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Ja pitäisikö sitä hoitaa? 
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Esittely ja sidonnaisuudet 

Päätoimi: Psykologi, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tampere   

Sivutoimi: Yksityinen psykoterapeutti, Tampereen Psykologipalvelu 

Koulutukset: PsyM 1990, FT1999, Perheneuvolan erikoistumiskoulutus 

1992, Perheterapeutti 1998, Seksuaaliterapeutti 1998, Kognitiivinen 

psykoterapeutti 2012 

Tutkimus ja kehitystyö: Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky –

pilottihanke 2010 ja tutkimus- ja koulutushanke 2012-2013 THL+YTHS 

Seksuaalineuvonnan kehittäminen ja tutkimus YTHS:llä 

Koulutustoiminta: Luentoja seksuaaliterveydestä ja –terapiasta sekä 

luentoja ja verkkokursseja Netti- ja pelihaitoista opiskelijoilla  

Sidonnaisuudet: Alkoholitutkimussäätiön apuraha vuosina 2014 ja 2015 

rahapelitutkimukseen 



Mahtaako luennoitsija itse olla 

digiriippuvainen!? 

Työaika YTHS 28t /viikko:    

10 t etävastaanotto Meedocilla  5-7 t verkkokurssiopetus 

4 t sähköiset kirjaukset ja sähköposti 2 t ruoka- ja kahvitauot 

4 t suora potilastyö   1-3 t konsultoinnit ja kokoukset 

Psykoterapiavastaanotto 10t / viikko 

9t suora potilastyö   1 t skype-etävastaanotto 

Kotona arkisin digilaitteilla 05-3t/pvä, viikonloppuisin 2-4t/pvä 

 

Riippuvuus: Palkasta, ystävistä, tiedonhausta, menojen suunnittelusta 

Hoito: Lomien aikana digilaitteiden käyttö 0-1t/pvä 

Irrottautumiskyky laitteilta tarvittaessa: Kohtalaisen hyvä  



   TILASTOKESKUS 2015: Internetiä käytti 

      useasti päivässä 92% ja älypuhelin  

             käytössä 90%:lla  16-34 –vuotiaista 



MILLAISEEN MAAILMAAN TÄMÄN 

HETKEN NUORI AIKUISTUU 

ETLA:n ennuste: Vuoteen 2035 mennessä kolmasosa 
nykyammateista korvautunut tekoälyllä ja roboteilla. 
Muutkin ammatit muuttuvat ja joitain uusia syntyy 
 

Digitalisaatio kiihtyy: Ihmisen ja koneen suhde 
tiivistyy (biohakkerointi, 3D –elimet jne)  

Esineiden internet tehostuu ja laajenee 

 
Yksilöt ja yhteisöt irtaantuvat yhä enemmän 
fyysisistä rajoistaan  
(esim. reaaliaikaiset avatarhahmot) 
 
 





”Asepalvelukseen tulee yhä enemmän nuoria, joilta 
puuttuvat tavalliset sosiaaliset taidot. Ei osata jutustella, 
lähestyä ihmistä, solmia uusia kaverisuhteita, ottaa muita 
huomioon. Elämisen perustaidot ovat jääneet monilta 
oppimatta” 
Puolustusvoimien psykiatrian ylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä (HS 9/2014) 

 
”TIMMS ja PIRLS –tutkimusten mukaan suomalaiset koululaiset 
ovat 10. uneliaimpia koko maailmassa” (BBC news 6/2013)  

 
Peruskoululaisista 16 %, lukiolaisista 9 % ja 
ammattioppilaitosopiskelijoista 18 % ilmoitti pelaavansa 
arkisin yli 5 tuntia (THL Kouluterveyskysely 2015) 

 



TUTKIMUS ISO-BRITANNIASSA v.2013 

6000 vanhemman otos: 
- Älypuhelimen käyttö keskimäärin 240 krt /vrk 

- 20 % klikkaili ennen klo 6 ja 20 % vielä klo 24 jälkeen 

- Puolet vanhemmista kirjautui someen jo ennen 
ylösnousuaan sängystä 

 

