
KATSAUS

Mielenterveystalon netti- 
terapiat hoidon ensilinjassa

Masennus- ja ahdistunei-
suushäiriöitä voidaan hoi-
taa lääkityksellä tai psyko-
terapialla tai molemmilla. 

Varsinkin lievissä ja keskivaikeissa 
mielenterveyden häiriöissä psyko-
terapiat ja muut tehokkaiksi todetut 
psykososiaaliset interventiot ovat hyvä 
ja turvallinen valinta (kts. esim. dep-
ression Käypä hoito -suositus 2016)(4). 
Nykyisin lääkehoidot ovat korostuneet, 
koska psykoterapioita on saatavilla liian 
vähän. Varsinaisten mielenterveyden 
ongelmien lisäksi psykoterapia voisi 
olla hyödyllistä joidenkin somaattis-
ten sairauksien yhteydessä. Esimerkiksi 
sydän- ja verisuonisairauksista kärsi-
villä potilailla, joilla on samanaikai-
nen masennus, on kolminkertainen 
kuolleisuus verrattuna niihin, joilla 
masennusta ei ole (5-6).  

Psykoterapia on kallista ja sitä on 
vaikea saada
Suomessa psykoterapiaan pääseminen 
on sekä monimutkaista että monipor-
taista, ja suurin osa potilaista ohjautuu 
psykoterapiapalvelujen piiriin julkisen 
terveydenhuoltojärjestelmän kautta.  
Suomessa psykoterapia kuuluu peri-
aatteessa kuntien järjestämisvastuul-
le. Käytännössä Kela kuitenkin korvaa 
suurimman osan psykoterapiakäyn-
neistä lääkinnällisenä kuntoutuksena 

yksityisten terapeuttien toimiessa pal-
veluntuottajina. Kuntoutuspsykotera-
piaa ei myönnetä psyykkisten häiriöi-
den alkuvaiheessa, vaan vasta häiriön 
pitkittyessä ja ns. kuntoutustarpeen 
ilmetessä. Potilas joutuu maksamaan 
hoidostaan Kela-korvauksen (57,60 
euroa) ylittävän osuuden. Pääkaupun-
kiseudulla käyntikohtainen omavas-
tuu on noin 30 euroa käynti, mikä on 
monelle potilaalle liikaa, kun käyntejä 
on yleensä 4–8 kuukaudessa.  

Miksi näin? Suomessa psyykkisten 
häiriöiden hoitoon hakeudutaan pää-
sääntöisesti perusterveydenhuollon 
avovastaanotoilla, missä on pulaa psy-
koterapiakoulutuksen saaneesta hen-
kilökunnasta. Julkisen terveydenhuol-
lon yksiköissä on siksi pääosin tarjolla 
harvajaksoista keskustelutukea, mut-
ta ei varsinaisesti psykoterapiaa. Näin 
suomalaiset käytännöt eivät toistaisek-
si vastaa erilaisten kansainvälisten tai 
kansallisten suositusten linjauksia. 

Mielenterveystalo.fi täydentämään 
palvelujärjestelmää
Tarve parantaa hoidon saatavuutta on 
johtanut etsimään uusia palvelujen 
järjestämisen tapoja. Teknologiakehi-
tyksen myötä erilaisten etäteknologiaa 
(tietokone, mobiililaitteet, kuten mat-
kapuhelin ja tabletti) hyödyntävien 
sovellusten käyttö on yleistynyt myös 
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Mielenterveyden häiriöt ovat vali-
tettavan yleisiä. Länsimaissa, kuten 
Suomessa, jopa yli 10 % kansalai-
sista kärsii aktiivisista psyykkisistä 
oireista tai mielenterveyden häiri-
öistä, joista yleisimpiä ovat ma-
sennus ja ahdistustilat (1-3). Näin 
masennuksesta ja ahdistushäiri-
öistä kärsii vuoden aikana yli puoli 
miljoonaa suomalaista. Hoidon 
nopea aloitus olisi tärkeää, koska 
lievätkin mielenterveyden häiriöt 
voivat pitkittyä ja kroonistua nope-
asti, minkä jälkeen niiden hoito on 
entistä vaikeampaa.
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mielenterveyden hoidossa. Erilaisten 
hoitojen tarjoaminen etäyhteyden 
kuten internetin välityksellä onkin 
luonnollista, sillä kukapa voisi enää 
kuvitella pärjäävänsä arjessa ja työ-
elämässä ilman tietokonetta tai mo-
biililaitteita. Tapahtuvathan maksu- ja 
viranomaisasioinnitkin jo enenevästi 
verkkopalveluina.  

