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1 JOHDANTO 

Verkko on monipuolinen toimintaympäristö, joka tarjoaa myös lukuisia eri alojen 

asiakastyöhön kehitettyjä sovelluksia ja palveluja.  Etenkin nuorille ja nuorille 

aikuisille verkko ei ole muusta maailmasta erillään oleva kokonaisuus, vaan 

teknologian mahdollistama tila, joka ei korvaa, vaan jatkaa 

toimintaympäristöämme yhtenä tilana muiden joukossa. (Joensuu 2006).  

Verkossa tehtävä asiakastyö mahdollistaa niin matalankynnyksen anonyymit 

palvelut, kuin erilaiset kirjatutumisten ja tunnistamisten kautta tapahtuvat 

henkilökohtaiset ja luottamukselliset toiminnot ja palvelut. Parhaassa 

tapauksessa palvelu verkossa ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Verkko lue 

asiakaslähtöisen ja perinteisten palveluorganisaatioiden hierarkioista vapaan 

ympäristön, joka mahdollistaa tasa-arvoisemman ja paremmin asiakkaan 

tarpeista lähtevän kohtaamisen. 

Suojatun verkkoyhteyden ja sähköisen tunnistautumisen kautta annetut palvelut 

soveltuvat anonyymejä keskusteluja paremmin pitkäaikaisiin 

asiakaskontakteihin. Sen lisäksi ne varmistavat asiakastietojen salassapidon 

lain vaatimalla tavalla, kun palvelun antajana ovat sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen Anonyymit palvelut taas haastavat ammattilaisia tarkastelemaan 

perinteisiä ammattirooleja ja eri alan ammattilaisten työnjakoa uudella tavalla. 

Ammattilaisen oma ammattirooli, - etiikka ja – persoona korostuu, sillä verkossa 

niitä määrittämässä ei ole perinteisen palvelujärjestelmän symboleja ja 

rakenteita.  Verkossa palvelua voi tarjota tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti lähes 

kaikille. Netti on käytössä jo lähes kaikilla. Tilastokeskuksen uusimman tilaston 

mukaan 92 % 16–79-vuotiaista käyttää internetiä asioiden hoitoon, tiedon 

hakuun ja viestintään.  

Työssäni olen voinut tehdä matalankynnyksen seksuaalineuvontaa verkossa. 

Kokemus on osoittanut sen toimivaksi työmuodoksi. Sen vuoksi minua kiinnosti 

lähteä seksuaaliterapeuttiopinnoissani tutustumaan verkon mahdollisuuksiin 

myös terapiatyön osalta. 
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Tämän Seksuaaliterapeutti opintojen lopputyön tarkoituksena on avata erilaisia 

mahdollisuuksia ja tapoja on tehdä terapeuttista asiakastyötä verkossa. Pyrin 

selvittämään, mitä on verkkoterapia ja miten ja missä sitä tänä päivänä 

toteutetaan?  Työn tavoitteena on myös esitellä Suomessa tällä hetkellä 

käytössä olevia tapoja ja malleja tehdä terapiatyötä verkossa.  Lisäksi 

tarkoituksena on pohtia verkossa tehtävän terapian etuja ja haasteita sekä sitä, 

voisiko verkkoa hyödyntää paremmin myös seksuaaliterapeutin työssä. 

 

2 VERKON HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASTYÖSSÄ 

Verkkotyö mahdollistaa sekä viiveellisen, että reaaliaikaisen asiakastyön ja sitä 

voi tehdä valikoidusti joko paikallisesti, valtakunnallisesti tai maailmalaajuisesti. 

Asiakastyö verkossa ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Mahdollisuus kysyä ja 

keskustella anonyyminä, nimimerkin turvin, madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä 

ammattilaiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen työvälineenä verkkoa 

on näihin päiviin saakka käytetty pääasiassa tiedonhakuun ja viestintään 

ammattilaisten välillä. 

Vasta muutaman viimevuoden aikana verkkoa on alettu käyttää myös 

ammattilaisen ja asiakkaan välisessä viestinnässä. Pääosin nämä 

asiakastyöhön tehdyt sovelluksen vaativat asiakkaalta sähköisen kirjautumisen 

ja asiakkaan tunnistamisen. Asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehtiminen 

on vaatinut raskaita järjestelmiä, jotka valitettavasti usein eivät toimi 

tarkoituksenmukaisesti yhdessä. Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat ovat 

ennakkoluulottomammin voineet kehittää ja ottaa käyttöön kevyempiä, matalan 

kynnyksen ratkaisuja verkkotyöhön.  

