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Perusterveydenhuolto
• Tavoittaa koko väestön

• Varhainen tunnistaminen

• Matala kynnys

Digitaalisessa 

hoitoympäristössä 

toteuttavat interventiot
• Taustalla tutkimustieto

• Internetin hyödyntäminen 

• Henkilökohtainen puhelin-

valmennus ja koulutetut 

työntekijät

• Kertauspuhelut

• Strukturoitu ja ohjattu toiminta

• Toteutetaan yhdestä keskuksesta

Riskiryhmät

VOIMAPERHEET-TOIMINTAMALLI
Tutkimuksesta käytännön toimintaan

Seulonta

Palaute



Follow-ups

* 6 , 12 and 24 months after randomization

Allocated to control (n=231)
Allocated to ICBT (n=234)

Randomization 1:1 (n=360)

Assessed for eligibility (n= 2146)
* recruitment call; exclusion criteria

* informed consent

* baseline questionnaires for parents and children 

•

Screening for anxiety (n=29 000) in school health care 

* SCARED + impact on daily life

* inclusion: scoring ≥25 on SCARED and ≥1 on “impact-question”

Follow-ups

* 6 , 12 and 24  months after randomization



• Epämiellyttävä monimuotoinen tunnetila

• Keholliset virittyneisyyden tuntemukset: sydämen tiheälyöntisyys, 
punastuminen, hikoilu, pelon tai huolestuneisuuden tunne

• Huimaus, epätodellinen olo

• Jännittyneisyys, kivut (mahakivut, päänsärky) 

• Kognitiiviset pelko- ja uhkamielikuvat

• Kehitysnäkökulma: eri ikävaiheissa ilmenee eri tavoin 

• Pikkulapset: vieraat ihmiset, vanhemmista eroon joutuminen

• Leikki-ikäiset: ulkoiset ja konkreettiset vaarat

• Esi- ja alakoululaiset: pelot ja huolet omasta 
selviytymisestä/suoriutumisesta

• Yläkoululaiset: ikätovereiden arvioinnin kohteena oleminen

Mitä ahdistuneisuus on?



• Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä lasten psyykkisiä häiriöitä

• Haittaavat lapsen toimintakykyä - voivat olla mm. yksinäisyyden, 
koulunkäyntivaikeuksien ja toistuvien kipuoireiden taustalla

• Hoitamattomina riski nuoruus- ja aikuisiän vakaviin 
mielenterveyden häiriöihin mm. päihteiden käyttö, masennusta ja 
itsetuhoisuutta, 

• Ahdistuneisuus jää usein huomaamatta jopa vanhemmilta, 
opettajilta ja muilta aikuisilta

• Hoitoon hakeutuminen on hankalaa: stigma

Miksi ahdistuneisuuden hoitaminen on 
tärkeää?



• Terapia noudattaa tiettyä rakennetta ja soveltuu hyvin
internet- avusteiseksi

• Voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta

• Välimatkat eivät ole ongelma

• Kustannukset alhaiset

• Saatavuus paranee

• Matala kynnys

• Varhainen interventio

• Ennaltaehkäisevä

Miksi digitalisoituna?



• Lieviä mielenterveyden häiriöitä voidaan arvioida ja hoitaa 
lapsen luonnollisessa elinympäristössä

• Eri ammattiryhmien yhteistyö lapsen tukemiseksi erilaisin 
menetelmin



Kognitiivisen käyttäytymisterapian 
malli lapsille

Mitä ajattelen                                    Mitä tunnen

Mitä teen



• Ahdistus on normaali, yleinen ilmiö

• Liittyy ihmislajin hengissä säilymiseen: 
sapelihammastiikeri

• Keho valmistautuu taistelemaan tai 
pakenemaan

• Arkipäiväinen asia tuntuu pelottavalta 
tai uhkaavalta

• Tuntuu kehossa, ajatuksissa ja 
käyttäytymisessä

Psykoedukaatio



• Palleahengitys / ”syvähengitys”

• Progressiivinen rentoutus

• Erilaiset pikarentoutusmenetelmät

• Mielikuvitukseen perustuvat tekniikat: turvapaikka

• Kaksi vaikutusreittiä: 1. kun oppii tunnistamaan kehon 
jännittymisen, voi rentouttamalla estää ahdistuneisuuden 
fyysisten oireiden pahenemista ja 2. huomio kiinnittyy pois 
ahdistavista ajatuksista edes hetkeksi

Rentoutusmenetelmät



• Tavoitteena 

1. tunnistaa 
ahdistuneisuuden 
kielteisiksi muokkaamat 
lannistavat ajatukset ja 
ajatusvinoumat (esim. 
katastrofointi, 
mustavalkoinen ajattelu)

2. Etsiä vaihtoehtoisia, 
rohkaisevampia ja 
realistisempia ajatuksia

Ajatukset ovat vain 
ajatuksia! 

Kognitiivinen restrukturointi eli ajatusten 
kanssa työskentely 



• Totuttelua, kuin kylmäuintiin

• Ahdistuneisuus nousee, saavuttaa lakipisteen, ja sitten laskee(ei 
voimistu voimistumistaan!)

• Lapsi kohtaa pelkoa tai ahdistusta aiheuttavan asian asteittain 
turvallisessa tilanteessa

• Voidaan toteuttaa kuvittelemalla, harjoittelemalla, median avulla 
tai tositilanteessa

• Ahdistus nousee!

• Habituaatio eli tottuminen 

• Ajattelun ja tunteiden tasolla tapahtuva muutos (”käyttäytymiskoe” 
-> uusi kokemus)

• Emotionaalinen ja kehon reagointi vähenee tai poistuu

Asteittainen altistaminen



• Välttäminen ei lopu, jos sille ei tee mitään

• Kun pääsee pelkoa pakoon välttämällä, saa ”palkkion” eli olo 
helpottuu ja tapa yleistyy

• Pitkällä tähtäimellä välttämisestä on haittaa: lapsi ei opi että 
tilanne onkin vaaraton

• Meneminen hankaliin tilanteisiin lisää itseluottamusta kykyyn 
selviytyä

Psykoedukaatio välttämisestä osana 
altistamista



• Altistaminen voidaan aloittaa 
kuvittelemalla

• Lapsen tulee ahdistua kuvitellessaan

• Jatketaan niin kauan, että ahdistus 
menee ohi

• Syvähengityksen ja rentoutumisen tai 
turvaa tuovien mielikuvien käyttö

Mielikuva-altistus



• Edetään helpommasta vaikeampaan

• Lapsi menee konkreettisesti tilanteisiin

• Tilanteissa pysytään niin kauan, että ahdistuneisuus nousee 
ja alkaa laantua

• Ahdistuneisuuden monitorointi antaa lapselle kokemuksen 
ahdistuneisuuden voimakkuuden muuttumisesta

• Palkitseminen!

Altistaminen tositilanteissa



• Muistutetaan että ahdistus kuuluu elämään

• Ahdistus aktivoituu muutostilanteissa

• Varaudutaan epäonnistumisiin, kieltäytymisiin 
ja takapakkeihin

• Opitut taidot pidetään mielessä

• Tehdään takapakkien estämisen suunnitelma

Altistamisen arviointi ja 
tulevaisuudensuunnitelma


