamaan. Myös 

työpaikan toimivat ihmissuhteet, oikeudenmukai-

nen kohtelu, hyvä ilmapiiri sekä lähiesimiehiltä ja 

työtovereilta saatu tuki vahvistavat mielenterveyttä. 

Työpaikoilla ja työterveyshuollossa on tärkeää 

tarttua ajoissa työntekijöiden työkykyä uhkaaviin 

ongelmiin. Kun työssä suoriutumisen vaikeuksiin 

on tarjolla varhaista tukea, työssä jatkamiseen on 

paremmat edellytykset. Työpaikoilla yhteistoimin-

nassa sovitut varhaisen tuen ja työhön paluun toi-

mintamallit tukevat mielenterveys- ja päihdeongel-

mista kärsivien työntekijöiden jatkamista työssä  ja 

onnistunutta paluuta työhön.

Työpaikan toimivat ihmissuhteet, 
oikeudenmukainen kohtelu, hyvä 
ilmapiiri sekä lähiesimiehiltä 
ja työtovereilta saatu tuki 
vahvistavat mielenterveyttä. 



Ennaltaehkäisyä 
riskiryhmille

Masennusriski on kohonnut muun muassa pitkäaikaisesti sairailla 
ja alkoholin suurkuluttajilla. Myös elämän vaikeat kuormitustekijät, 
kuten läheisen vaikea sairaus, parisuhdeongelmat, pitkäkestoinen 
kokemus työpaikkakiusaamisesta, työuupumus sekä työttömäksi 
joutuminen lisäävät riskiä sairastua masennukseen. 

Masennusta ehkäisevät toimet kannattaa suunnata riskiryhmiin sil-

loinkin, vaikka niihin kuuluvilla henkilöillä ei esiintyisi masennusoi-

reilua. Pitkäaikaisten sairauksien hyvä hoito ja hoitoon liittyvä psyko-

sosiaalinen tuki ovat osaltaan masennusta ehkäiseviä toimenpiteitä. 

Masennuksen ehkäisynä voi toimia myös alkoholin suurkuluttajiin 

kohdistettu mini-interventio. Myös stressinhallintamenetelmät, ver-

taistuki ja liikunta voivat ehkäistä masennusta. 

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niille, jotka jo kärsivät masennus-

oireilusta, ovat ennen kaikkea masennuksen itsehoito- ja ennaltaeh-

käisyryhmät. 

Stressinhallintamenetelmät, 
vertaistuki ja liikunta voivat 
ehkäistä masennusta. 



Masennuksen  
hoito kannattaa

Masennusperusteisen työkyvyttömyyden vähentämisessä haasteita 
liittyy muun muassa masennuksen varhaiseen tunnistamiseen ja 
osuvaan diagnostiikkaan sekä aktiiviseen ja monipuoliseen, työ- ja 
toimintakykyä tukevaan varhaisvaiheen hoitoon. 

Sairastuneen tilanteeseen on vaikutettava riittävän ponnekkaasti jo 

silloin, kun masennuksesta ei ole vielä aiheutunut vakavaa tai pitkä-

aikaista työ- ja toimintakyvyn haittaa. Kun hoito on monipuolista ja 

potilasta kuntoutetaan suunnitelmallisesti, vaikeastakin masennuksesta 

on mahdollista toipua työkykyiseksi.

Valtaosa työikäisistä masennuspotilaista voidaan hoitaa perustasolla 

– terveyskeskuksissa sekä opiskelija- ja työterveyshuollossa. Onnistumi-

nen edellyttää mahdollisuutta psykososiaaliseen ja psykoterapeuttiseen 

tukeen jo hoidon alkuvaiheessa sekä joustavia erikoislääkärikonsultaa-

tioita. Psykoterapeuttista tukea voidaan lisätä muun muassa masennus-

hoitajatoiminnan avulla. Tarvittaessa hoitoa tehostetaan oikea-aikaises-

ti erikoissairaanhoidossa.   

Monipuolisella hoidolla ja 
suunnitelmallisella kuntoutuksella 
vaikeastakin masennuksesta on 
mahdollista toipua työkykyiseksi.



Masennustoipilaiden  
kuntoutus ja työhön paluu 

Masennustiloihin liittyy lähes aina jonkinasteinen 
toimintakyvyn heikkeneminen. Masennustilaan 
liittyvä toimintakyvyttömyys ei aina lievity yhtä 
nopeasti kuin masennustilan oireet. 

Toimintakyky voi olla heikentynyt vielä useita 

viikkoja sen jälkeen, kun muut oireet ovat jo hä-

vinneet. 

Masennuksesta toipuvalla on oltava mahdol-

lisuus palata työhön asteittain. Työhön paluuta 

voidaan tukea muun muassa osasairauspäivärahan 

tai ammatillisena kuntoutuksena toteutettavan 

työkokeilun turvin. Työpaikan, terveydenhuollon 

ja kuntoutuksen saumaton yhteistyö antaa mah-

dollisuuden turvalliseen paluuseen työhön. Kun 

työterveyshuollon koordinaatioroolia vahvistetaan, 

sairauspoissaolot eivät pitkity tarpeettomasti ja en-

nenaikainen siirtyminen eläkkeelle voidaan usein 

välttää.

Työpaikan, terveydenhuollon 
ja kuntoutuksen saumaton 
yhteistyö mahdollistaa 
turvallisen työhön paluun. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa 2007  
Masto-hankkeen masennusperusteisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi.  
Hanke jatkuu kevääseen 2011 saakka. Mukana ovat keskeiset hallinnonalat, 
työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori.

Masto-hankkeen toimintaohjelmaan on koottu 20 osahanketta ja toimenpidettä, 
joiden toteuttamisesta vastaavat hankkeessa mukana olevat organisaatiot. 
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