Suomessakin on havahduttu täy-
dentämään palvelujärjestelmää 
etäpalveluilla. Mielenterveyden ja 
psyykkisen hyvinvoinnin tukena on 
Suomessa tarjolla lapsille, nuorille ja 
aikuisille suunniteltu mielenterveys-
asioiden palvelusivusto Mielenter-
veystalo.fi, johon on koottu jokaisen 
sairaanhoitopiirin erilaisten mielen-
terveys- ja päihdehäiriöiden hoito- ja 
palvelupaikat. Poiketen muista palve-
lusivustoista, sisältää mielenterveys-
talo ainutlaatuisen oirenavigaattorin, 
joka ohjaa oikeaan hoitoon käyttäjän 
valitseman pulman ja siihen liittyvien 
asioiden perusteella.  Oirenavigaattori 
arvioi myös pulman vakavuustason ja 
avun kiireellisyyden. Lopulta avun ha-
kija saa palvelusta jopa reittitiedot pal-
veluun, josta apu ongelmaan löytyy. 
Isoon osaan erilaisia mielenterveyden 
ongelmia on myös tarjolla helppokäyt-
töisiä ja ilmaisia omahoito-ohjeita ja 
oppaita: omahoito-ohjelmia on kym-
meniä, aina masennuksesta parisuh-
teen pulmien kautta tunnelukkoihin 
ja kriisireaktioihin. 

Mielenterveystalosta tukea myös 
ammattilaisille
Mielenterveystalo.fi on koko maan 
kattava, HUS:n muiden sairaanhoito-
piirien kanssa yhdessä valmistama ja 
ylläpitämä sivusto, jonka tieto on tar-
kastettua, luotettavaa ja ajantasaista. 
Palvelua voi käyttää kuka tahansa, ja 
apua voi löytää niin itselle kuin lähei-
silleenkin. Palvelusta hyötyvät myös 
ammattilaiset, sillä palvelussa on eril-

linen ammattilaisten osio, joka sisäl-
tää esimerkiksi psykoterapiaportaalin. 
Sieltä löytyvät myös ohjeistukset eri-
laisten psykoterapioiden toteuttami-
seen.  Lisäksi ammattilaisten osiosta 
löytyy runsaasti erilaisia terveyden-
huollon ammattilaisille suunnattuja 
sähköisiä työkaluja mielenterveys- ja 
päihdetyön tueksi.  Ammattilaisten 
osio täydentää kaikille avoimen Mie-
lenterveystalon sisältöjä laajentamal-
la ja sovittamalla sisältöjä erityisesti 
ammattilaisten tarpeisiin sopiviksi. 
Ammattilaisten osion sisältö on avoin 
kaikille terveydenhuollon ammatti-
laisille maantieteellisestä sijainnista 
ja työpaikasta riippumatta, joten sitä 
voidaan hyödyntää niin perustervey-
denhuollossa, erikoissairaanhoidossa 
kuin kolmannella sektorilla.

 
Mielenterveystalon nettiterapiasta 
apua tuhansille
Mielenterveystalon kautta on saatavil-
la myös varsinaista hoitoa. Vuositasolla 
yli 3 000 psyykkisistä häiriöistä kärsi-
vää saa apua ongelmaansa Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
tuottamista selaimessa toimivista ja 
terapeutin tukemista nettiterapioista. 

Nettiterapiat ovat tietokoneavustei-
sia, pääsääntöisesti internetin välityk-
sellä tapahtuvia ja useimmiten kogni-
tiivisen psykoterapian viitekehykseen 
pohjautuvia osittain automatisoituja 
sarjahoitoja, jossa psykoterapiasisäl-
töön on lisätty asioiden omaksumista 

tehostavia tietoteknisesti toteutettuja 
esitys- ja opetussisältöjä. Ne voivat olla 
joko yleisohjelmia, jolloin ne pyrkivät 
lisäämään psyykkistä hyvinvointia ja 
keskittyvät psyykkisten vaikeuksien 
hallintaan yleistasolla tai tietyn psyyk-
kisen häiriön hoitoon kohdennettuja 
terapiaohjelmia. Terapeutin antaman 
tuen kesto vaihtelee eri terapiaohjel-
missa. Tukea voidaan esimerkiksi an-
taa säännöllisesti tai ainoastaan tar-
peen mukaan asiakkaan pyynnöstä. 