Marcus Lundqvist (2012) Verkkonuorisotyön valtakunnallisesta 

kehittämiskeskuksesta on tarkastellut asiakastyötä sosiaalisessa mediassa 

neljän tärkeän tekijän kautta.  Verkossa asiakastyön kriittisimmät toimet liittyvät 

ennakointiin, kohtaamiseen, reagointiin ja viestintään. Verkossa tehtävä 
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asiakastyö vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, riittäviä resursseja nopeaan 

reagointiin ja osaamista asiakkaan kohtaamiseen verkossa sekä oman 

viestinnän kehittämistä ja joustavaa käyttämistä vastaamaan kuhunkin 

verkkoympäristöön ja kohdatun asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.  

Onkin kiistatonta, että terveysneuvontaan ja ohjaukseen kuten esimerkiksi 

seksuaalineuvontaan ja seksuaalikasvatukseen verkkotyö sopii erinomaisesti. 

Seksuaalikasvatuksen ja seksuaalineuvonnan osalta löytyy tutkimuksia, jotka 

vahvistavat verkon olevan käyttökelpoinen ja kustannustehokas tapa lisätä 

etenkin nuorten tietoa seksuaaliterveydestä ja seksuaalisuudesta yleisesti.  

(Gilbert, Temby & Rogers 2004, Lou, Zhao, Gao & Shah 2006).  

Esimerkkinä seksuaalikasvatuksesta ja seksuaalineuvonnasta verkossa 

toimivat Sexpon, e-Talon ja Väestöliiton nettisivut, sekä HIV-tukikeskuksen 

nuorten Just wear it- sivusto. Kaikilta sivustoilta löytyy mahdollisuus jättää 

kysymys nimettömänä ja e-Talon sivustolla on mahdollisuus keskustella myös 

seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä kerran viikossa avoinna olevassa 

reaaliaikaisessa chatissa.  Väestöliiton sivuilla on mahdollisuus varata 

nettivastaanotto asiantuntijan kanssa keskustelua varten. 

Verkkoa on siis mahdollista hyödyntää asiakastyössä hyvin monin eri tavoin. 

Työtavat verkossa voidaan jakaa reaaliaikaisiin verkkokeskusteluihin ja 

viiveellisiin kysy- vastaa – palveluihin. Kolmantena hieman näistä poikkeavana 

verkkotyönmuotona voidaan pitää myös keskustelupalstoilla tai blogikirjoitusten 

kautta käytyjä keskusteluja, jotka ovat välimuoto edellisistä. 

Reaaliaikaisissa verkkokeskusteluissa (chat) tai verkkopuheluissa työntekijä ja 

asiakas viestivät kirjoittamalla ja/ tai puhumalla tässä ja nyt. Keskusteluja on 

mahdollista käydä kahdenkeskisinä tai ryhmäkeskusteluina. Ympäristöstä ja 

palvelusovelluksesta riippuen keskustelijat voivat osallistua joko nimettöminä, 

nimimerkin turvin tai tunnistettuna asiakkaana.  
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Tässä työssä keskiössä on verkossa tehtävä terapiatyö, mutta maininnan 

arvoisia matalankynnyksen auttamispalveluita ja mielenterveyden 

itsehoitosivustoja löytyy lukuisia. Esimerkkeinä voisi mainita netissä toimivan 

kriisikeskus Tukinetin ja Suomen Mielenterveysseuran Vahvistamon.  

Tukinetin sivustolla palveluja tuottaa ja tarjoaa yli 30 eri toimijaa. 

Verkkopalvelujen tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä erilaisissa 

haastavissa tai vaikeissa elämäntilanteissa.  Palvelut ovat yhteydenottajalle 

anonyymejä ja maksuttomia.  Tukinetistä on mahdollista saada sekä 

henkilökohtaista tukea, että ryhmän eli vertaistuen kautta toteutuvaa apua. 

