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NETTITERAPIAT.FI

 Lääkärin lähetteellä mistä päin 

Suomea tahansa

 Lähes 4000 potilasta vuodessa

 Potilaalle maksuton

 Itsenäisesti toteutettavan 

terapian tukena nettiterapeutti

 Terapiajakson kustannuksesta 

(560€) vastaa potilaan kotikunta

 Vaikuttavaa hoitoa
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Alkoholin liikakäyttö

Masennus

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Paniikkihäiriö

Pakko-oireinen häiriö

Unettomuus

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

HÄIRIÖKOHTAISET TERAPIAOHJELMAT



NETTITERAPIA= TERAPEUTTIAVUSTEINEN OPPIMISOHJELMA ≠ VIDEOVÄLITTEINEN TERAPIA 
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• Yhdenmukainen ja 

laadukas toteutus

• Käyttömahdollisuus 

ajasta ja paikasta 

riippumatta 24/7

• Alentaa hoitoon 

hakeutumisen kynnystä 

ja vähentää sairauden 

aiheuttamaa stigmaa 

• Lisää alueellista tasa-arvoa

• Psykososiaalisen hoidon 

saatavuus paranee

• Toimijuuden vahvistuminen

”Tajusin nettiterapian aikana, että masennusoireeni ovat varsin tavallisia.”

HYÖTYJÄ POTILAALLE
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https://youtu.be/tB8i59UPNBo


ALKOHOLIN LIIKAKÄYTÖN NETTITERAPIA
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• Haitallinen alkoholinkäyttö

– Asiakas itse huolissaan alkoholinkäytöstään 

tai alkoholin käyttö häiritsee muun hoidon 

toteutumista

– Motivaatio

• Poissulkukriteereinä akuutisti oireilevat 

vakava-asteiset mt-häiriöt (vakava 

masennus, mania, psykoosi tms.)

– Ohjelma soveltuu tasaisessa vaiheessa 

oleville

• 5 istuntoa, 6-12vk

• Psykoedukaatio

• Juomapäiväkirja

• Reflektiotehtävät mm

– Hyödyt ja haitat

– Haavoittuvuuden vähentäminen

– Kohti palkitsevaa arkea

– Omat varomerkit ym.

• Juomapäiväkirja 

• Viestiyhteys terapeuttiin



ALKOHOLIN LIIKAKÄYTÖN NETTITERAPIA
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• Perustuu kognitiiviseen viitekehykseen ja kogn.käyttäytymisterapiaan

– Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä

– Psykoedukaatio

– Käytännön harjoitteet

– Reflektiotehtävät esim. syistä, esteistä ja ylläpitävistä tekijöistä

• Muutosvalmiutta arvioidaan 2-5/6 istunnoissa

• Kaikkien istuntojen hyödyllisyysarvio aina

• Uuteen käyttöympäristöön tänä keväänä mm

– Juomapäiväkirja puhelimen appsiin

– Helpompi yhteydenpito ja edistymisen seuranta
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Alkoholin liikakäytön nettiterapia. 1.istunto, tehtävä
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Alkoholin liikakäytön nettiterapia. 2. istunto
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Alkoholin liikakäytön nettiterapia. tehtäväluetteloni
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Mielenterveystalo/Omahoito ja oppaat



NETTITERAPIAT UUDISTUVAT

o Mobiilikäytettävyys paranee

o Terapeutin alkusoitto ja viikoittainen kontaktointi

o Potilaille teknisissä pulmissa puhelinpalvelu



SISÄÄNOTTOKRITEERIT: 

 Halukas ja motivoitunut vähentämään 

alkoholinkäyttöään

 Käytössä sähköpostiosoite, verkkopankkitunnukset 

tai mobiilivarmenne

POISSULKUKRITEERIT: 

 Akuutit ajankohtaiset vakavat psykiatriset 

sairaudet

LÄHETTÄJÄN MUISTILISTA
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Nopeasti hoitoon, ajasta ja paikasta riippumatta.

TARKISTA LISÄKSI ETTÄ POTILAS :

• tietää, että kyseessä on itsenäiseen 

työskentelyyn perustuva oppimisympäristö, 

jossa terapeutti on taustatukena, eikä esim. 

videovälitteinen etäpsykoterapia?

• on valmis järjestämään 1-2 tuntia viikossa 

aikaa 6-8vk:n ajan?

http://www.mielenterveystalo.fi


VAIKUTTAVUUS
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Britanniassa nettiterapiaa suositetaan 

käytettäväksi ahdistuneisuushäiriöissä ja 

masennuksessa lievissä ja keskivaikeissa 

tapauksissa porrastetun hoitomallin 

alkupäässä  (NICE-suositukset).

Perusterveydenhuollossa hoidettavien 

lievästä- ja keskivaikeasta depressiosta 

kärsivien hoitoon nettiterapiaa. 

(Depression käypä hoito, 2016).

Alkoholin liikakäytön nettiterapiasta 

näyttö ja kokemukset hieman 

vähäisempiä. Syyt?



MUUTOSVALMIUS

JA NETTITERAPIA

11.3.2019 15

• Esiharkinta

• Harkinta

• Valmistelu

• Toiminta

• Ylläpito



Alemman portaan hoito ei tarkoita

huonompaa hoitoa ja palvelua

potilaalle.

PORRASTEINEN HOITO
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NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA

PERUSTERVEYDENHUOLTOON

SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA

Hoidon onnistumiseksi on olennaista, että 

asianmukainen hoito aloitetaan viivytyksettä.

Hoidon tärkeä kehittämiskohde on 

hakeutuvuuden edistäminen ja hoidon 

saatavuuden helpottaminen.



VAHVA TUTKIMUSNÄYTTÖ
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“Näytön aste A – vahva tutkimusnäyttö”

Meta-analyysi Andrews ym JAD 2018 Apr;55:70-78

Waitlist g=0.90, TAU g=0.38 

Hedgesin g ~ Cohenin d

(Wagner ym. 2013)

Online group n=25 17

Face-to-face n=28  20
Intention to 

treat analysis