Menetelminä eri nettiterapiaohjel-
mat sisältävät yleensä vaikuttaviksi 
todettuja kognitiivisen psykoterapian 
hoitomenetelmiä kuten yhteistyösuh-
teen ja motivaation vahvistamista, 
empatiaa, normalisointia, yleistä it-
sereflektion tukemista, ajatusten uu-
delleenmuotoilua, käyttäytymisen 
aktivointia, välttely- ja turvakäyttäy-
tymisen tunnistamista ja estämistä ja 
erilaisia käyttäytymiskokeita. Nettite-
rapiat ovat ohjattuja ja etenevät en-
nakkoon suunnitellusti. Ne ovat koh-
deryhmälleen tarkkaan valikoituja ja 
edellyttävät käyttäjältään sitoutumista 
ja johdonmukaista osallistumista.  Te-
rapeutin antama tuki ja strukturoitu 
ja vaiheittainen eteneminen erottavat 
nettiterapiat erilaisista itseapusivus-
toista tai itsehoito-oppaiden lukemi-
sesta.

Toimivatko nettiterapiat? 
Hoidot näyttävät tasokkaiden ja laa-
jojen tutkimusten ja meta-analyysien 
valossa tuottavan internetin välityk-
sellä samankaltaisia tuloksia sekä klii-
nisten oiremittarien että hoitosuhtee-
seen liittyvien muuttujien osalta kuin 
kasvokkain toteutettuna ja olevan li-
säksi kustannustehokkaita (7-16).  

Suomessa nettiterapiat ovat Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
tuottamia. Kansainväliseen tapaan 
ne pohjautuvat kognitiivisen psy-
koterapian viitekehykseen, potilaan 
etenemistä seuraa terapeutti, ne ovat 
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Erilaisten hoitojen tarjoaminen 
verkossa on luonnollista, sillä kukapa 
voisi enää kuvitella pärjäävänsä arjes-
sa ja työelämässä ilman tietokonetta 
tai mobiililaitteita.
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käyttäjille helppokäyttöisiä, opastavia 
ja intuitiivisia ja sisältävät haitallisten 
toimintatapojen muuttamisessa hyö-
dyllistä tietoa ja harjoituksia. Kussakin 
terapiassa on myös vastaavanlaisista 
pulmista kärsiviä esimerkkipotilaita, 
joiden elämää ja terapiaa seurataan 
terapian aikana.  Vastaavia netin vä-
lityksellä toimivia hoitoja on Suomen 
lisäksi käytössä monissa muissa mais-
sa osana ammattilaisten yhdessä sopi-
mia kansallista hoitosuosituksia.

Suomalaisessa systeemissä nettite-
rapiaan pääsee lääkärin lähetteellä ja 
hoito on asiakkaalle ilmaista. Lähet-
teen voi kirjoittaa niin julkisen kuin 
yksityisenkin tahon lääkäri – maksu-
sitoumusta ei tarvita.  Eri häiriöihin 
suunnatuista nettiterapioista ja lähe-
teohjeista tarkemmin: nettiterapiat.fi

Miten jatkossa?
Nettiterapioissa on samoja avoimia 
kysymyksiä kuin monissa muissakin 
hoidoissa lääkehoidot mukaan luki-
en. Hoitotuloksen säilyvyydestä ei ole 
varmuutta, ja eri tutkimuksissa on 
kohtalaisen paljon pois jääneitä tut-
kimushenkilöitä. On kuitenkin huo-
mattava, että hoitotulosten pysyvyys 
tai hoitojen keskeytyminen koskevat 
yhtä lailla kaikkia psykiatrisia hoitoja 
mukaan lukien kasvokkain annetta-
vat terapiat ja lääkehoidot. Kiinnos-
tava ja ajankohtainen tutkimusha-
vainto on se, että erilaiset etähoidot 
näyttävät toimivan tehokkaasti myös 

vieraista kulttuureista (esimerkiksi 
arabialaisesta tai aasialaisesta) länsi-
maiseen yhteiskuntaan tulevien hen-
kilöiden psyykkisten oireiden hoidos-
sa ja yleistä sopeuttamista edistävän 
psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa 
(17-20). Eräs häiriöryhmä, jossa etä-
hoidon käyttö näyttäisi olevan kasvus-
sa, ovat syömiseen ja painoon liittyvät 
ongelmat, kuten anoreksia eli laihuus-
häiriö, bulimia eli ahmimishäiriö ja ns. 
ahmimishäiriö eli Binge-eating disor-
der (21-22).
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Etähoidot näyttävät toimivan 
tehokkaasti myös vieraista 
kulttuureista länsimaiseen 
yhteiskuntaan tulevien hen-
kilöiden psyykkisten oireiden 
hoidossa. 
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