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Yleisten terveysongelmien hoitoon Yleisten terveysongelmien hoitoon 
-- mymyöös stressiin s stressiin -- liittyviliittyviää pulmiapulmia

Ei hakeuduta hoitoon tai ei hoideta Ei hakeuduta hoitoon tai ei hoideta 
terveysongelmia vaikka tarvettaterveysongelmia vaikka tarvetta
Hoidettavia henkilHoidettavia henkilööititää paljon paljon –– resurssit eivresurssit eiväät t 
riitriitää antamaan pitkiantamaan pitkiää hoitojahoitoja
Terveystapamuutokset jTerveystapamuutokset jäääävväät vt vääliaikaisiksi, liaikaisiksi, 
muutoksia on vaikea smuutoksia on vaikea sääilyttilyttääää pitkpitkäällllää aikavaikaväälilllillää
IhmisillIhmisillää on yleenson yleensää mymyöös muita ongelmia, jotka s muita ongelmia, jotka 
vaikeuttavat terveysongelmien muuttamista ja vaikeuttavat terveysongelmien muuttamista ja 
stressiin vaikuttamistastressiin vaikuttamista



LyhytinterventiotLyhytinterventiot

KaikkiKaikki eiveiväätt haluahalua sitoutuasitoutua pitkiinpitkiin hoitoihinhoitoihin
EhkEhkää terveystapamuutokset kannattaa terveystapamuutokset kannattaa 
aloittaa lyhytinterventiollaaloittaa lyhytinterventiolla



LyhytinterventiotLyhytinterventiot

Lyhythoito = muutama tapaaminenLyhythoito = muutama tapaaminen
11--10 tapaamista ammattihenkil10 tapaamista ammattihenkilöön kanssan kanssa
Lyhytinterventioissa tapaamiskertoja voi Lyhytinterventioissa tapaamiskertoja voi 
olla volla väähhään mutta asiakasta voidaan n mutta asiakasta voidaan 
aktivoida tekemaktivoida tekemääään muutoksia n muutoksia 
tapaamisten vtapaamisten väälilllillää



Lyhytintervention etujaLyhytintervention etuja

HalpojaHalpoja
EivEiväät vaadi pitkt vaadi pitkääaikaista sitoutumistaaikaista sitoutumista
Voidaan toistaaVoidaan toistaa
Menetelmien kouluttaminen on halvempaa Menetelmien kouluttaminen on halvempaa 
ja helpompaaja helpompaa
Suurempi mSuurempi määäärrää ihmisiihmisiää saa hoidon saa hoidon 



LyhythoitovaihtoehtojaLyhythoitovaihtoehtoja

1. Stressin tai siihen liittyvien tekij1. Stressin tai siihen liittyvien tekijööiden iden 
jatkuva seuraaminen jatkuva seuraaminen ––
seurantatapaaminenseurantatapaaminen
2. Stressin jatkuva seuraaminen ja 2. Stressin jatkuva seuraaminen ja 
muutosten kokeileminen  muutosten kokeileminen  ––
seurantatapaaminenseurantatapaaminen
3. Stressin jatkuva seuraaminen ja 3. Stressin jatkuva seuraaminen ja 
muutosten kokeileminen materiaalin muutosten kokeileminen materiaalin 
pohjalta pohjalta –– seurantatapaaminenseurantatapaaminen



LyhythoitovaihtoehtojaLyhythoitovaihtoehtoja

4. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 4. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 
materiaalin ja ohjeiden pohjalta materiaalin ja ohjeiden pohjalta ––
seurantatapaaminen seurantatapaaminen 
5. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 5. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 
materiaalin, ohjeiden ja stressianalyysin materiaalin, ohjeiden ja stressianalyysin 
pohjalta pohjalta –– seurantatapaaminenseurantatapaaminen
6. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 6. Mittaaminen ja muutosten kokeileminen 
materiaalin, ohjeiden ja stressianalyysin sekmateriaalin, ohjeiden ja stressianalyysin sekää
arvoanalyysin pohjalta arvoanalyysin pohjalta –– seurantatapaaminenseurantatapaaminen



Miksi lyhytinterventio voi toimia?Miksi lyhytinterventio voi toimia?

Psykologiset ongelmat ja ongelmiin Psykologiset ongelmat ja ongelmiin 
vaikuttavat tekijvaikuttavat tekijäät ovat usein t ovat usein 
vuorovaikutuksessa keskenvuorovaikutuksessa keskenäääänn



Stressi: liiallista jännittyn.
nukkumisongelmia

Masentuneisuutta

huonommuuden tunne

Riitoja
avioliitossa

Pahanolon
tunteita

alakuloisuus

sosiaalisten
tilanteiden välttely

yksinäisyys

murehtiminen

Laaja-alainen analyysi: 



LyhytinterventiokokeiluitLyhytinterventiokokeiluit
a ja tutkimuksiaa ja tutkimuksia
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PsychologicalPsychological effectseffects N=150N=150
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SatisfactionSatisfaction to the to the treatmentstreatments
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Study 3: SCLStudy 3: SCL--90: GSI90: GSI
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Study3: Depression: BDIStudy3: Depression: BDI
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Mood (VAS 0Mood (VAS 0--100)100)
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4 kerran depression hoito4 kerran depression hoito
BDI arvon muutos
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4 kerran depression hoito4 kerran depression hoito
Mielialan muutos
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YhteenvetoYhteenveto

Lyhytinterventiot tarpeellisiaLyhytinterventiot tarpeellisia
Osa ei halua sitoutua pitkiin hoitoihinOsa ei halua sitoutua pitkiin hoitoihin
Lyhytinterventiot edullisiaLyhytinterventiot edullisia
Lyhytinterventiot ovat mahdollisia toteuttaaLyhytinterventiot ovat mahdollisia toteuttaa
NiistNiistää on hyon hyöötytyää
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