
Nuorten geneerinen mielenterveysinstrumentti GMI 

Nuorten geneerinen mielenterveysinstrumentti (GMI) on lähipalveluihin, esimerkiksi kouluihin ja 

matalan kynnyksen yksiköihin kehitetty ammattilaisten työskentelyä ohjaava työkalu, jonka 

tavoitteena on helpottaa mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaista tunnistamista, niiden 

vakavuuden ja hoidettavuuden arviointia. Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhdessä kehittämä 

instrumentti luo yhteistä kieltä ja kulttuuria sekä edistää hoidon ja tuen laatua sekä porrasteisen 

mielenterveystyön toteuttamisedellytyksiä nuorten mielenterveyspalveluissa. 

Lähtökohtia GMI kehittämiselle 

Pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeessa oli tavoitteena edistää nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon 

palvelukokonaisuutta, jossa painopiste siirtyy korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin 

palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tämän mahdollistaa eri toimijoiden sujuva yhteistyö ja 

yhteinen tekeminen, joka on rakennettu nuorten tarpeiden pohjalta. 

Tavoitteena oli myös, että käytetään työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin 

suunniteltuihin, integroituihin toimintamalleihin sekä että perustaso saa tukea erityispalveluilta ja 

ohjaaminen erityistason palveluihin tapahtuu esim. konsultaation perusteella viiveettä tai palvelut tuotetaan 

perustasolla tarvittaessa erityistason tuella. Näihin tarpeisiin vastaamiseksi haluttiin kehittää toimiva väline. 

GMI:n kehittämisessä lähtökohtana oli nuori, joka tarvitsee apua mielenterveyden vaikeuksiin. Hänellä on 

oikeus saada apua mahdollisimman varhain omassa arkiympäristössään, oikea-aikaisesti ja ajankohtaisesti 

tarkoituksenmukaisen ammattilaisen tuottamana.   

Yhteistä kehittämistyötä 

GMI on kehitetty peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä sitä varten kootun työryhmän 

toimesta. Työhön osallistui nuoria lähellä olevia ammattilaisia opiskeluhuollosta, perustason päihde- ja 

mielenterveyspalveluista ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Työryhmä kokosi myös ehdotuksen 

yhteisesti käytettävistä nuorten mielenterveyden arviointimenetelmistä. Työskentelyssä haluttiin hyödyntää 

jo olemassa olevaa tietoa ja hyviä käytäntöjä. Samalla yhteisen instrumentin kehittäminen luo yhteistä kieltä 

ja kulttuuria sekä vahvistaa yhteistyötä. 

GMI 

Nuorten Geneerinen Mielenterveysinstrumentti, (GMI) on työskentelyä ohjaava instrumentti, jonka 

tavoitteena on integroida tuen ja hoidon vaiheet ja sujuvoittaa prosesseja. GMI auttaa jäsentämään nuoren 

mielenterveyden arviota läpi koko palveluketjun.  

GMI: 

 Jäsentää nuoren mielenterveyden arvion kannalta keskeisiä tietoja 

 Ohjaa konsultaatioon ja sujuvaan hoidon porrastukseen 

 Ohjaa arviointimenetelmien käyttöön 

 Ohjaa kokonaistilanteen vakavuusasteen arvioinnissa 

 Ohjaa aloittamaan ja fokusoimaan varhaisen intervention ja arvioimaan sen tulosta. 

 Ohjaa monitoimijaisen tuen aktivoimiseen 

 Toimii tiedon kokoajana nuoren kanssa toimivan ammattilaisen / tahon vaihtuessa 

GMI  toimii ammattilaisen tukena 

 Sähköinen lomake, jossa on sähköiset linkit arviointi-menetelmiin ja muihin apuvälineisiin 

 Huomioi tiedon siirtoon liittyvät lupa-asiat  

 Voi täyttää vaiheittain: päivittää, tallentaa, tulostaa 



 Voi käyttää tarpeenmukaisella tavalla:  

o ohjaavana työkaluna 

o muistilistana 

o vastuun siirtävän viitteen, lähetteen ja palautteen tärkeänä osana 

o apuvälineenä, josta voi poimia omaa työtä ajankohtaisesti tukevat  elementit 

 

Geneerisen mielenterveysinstrumentin (GMI) käyttöönotto nuorille yhtenäistää sekä arviointia että 

interventioiden kohdentamista. GMI:n ensimmäinen versio on valmistunut marraskuussa 2018. Instrumenttia 

pilotoidaan HUS:n toimesta pääkaupunkiseudulla joulukuusta 2018-maaliskuuhun 2019, jonka jälkeen 

instrumenttia edelleen kehitetään kerätyn arviointiaineiston pohjalta. 

 

GMI ja yhdenmukaisten arviointimenetelmien taulukko löytyvät osoitteesta  

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-

_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen  

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen

