
 

  

TULOKSET  
Tulokset osoittivat, että hyväksymis- ja omistautumisterapia on vaikuttava 
menetelmä erityisesti aikuisilla lievän masennuksen hoidossa, sillä 
 

• hyväksymis- ja omistautumisterapia (n = 474) oli vaikuttavampi 
menetelmä vähentämään masennuksen oireita tavanomaisiin 
hoitomuotoihin (n = 454) verrattuna. 

 

• hyväksymis- ja omistautumisterapia vähensi masennuksen oi-
reita välittömästi intervention jälkeen sekä 3 kuukauden seuran-
nan kohdalla. Huomioitavaa on, että 6 kuukauden seurannan 
kohdalla vaikutus väheni.  

 

• hyväksymis- ja omistautumisterapian oli vaikuttavampi hoitome-
netelmä lievään masennukseen kuin keskivaikeaan tai vaikeaan 
masennukseen.  

 

• hyväksymis- ja omistautumisterapia oli vaikuttavampi menetelmä 
aikuispotilaiden masennuksen hoidossa verrattuna nuoriin ma-
sennuspotilaisiin.   

 
 

TAUSTA  
Depressiosta eli masennuksesta 
kärsii arviolta 5–7 % suomalaisista. 
Naisilla masennus on lähes kaksi 
kertaa yleisempää kuin miehillä.1 
Masennus on ollut jo pitkään suurin 
yksittäinen mielenterveyssyy työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. 
Masennuksen hoidolla on suuri työ- 
ja opiskelukykyä parantava merkitys 
ja sitä kautta suuri kansantaloudelli-
nen merkitys.2 Hyväksymis- ja omis-
tautumisterapia (HOT) pohjautuu 
käyttäytymisterapian perinteeseen, 
ja on osa kognitiivista käyttäytymis-
terapiaa (CBT). Keskeinen käsite 
hyväksymis- ja omistautumisterapi-
assa on psykologinen joustavuus, 
jonka kehittämiseen lähestymistapa 
tarjoaa työkaluja parantaen ihmisen 
toimintakykyä.3 Suomessa menetel-
män käyttöä opetetaan yliopistossa 
ja sen käytöstä masennuksen hoi-
dossa on saatu hyviä tuloksia4. Te-
rapiamuoto antaa myös viitteitä siitä, 
millä tavoin käyttäytymisongelmia 
voidaan ennaltaehkäistä5. 
 

Onko hyväksymis- ja omistautumis-
terapia (HOT) vaikuttava menetelmä 
masennuksen hoidossa? 
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YHTEENVETO  
Masennus on yleinen ja laajasti 
toimintakykyyn vaikuttava sai-
raus, jonka hoidossa tulisi pyrkiä 
mahdollisimman varhaisiin hoito-
menetelmiin. Masennuksen hoito 
tulee suunnitella yksilöllisesti niin, 
että potilaan tarpeet, hoitomuoto 
ja tarvittavat muut tukitoimet muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuu-
den. Hyväksymis- ja omistautu-
misterapia tarjoaa yhden mahdol-
lisuuden erityisesti aikuisten lie-
vän masennuksen hoitoon.   
 
 



 

 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Tulokset soveltuvat hyödynnettäväksi suomalaisessa mielenterveystyössä, 
sillä jonkin asteisesta masennuksesta kärsii vuosittain 5–7 % väestöstä. Li-
säksi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyviä erilaisia harjoitteita voi-
daan käyttää asiakas- tai potilastyön tukena ja omahoidollisena menetel-
mänä. Hyväksymis- ja omistautumisterapiakoulutusta järjestetään Suo-
messa ja lähestymistapaan liittyvää tutkimusta on tehty laajasti sekä Suo-
messa että muualla.  
 
Lisätietoa HOT-menetelmästä löytyy esimerkiksi mielenterveystalo.fi- si-
vustolta.  
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