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Miksi tarvitsemme
lasten- ja
nuorisopsykiatriassa
digitekniikkaa

• 20%:lla lapsista ja nuorista on mielenterveyden
ongelmia

• Vain noin puolella tarvitsevista riittävä hoitokontakti

• Lapsuuden ja nuoruuden mielenterveyden ongelmat
• Haittaavat oppimista ja työllistymistä
• Vahingoittavat sosiaalisia suhteita kotona ja kodin

ulkopuolella
• Heikentävät kykyä noudattaa yhteiskunnan

normeja
• Altistavat mielenterveyden häiriöille aikuisuudessa

• Hoitoon hakeutuminen on lisääntynyt 2000-luvulla

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut eivät ole
samassa suhteessa lisääntyneet – tarvitaan uusia
toimintamuotoja
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Lasten ja nuorten
mielenterveyden
ongelmille
tyypillistä

• Syntyvät reaktiona vaikeaksi koettuun tilanteeseen, joka
ylittää lapsen tai nuoren oman selviytymiskyvyn eli
resilienssin

• Kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet määrittävät, kuinka
haavoittuva hän on yksilönä

• Perintötekijät – geneettinen alttius
• Kokemukset läheisistä ihmissuhteista ja elämän

tapahtumat
• Kiintymyssuhteiden laatu vanhempien ja

lasten välillä
• Traumaattiset kokemukset, erityisesti

kiusaaminen ja sosiaalinen media

• Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat esiintyvät usein
yhdessä ja heikentäen toimintakykyä kotona ja/tai kodin
ulkopuolella

• Huono stressinsäätely ja ahdistuneisuus liitännäisinä
lähes kaikissa
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa

Lapsen tai nuoren muun psykiatrisen
hoidon tukena stressin ja ahdistuksen
säätelyn oppiminen keskeistä: oma keho
avuksi kiertäjähermon aktivoinnilla

Sovellukset hengitystekniikan,
rentoutumisen ja mindfulness-taitojen
opetteluun

Pilottitutkimukset alkamassa syksyllä 2021
• ahdistuneisuushäiriödiagnoosin

saaneilla lapsilla ja nuorilla
• leposide-eristystilanteessa olevilla

nuorilla
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa

Altistussovellukset  ahdistuneisuus- ja
käytöshäiriöiden hoidossa

• 360 kuvausta hyödyntäen olemme
tekemässä pelillisiä ominaisuuksia sisältäviä
sovelluksia pelkoa tuottavista tai muuten
hankalista tilanteista joissa ärsykkeen
vahvuus vaihtelee

• Lapsi tai nuori voi harjoitellessaan valitan
helpomman tai vaikeamman vaihtoehdon

• Hoidon alkuvaiheessa lapsi tai nuori voi
harjoitella pelon kohtaamista tai vaikeaa arjen
tilannetta sovelluksen avulla digitaalisessa
terapiatilassa yhdessä hoitajan tai vanhemman
kanssa

• Hoidon edetessä lapsi/nuori voi harjoitella
todellisemman kokemuksen antavien VR-lasien
avulla
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa

Hoitavat pelit masennuksen hoidossa
• Masennukselle tyypillistä huono käsitys

itsestä, omista kyvyistä ja tulevaisuudesta
• Ajatuskulut itseään vahvistavia: tulisi oppia

katkaisemaan
• Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan

perustuvat pelilliset sovellukset
• Sopivan haastavia tehtäviä
• Palkitsevuus
• Sanallinen vahvistus, josta malli

omalle sisäiselle puheelle
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa

Sosiaalisten taitojen oppiminen

• Sovelluksin tavallisia arjen tilanteita, joissa voi
harjoitella miten toimii ja mitä sanoo

• 360 kuvaus ja pelilliset elementit

• Kaikkien häiriöiden hoidossa hyödyllisiä
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa

Lisämahdollisuuksia tuo
vuorovaikutteinen teknologia
Kosketusnäytöt: sovellusten
käyttö käsin, kynällä, pensseleillä
ym
Liike- ja katseohjaus
Biofeedback-sovellukset jatkossa

…kenties myös digitaaliset
tuoksut
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Digitekniikka lasten ja
nuorisopsykiatrisessa

hoidossa

• Mahdollistavat lukuisia toistoja
kustannustehokkaasti, jolloin taidot
voi oppia lyhyemmässä ajassa

• Sovellukset tehtävissä myös
mobiileiksi, jolloin lapsi voi
harjoitella kotona ja vanhemmat
voidaan ottaa mukaan hoitoon

• varsinaisen hoidon päättymisen
jälkeen hoidon tehon säilymistä
voidaan tukea kotona tapahtuvalla
harjoittelulla
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Ensin ajateltiin asiaa tilan näkökulmasta

INTERACTIVE SCREEN
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Taysin lasten- ja nuorten sairaalan
aistihuone ja yliopiston AisDemo-huone

• AisDemo kehittämistä ja kokeilua
varten

• Sairaalan huone hoitotila
• Teknologia kummassakin sama
• AisDemossa 85 tuuman älynäyttö
• Projektori ja kangas
• Surround äänijärjestelmä
• Tietokone
• Erilaisia VR-laseja
• Tekniikka ja ohjelmisto sykkeen ja

sykevälivaihtelun mittaamiseen

Kaija Puura



Nyt ajattelu
muuttunut…

Tiloissa joustavat,
muunneltavat ratkaisut

Immersiivisyyteen
riittää hyvä näyttö

Tärkeää myös
digiteknologian
liikuteltavuus

VR lasit
Läppäri
Kännykkä
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Visiomme: digisisältö
on tärkein

Tuottaa digitekniikan avulla ”hoitomoduleita”
• Jotka kattavat riittävät lasten ja nuorten

mielenterveyden häiriön hoitoon tarvittavat
tekniikat (hengitystekniikat,
käyttäytymisterapia, vuorovaikutustaidot,
activities of daily living, ADL-taidot)

• Jotka ovat riittävän helppokäyttöisiä missä
tahansa lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluja tuottavassa
toimipisteessä tietokoneen, projektorin, VR-
lasien tai minkä tahansa älylaitteen avulla

• Joita yhdistelemällä voidaan räätälöidä
yksilöllinen hoito-ohjelma mielenterveyden
ongelmista kärsivälle lapselle tai nuorelle

• Jotka ovat skaalattavissa myös
kansainvälisille markkinoille, ja osin myös
muille potilasryhmille
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Sisällöntuotannossa
tarvitaan
monialaista
asiantuntemusta
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Kiitos!
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