
 

 

 

 

Voidaanko verkkopohjaisilla interventi-
oilla tukea masentuneiden nuorten 
mielenterveyttä? 
 
 TULOKSET 

Verkkopohjaisia interventioita käyttäneiden nuorten masennusoireet väheni-

vät heti intervention jälkeen mitattuna, mutta eivät 3-5 kuukautta intervention 

jälkeen tapahtuneessa seurantamittauksessa. Sen sijaan pitkäaikaisseuran-

nassa (6 kuukautta tai kauemmin intervention jälkeen) masennusoireet vähe-

nivät jälleen. Ahdistuneisuusoireet vähenivät lyhyen aikavälin mittauksessa. 

Interventioilla todettiin olevan vaikutusta mielialaan ja tunteisiin lyhyen aikavä-

lin mittauksessa, mutta ei seuranta-aikana. Verkkopohjaisilla interventioilla ei 

havaittu vaikutusta stressioireiden esiintymiseen. Verkkopohjaisten interven-

tioiden vaikutuksesta etenkin pitkäaikaisseurannassa tarvitaan lisää laaduk-

kaasti toteutettua tutkimustietoa.  

Verkkopohjaisia interventioita käyttäneet nuoret keskeyttivät tutkimuksen ai-

kaisemmin kuin tavanomaista hoitoa saaneet. Havainto on samansuuntainen 

aikaisemman tutkimustiedon kanssa7. Keskeyttämisen todennäköisyys voi 

kertoa siitä, että nuorilla ei ole riittävästi motivaatiota käyttää ohjelmia ilman 

asiantuntijoiden tukea. Myös tästä tarvitaan lisää tutkimustietoa.  

 

Tutkimuksissa oli käytetty eri tyyppisiä verkkopohjaisia interventioita:  

• interaktiivisia pelejä 

• moduulipohjaisia sivustoja 

• chat- ja viestitoimintoja 

• älypuhelinten sovelluksia 

 

Interventiot sisälsivät nuorten edistymistä tukevaa toimintaa:  

• potilasohjausta 

• tietoa masennuksesta 

• kotitehtäviä ja työkirjoja 

• rentoutumisharjoituksia 

• tehtäviä selviytymiskeinojen vahvistamiseksi 

• oirekyselyjä 

• videomateriaaleja 

• tapausesimerkkejä 

• kasvokkain, viestien tai puhelimen välityksellä tapahtuvaa seurantaa 

tai ohjausta 

• yleisimmin interventiot perustuivat kognitiiviseen käyttäytymisterapi-

aan 
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TAUSTA 

Masennus on yksi yleisimmistä mie-
lenterveyden häiriöistä.  Nuorista 5 
% sairastaa sitä ja jopa 20%:lla on 
masennusoireita. Masennusta ei 
välttämättä tunnisteta riittävän hyvin. 
Koulussa esiintyvää levottomuutta, 
keskittymisvaikeutta tai ärtyisyyttä ei 
osata aina yhdistää masennukseen. 
Masennusta edeltää usein ahdistu-
neisuus tai ne esiintyvät samanaikai-
sesti. Masennuksen varhainen tun-
nistaminen on tärkeää, jotta hoito 
olisi tuloksellista ja masennuksen 
uusiutumisriski pienenisi.¹ 
Masentuneista nuorista vain alle 
puolet saa riittävää hoitoa². Tarvi-
taan nuorten tarpeisiin vastaavia 
hoitomenetelmiä³, jotta heidät saa-
taisiin nopeasti hoidon piiriin. Mie-
lenterveyden edistämiseen ja hoi-
toon tarkoitetut verkkopohjaiset me-
netelmät ovat nuorten maailmaan 
soveltuva vaihtoehto. Lähes kaikki 
suomalaiset käyttävät internetiä, ja 
95% nuorista käyttää sitä useita ker-
toja päivässä.4 Internet mahdollistaa 
anonyymin ympäristön mielenter-
veyden hoitoon5 ilman leimautumi-
senpelkoa.6 

YHTEENVETO  

Katsauksen tulokset tukevat näyt-
töä verkkopohjaisten interventioi-
den vaikuttavuudesta, ja että nii-
den käyttö vähentää lyhytaikaisesti 
nuorten masennus- ja ahdistunei-
suusoireita sekä parantaa mie-
lialaa. Näyttää kuitenkin siltä, että 
nuoret eivät ole täysin sitoutuneita 
niiden käyttöön. Verkkopohjaisten 
interventioiden pitkäaikaisista vai-
kutuksista nuorten masennuksen 
hoidossa ja ennaltaehkäisyssä tar-
vitaan lisää laadukkaasti tuotettua 
tutkimustietoa. Lisää tietoa tarvi-
taan myös ammattilaisten tarjoa-
man tuen merkityksestä verkko-
pohjaisten interventioiden vaikutta-
vuudessa.  



 

 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Katsauksen tuloksia voidaan soveltaa suomalaisessa sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa yhtenä keinona tukea masennuksesta tai ahdistunei-
suudesta kärsiviä nuoria. Tuloksia voidaan hyödyntää nuorten masen-
nuksen hoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan suunnittelussa.    
 
Suomessa nuorten mielenterveyden hoitoon on kehitetty verkkopoh-
jaisia ohjelmia esimerkiksi Nuorten mielenterveystalo8 tai DepisNet9 
 
Lisätietoa nuorten masennuksesta ja sen hoidosta löytyy esimerkiksi 
masennuksen Käypä hoito -suosituksesta10 tai Nuorten mielenter-
veyshäiriöiden oppaasta11 
 
 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuun järjestelmälliseen katsauk-

seen ja satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten meta-analyysiin. Alkupe-

räistutkimukset kohdistuivat 11–24 vuotiaisiin nuoriin, joilla oli diagnosoitu 

masennus, tai heillä oli masennus- tai ahdistuneisuusoireita. Katsaukseen 

otettiin mukaan tutkimukset, jotka kohdistuivat nuorten mielenterveyttä tuke-

viin verkkopohjaisiin informaatioteknologiaa hyödyntäviin interventioihin. In-

terventioiden avulla pyrittiin ennaltaehkäisemään tai hoitamaan masennusta 

edistämällä oireiden tunnistamista, antamalla ohjausta tai vahvistamalla 

nuorten selviytymiskeinoja. Verkkopohjaisia interventioita tarjottiin kouluissa, 

terveydenhuollossa tai kunnallisissa palveluissa. Tutkimukset oli tehty Aust-

raliassa, Kanadassa, Kiinassa, Hollannissa, Uudessa Seelannissa, Norjassa, 

Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Narratiivisen analyysiin otettiin mukaan 

22 tutkimusta. Meta-analyysiin otettiin mukaan 15 tutkimusta (n=4979 osal-

listujaa). Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu alkuperäisessä jul-

kaisussa*.    
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