 Huoli kasvokkaisen  vuorovaikutuksen ja 
sosiaalisten taitojen heikentymisestä lapsilla 

ja digimaailmaan katoamisen mallintamisesta 
normaalina perhe-elämänä 



ISO-BRITANNIASSA 28.6 ON KANSALLINEN 
VERKOTON PÄIVÄ (v. 2014 alkaen, järj. MyFamilyClub) 



INTERNET ja MOBIILILAITTEET: 
Keskeiset arjen työkalut ja vapaa-ajan välineet 

DIGIELÄMÄ ON  

1) Haitallista, jos siihen liittyy toistuvia / vakavia 
hyvinvointia uhkaavia elementtejä tai jos se eristää 
käyttäjän muusta elämästä  

2) Normaalia silloin, kun se integroituu joustavasti ja ilman 
pitkäkestoisia haittoja muuhun elämään ja käyttäjä pystyy 
poistumaan verkosta aina halutessaan ja tarvittaessa. 

 

 

Jos huoli herää, kysy käytöstä: 
KUINKA PALJON , mutta ennen kaikkea 

MITÄ , MISSÄ  ja  MILLOIN  
MULTITASKATEN  vai KESKITTYEN 

 



RIIPPUVUUS = 
Tarve kokea mielihyvää 

Hallittuna tärkeä osa normaalia elämää: On elämää 
ylläpitävä voima ja auttaa sitoutumaan sosiaaliseen yhteisöön.  

 

Riippuvuussairaus on hallitsematon tila:  

Kasvava halu ja pakonomainen tarve 

päästä osalliseksi addiktion kohteesta.  

Voi kohdistua toimintaan tai aineeseen 

 

 

Riippuvuuskäyttäytyminen ja sen seuraukset 
vaikeuttavat ja rajoittavat huomattavasti elämää.  

 

 

 



VOIKO DIGIELÄMÄÄN LIITTYÄ 

TOIMINNALLINEN RIIPPUVUUS? 

Ei yhteisesti sovittuja diagnostisia kriteerejä  

Ei mukana DSM-5 tai ICD-10 tautiluokituksissa 

 

RIIPPUVUUS-, SOPEUTUMIS- vai PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ?  

 

Mitä termiä käytetään?  

PATOLOGINEN, ONGELMALLINEN, LIIKA NETIN KÄYTTÖ?  

 

Onko ongelma  AJANKÄYTTÖ, SISÄLLÖT vai VÄLINEET? 

 

Riippuvainen NETISSÄ VAI NETISTÄ? 



MILTÄ SINUSTA TUNTUU, JOS HUOMAAT 

HUKANNEESI TAI UNOHTANEESI PUHELIMEN? 



Netti voi olla väline ja kanava riippuvuuksille, jotka 

voivat kehittyä myös verkon ulkopuolella: 

 
 
• Seksuaalitoimintoihin liittyvä riippuvuus 

• Sosiaalisen median käyttöriippuvuus (läheisriippuvuus?) 
• Peliriippuvuus (rahapelit ja muu digitaalinen pelaaminen) 
• Informaatioriippuvuus 

• Ostosvimma  = RIIPPUVUUS NETISSÄ 
 
Vaikeus sietää lyhyttäkään aikaa ilman digilaitteita ja/tai 
verkkoyhteyttä olemista, jolloin pelkkä tietoisuus niiden 
läsnäolosta rauhoittaa 

   = RIIPPUVUUS NETISTÄ 
• Nomophobia 

• Multitaskaus 



Suositustermi koulu- ja opiskeluterveyden käyttöön: 

 

NETIN JA MOBIILILAITTEIDEN  

HAITALLINEN KÄYTTÖ  

 

Kyvyttömyys kontrolloida  

käyttöä  

negatiivisia seurauksia 

 itselle ja/tai läheisille  

 



TUTKIMUSNÄYTTÖ 

Tutkimusten luotettavuus heikkoa:  
Verkkoyhteyksien laajuus vaihtelee eri maissa  

