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• Odotusajan masennuksen seulontaa, hoitoa ja 
ehkäisyä koskeva tutkimus

• Rekrytointi  neuvoloiden kautta - tiivis yhteistyö
• Vähän lisätyötä terveydenhoitajille – jatkossa ei

• Lisätyö: terveydenhoitaja, motivoi ja tsemppaa äitiä 
osallistumaan Ilo Odottaa-tutkimukseen + 

pyytää suostumuksen yhteystietojen välittämiseen



Tutkimus pohjaa:
• Masennusoireiden seulonnan  yhtenäistämiseen 

pääkaupunkiseudulla 
• Kannustakaa! jo ensikäynnillä odottajaa täyttämään 

perheiden voimavaroja ja odottajan mielialaa 
kartoittavat kyselyt, kun he valmistautuvat 

terveystarkastukseen rv13-16 (Maisa: kyselyt –välilehti)



Nettipohjainen EPDS –seulontakysely lisää 
seulontamyöntyvyyttä ja vastausten avoimuutta:

1. Äiti tietää hyvissä ajoin, mitä seulotaan
2. Äiti saa täyttää kyselyn omassa rauhassa

3. Äidillä mahdollisuus keskustella seulatuloksestaan 
neuvolassa terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa 



• Tutkimusvaiheessa kaikki äidit kulkevat masennuksen 
tavanomaisella hoitopolulla – Helsingin käytänteet

• Ilo Odottaa-tutkimus on ”lisäpalikka”
• Puolet äideistä jatkaa tavanomaisella hoitopolulla, 

puolet kutsutaan tämän lisäksi nettiterapiaan
• Äitiryhmien vertailu on ainoa tapa 

osoittaa tieteellisesti, onko nettiterapiasta lisähyötyä



• Kognitiiviseen-käyttäytymisterapiaan pohjaava 
audiovisuaalinen nettiterapia

• Odotusajan masennukseen suositeltu näyttöön 
pohjaava psykososiaalinen hoitomuoto
• Perustuu itsenäiseen työskentelyyn 

nettiterapeutin ohjaamana
• Ei lisätyötä äitiysterveydenhuollolle



• Nettiterapiassa käydään viikoittain 
12 viikon hoitojaksolla (rv 14-17 – rv 26-29)

• Äiti voi itse valita, missä järjestyksessä ”kurssia” käy
Kurssijaksot:

• Tervetuloa + 4 perusjaksoa
• 12 valinnaista jaksoa
• 9 aikaa itselle jaksoa



Miten äiti hyötyy tutkimuksesta?
• Äiti saa palautetta omasta hyvinvoinnistaan ja lapsensa 

temperamentista ja iänmukaisesta kehityksestä
• Äiti saa tietoa, miten omaa hyvinvointia ja lapsen 

kehitystä voi tukea
• Lisää ymmärrystä omasta tilanteesta
• Voi tarjota tärkeää mielenrauhaa



• Jos tehokkuus osoitetaan, hoidon saavutettavuus 
lisääntyy – 28% saa nykyisellään hoitoa

• Voidaan jatkossa tarjota muun hoidon rinnalla
• Matala kynnys = Ei lääkärin lähetettä

• Matala intensiteetti = Ei sidottu paikkaan / aikaan
• Yksityisyys = lisää hoitomyöntyvyyttä
• Vähentää terveydenhuollon kuormaa



• Lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon
• Vakavan masennuksen hoitoon, jos joutuu odottamaan 

hoitoon pääsyä
• Tutkimusvaiheessa poissulku: itsetuho / 
muu masennuksen tai mielenterveyshäiriön 

lääkehoito tai psykoterapia / ei suomenkielinen



Tutkimuksen hoitopolku Helsingissä
Tutkimuslupa 25.8.2021 HEL 2021 007051 T 13 02 01

Masennuksen tunnistus rv 13-16 neuvolassa (7.10.2021 lähtien) 
TH löytää äidin tiedoista Kyselylomakkeet –välilehdeltä

1. Äidin EPDS-seula≥10 (ei psyykenlääkkeitä, ei psykoterapiaa)
2. Kaikki äidit kulkevat masennuksen tavanomaisella hoitopolulla
3. TH antaa ILO ODOTTAA-tutkimuksen esitteen / kortin ja 

motivoi ja tsemppaa äitiä osallistumaan
5. Jos äiti suostuu, äidin yhteystiedot tutkimushoitajalle (esim

etunimi ja puhelinnumero tekstiviestinä tai sähköpostina)
6. Äiti voi myös itse olla yhteydessä tutkimushoitajaan
7. Äidit arvotaan nettiterapia- ja kontrolliryhmiin neuvolan koon ja 

suuralueen mediaanitulotason avulla automaattisesti
8. Tutkimushoitaja huolehtii äitien informoinnista + kirjallinen 

suostumuksen keräämisestä
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Rekrytointia tukemassa somekampanja
• Vau.fi
• Kaksplus.fi
• Instagram
• Facebook –ryhmä
• Kohdennettu mainonta



Tutkimus käynnissä yhtä aikaa Helsingissä ja Vantaalla 
• Helsingissä = 229 terveydenhoitajaa
• Vantaalla = 68 terveydenhoitajaa 
• Tutkimukseen rekrytoidaan 500 + 500 

masennuksesta kärsivää odottajaa
• 8800 odottajasta 1700 (20%) masentunutta odottajaa / vuosi
• Kutakin terveydenhoitajaa kohden 5-6 odottajaa

1 vuoden aikana
• Jos 50% saadaan tsempattua mukaan rekrytointijakso 

päättyy 12 / 2023



www.iloodottaa.fi/terveydenhoitajille

Nettiterapiasta esitys
2.11.2021 Valtakunnalliset neuvolpäivät


