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Aloite itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi

Suomessa vuosina 1986–1996 toteutettu itsemurhien ehkäisyprojekti on esimerkki hyvin onnistunees-
ta hankkeesta ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Suunnitelmallisen ehkäisytyön avulla itsemurha-
kuolleisuus saatiin kääntymään laskuun. 

Vaikka itsemurhat ovat vähentyneet 2000-luvulla, edelleen noin 800 ihmistä tekee Suomessa vuosit-
tain itsemurhan. Kansainvälisissä vertailussa Suomen itsemurhaluvut ovat korkeat. Nuorten ja sosio-
ekonomisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten itsemurhat eivät ole vähentyneet. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että selvitetään mahdollisuutta käynnistää itsemurhien eh-
käisyohjelma Helsingissä kaupungin koordinoimana. Onnistuessaan ohjelma voisi toimia pilottina, jon-
ka kokemuksia olisi mahdollista hyödyntää myös valtakunnallisessa itsemurhien ehkäisytyössä. 

Ehdotamme, että itsemurhien ehkäisyohjelman valmistelussa käytetään laajasti sekä kaupungin työn-
tekijöiden että kaupungin ulkopuolisten asiantuntijoiden ja järjestöjen osaamista toimenpidesuunnitel-
man laatimiseksi. Mahdollisia itsemurhien ehkäisyn toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi seuraavat:
- Vahvistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluita ja parannetaan nopeaa hoitoon pääsyä. Erityisesti 
vahvistetaan nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. 
- Vahvistetaan itsemurhien ehkäisyn kannalta keskeisten ammattiryhmien kuten opettajien, nuoriso-
ohjaajien, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja esimiesten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaaras-
sa olevia henkilöitä ja toimia itsemurhien ehkäisemiseksi. 
- Selvitetään itsemurhaa yrittäneiden hoitopolut ja huolehditaan, että itsemurhayrityksen jälkeen hoi-
toon pääsee sujuvasti ja tarjottu apu on riittävää. 
- Varmistetaan itsemurhan tehneiden läheisten saama tuki ja ohjaus avun piiriin. 
- Hyödynnetään tutkimustietoa siitä, millaisiin ryhmiin kuuluvat ja millaisissa elämäntilanteessa olevat 
ihmiset kuuluvat riskiryhmiin itsemurhan suhteen, ja kehitetään interventiomalleja näiden ihmisten aut-
tamiseksi. 
-  Lisätään tiedotuskampanjoiden avulla kaupunkilaisten tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä ja val-
miuksia vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja avun hakemiseen. 
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