Käytössä ainakin 18 eri nettiriippuvuustestiä 

Tutkimus jäljessä teknologiaa: Normaali voidaan tulkita häiriöksi 

  
NETTIRIIPPUVUUDEN ESIINTYVYYS  NUORILLA:  
USA 1-8 %  Englanti 18 %   

Norja 2 %  Kiina ja Etelä-Korea 2-35 % 

Suomi korkeakouluopiskelijat (KOTT 2012):  Netin käyttö haittaa 
opiskelua 22%, vuorokausirytmiä 27 %, ihmissuhteita 5 %  

 

Nomophobiaa jopa 70-80 %:lla nuorista ja opiskelijoista 

 

 



SEYLE (THE SAVING AND EMPOWERING YOUNG LIVES IN EUROPE) 

–PROJEKTIN TUTKIMUS  
(N=12,395; 13-18 –vuotiaita, 11 Euroopan maata)  

MATALAN RISKIN RYHMÄ     58 % 

KORKEAN RISKIN RYHMÄ      13 % 

“NÄKYMÄTTÖMÄN” RISKIN RYHMÄ   29 % 

= säännöllisesti yli 5t päivässä vapaa-ajan mobiilikäyttöä.  

Vaikea tunnistaa koska riskitekijät passiivisia: vähäinen liikunta ja uni, 

yksinäisyys, masentuneisuus jne. Ryhmään kuuluvilla oli           

(suluissa korkean riskin ryhmän luvut) 

Itsetuhoajatuksia 42%:lla       (44 %) 

Ahdistuneisuutta  8%:lla       ( 9% ) 

Masentuneisuutta 33%:lla      ( 34%) 
Masennusta 13%:lla        ( 15 %)  

Tarvitaan erityistä valppautta tunnistaa ja huomioida ne 

nuoret, joista ei ole ”vaivaa” kenellekään eikä näkyviä 

oireita, ja joiden poissaolo harvoin huomataan. 

 



NUORTEN HAITALLISELLE  NETIN 

KÄYTÖLLE ALTISTAVAT TEKIJÄT 

INTROVERTTIUS JA ELÄMYSHAKUISUUDEN PUUTE 

EMOTIONAALISESTI  HYLÄTYKSI TULEMISEN  

KOKEMUKSET: Netissä parempi hallinnan ja kontrollin tunne, 

anonymiteetti ja roolinsäätely. Voi olla PAKOREITTI ongelmista, 

mutta samalla myös pelkojen ja epävarmuuden käsittelystä  

  

MONIONGELMAISUUS DIAGNOSTISOITAVISSA 

LÄHES AINA :  Masennus, ahdistuneisuus, perheongelmat 

tarkkaavuushäiriöt,  kiusaamiskokemukset 

 

HUOM! Voivat olla haitalliselle netin käytölle 

altistajia TAI seurauksia siitä  

JOKAISEN NUOREN TARINA KUULTAVA YKSILÖLLISESTI 





 

HAITALLISEEN KÄYTTÖÖN VOI LIITTYÄ  myös 

 

Sosiaalinen eristäytyminen, suhteiden kaventuminen 

Koulu- ja opiskeluvaikeudet, poissaolot, välinpitämättömyys 

Itsetunto- ja itseluottamusongelmat 

Seksuaalisuuteen liittyvät vaikeudet 

Toimiminen nuorelle haitallisella, aiemmin vieraalla tavalla 

Vääristynyt nais-/mieskuva tai maailmankuva 

Aggressiivinen käyttäytyminen (sille jo aiemmin alttiilla) 
Toiminnallisen riippuvuuden oireet: keskittymisvaikeudet, 
ahdistuneisuus, toleranssin kasvu, valehtelu 
 

Cyberchondria=  
hypokondrian digitaalinen muoto 

 



MITEN ARVIOIDA JA HOITAA 

NORMALISOI: Monilla nämä oireet voivat liittyä myös digilaitteiden / 
netin käyttöön, esim. pelaamiseen. Miten sinulla? Tarvittaessa tarkenna: 

 
MITÄ TEHDEN, MISSÄ, MILLOIN JA MINKÄ VERRAN YLEENSÄ OLET NETISSÄ ?  

 

KYSY KOKEMUKSISTA SOMESSA tai PELIYHTEISÖISSÄ: Esim. usein esiintyy 
kiusaamista, seksuaalinen häirintää tai eristämistä. Oletko kokenut sellaista? 
 

Vaikuttaako digielämä muuhun toimintaan: Oma arvio opiskelukyvystä, 
riittävästä levosta, ravinnosta, liikunnasta, sosiaalisesta elämästä 

 

Liittyykö muuhun elämään pettymystä tuottaneita, pelottavia                                    
tai muuten hankalia asioita, jotka verkossa hetkeksi unohtuvat? 

  

Vaikuttavatko  Mieliala, vireystila, tunnekokemukset nettiin                                     
hakeutumiseen tai vaikuttaako digielämä niihin?  

 
 



OLIPA ENSIREAKTIO MIKÄ HYVÄNSÄ, kiinnostus ja  

hyväksyvä asian esille ottaminen  yleensä helpottaa ja 

havahduttaa miettimään asiaa 
 

 

Mistä voisi ensimmäisenä vähentää verkkoaikaa tai käyttökertoja 

Mitä mahdollisuuksia, uhkia, toiveita, pelkoja siihen liittyy 

Mistä muusta voisi kokea mielihyvää, jännitystä, iloa,onnistumista
  
  

TAITOVALMENNUS tilanne-esimerkein 

ARJEN TYÖKALUJA REAALIELÄMÄÄN 
 

Tarvittaessa nettilukot ja estot käyttöön! 

   
 

 

MITÄ TILALLE KUN NETISSÄ OLEMINEN VÄHENEE, 
ETENKIN JOS KYSEESSÄ PELAAMINEN? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄRKEINTÄ SILTI ENSIN KUULLA JA HOITAA  KOULULAISEN / OPISKELIJAN 
OMA HUOLENAIHE JA VASTAANOTOLLE TULON SYY 
 
 

 



23v.Opiskelijamies kertoo että haluaisi tyttöystävän, mutta 

Tinder-treffit päättyvät aina huonosti. Vertaa itseään muihin 

miehiin ja kokee olevansa huono ja epäkiinnostava 



19v. Naisopiskelija, jolla masennusoireita ja unihäiriöitä. Epäilee 

ADD:tä, koska keskittymiskyky huono  ja tenttiin luku ei suju.  

Yksinäinen, muutamia tuttavia verkossa 



    PELAAN TOSI PALJON KOSKA 
 

Se käy niin kätevästi kun siellä on                                            
aina peli käynnissä. 

 Edes siellä voin jutella ja kokea kuuluvani porukkaan 

Tulee semmoinen flow hetkeksi kun peli kulkee hyvin  

 

Mikä tekee opiskeluun liittyvien tehtävien aloittamisen 
sinulle vaikeaksi? 

Miten vuorovaikutus muissa sosiaalisissa tilanteissasi 
eroaa verkossa tapahtuvasta? 

Mistä asioista olet aiemmin tuntenut iloa / onnistumista? 



YHTEENVETO HAITALLISEN INTERNETIN TAI 

DIGILAITTEIDEN KÄYTÖN HOIDOSTA 

Toistaiseksi ei  tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitosuositusta  
psykoterapian tai lääkityksen osalta.  

Käytännössä tuloksellisinta ollut kognitiivinen käyttäytymisterapia 

 

Tärkeintä taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen, 

arviointi ja hoito yhteistyössä potilaan kanssa: 
 

PSYKOLOGISET:  Turvattomuus, masennus, ahdistuneisuushäiriöt, 
itsetunto- ja ulkonäköongelmat, kiusaaminen, MOTIVAATIO-ONGELMAT 

SOSIAALISET:  Yksinäisyys, vaikeus luottaa, tarve olla hyväksytty jossain 
BIOLOGISET: Alttius ”koukuttua” 

TILANNEKOHTAISET: elämänvaihe, asumisympäristö, rahatilanne 

 

HAITALLINEN KÄYTTÖ VÄHENEE USEIN LUONNOSTAAN,              
KUN  em. TEKIJÄT MUUTTUVAT TOIVOTULLA TAVALLA 
 

 



OLLAAN LÄSNÄ ja TÄRKEITÄ 

TOISILLEMME myös offline 