Sivusto sisältää myös Tietopalvelut-osion. (https://www.tukinet.net/) 

Suomen Mielenterveysseuran Vahvistamo- sivuston tarkoitus on tukea mielen 

hyvinvointia. Sivustolta löytyy tieto-osiot mielen hyvinvoinnista, 

itsetuntemuksesta, tunnetaidoista, ihmissuhteista ja elämänvaiheista. Sivustolle 

on koottu erilaisia testejä, uutisia ja videoita mielenterveyden edistämiseen 

liittyen. Sivuilta löytyy myös Oiva- hyvinvointiohjelma, jonka avulla voi ohjatusti 

lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. 

(http://www.vahvistamo.fi/vahvistamo) 

 

3 PSYKOTERAPIA JA SEKSUAALITERAPIA 

Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön 

poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Se pohjautuu 

vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan ja sen puitteet 

määritellään hoitosopimuksessa. Psykoterapioita toteuttavat psykoterapeutit, 

joilla on tarvittava koulutus ja kokemus. (Suomen Lääkäriliitto Duodecimin 

konsensuslauselma psykoterapiasta 2006.)  Psykoterapia on tehokas 

mielenterveydenhäiriöiden ja psyykkisten ongelmien hoito- ja kuntoutusmuotoa. 

Hoito tapahtuu jäsennellyssä vuorovaikutuksessa asiakkaan (potilaan) ja 

https://www.tukinet.net/
http://www.vahvistamo.fi/vahvistamo
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hoitavan henkilön välillä. Sen perustana on monitieteinen teoreettinen tietämys. 

( Paunio, Lindfors, Kalska ja muut 2012) 

Seksuaaliterapian tavoitteena on jonkin yksilön elämässä tai parisuhteessa 

ilmenevän seksuaaliongelman selvittelyyn ja ratkaisuun. Seksuaaliterapiassa 

tavoitellaan asiakkaan seksuaalisen hyvinvoinnin paranemista. Seksuaaliterapia 

voi olla siis sekä yksilö- tai parikäyntejä. (Lukkarinen 2006).  Myös 

seksuaaliterapeuttinen ryhmäterapia on joissakin tilanteissa toimiva tapa 

käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä teemoja.  

Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen 

parisuhteen tilanne, asiakkaan ja / tai kumppanin kokema ongelma 

seksuaalisuuden alueella sekä yksilön ja parin voimavarat. Seksuaaliterapiassa 

voidaan käyttää erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja riippuen asiakkaan 

toiveista ja tilanteesta. Seksuaaliterapialla pyritään auttamaan myös 

seksuaalisissa itsetuntokysymyksissä, seksuaali-identiteettikysymyksissä, 

seksiin liittyvien pelkojen- ja traumaattisten seksuaaliongelmien selvittämisessä 

ja pakonomaisessa seksuaalikäyttäytymisen hoidossa.  Seksuaaliterapia 

soveltuu kaiken ikäisille ihmisille, jotka hakevat vastauksia 

seksuaalisuudessaan askarruttaviin kysymyksiin, parisuhdeongelmiinsa tai 

muuten seksuaalisuuden saralla kyteviin ajatuksiinsa  

Seksuaaliterapiassa katsotaan ongelma tai oireen taakse ja lähdetään etsimään 

ja käsittelemään niitä tekijöitä, jotka oireen aiheuttavat tai sitä ylläpitävät. 

Hahmo- ja seksuaaliterapeutti Heidi Valastin mukaan oireilla on aina jokin 

merkitys ja mielekkyys. Tämän seikan oivaltaminen on tärkeimpiä asioita 

seksuaaliterapiassa. Seksuaaliterapeutti auttaa ihmistä auttamaan itseään 

ongelmallisissa tilanteissa. (http://www.hahmoterapia.net/seksuaaliterapia.) 

 

http://www.hahmoterapia.net/seksuaaliterapia
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4 VERKKOTERAPIA TUTKIMUKSEN VALOSSA 

Kun puhutaan verkko- tai nettiterapiasta, monille tulee ensimmäisenä mieleen 

verkkovälitteisen videopuhelun kautta tapahtuva perinteinen terapiaistunto, 

kuten esimerkiksi tv-sarja Web Therapy asian hulvattomasti esittää.  

Tutustuttuani aiheeseen tutkimuksen valossa, huomasin pian, että se on paljon 

muutakin. Se voi olla Skype- yhteyden kautta tapahtuva keskustelu tai hyvin 

järjestelmällisesti ja rakenteisesti eteneviä verkkoterapiaohjelma, joka on 

kehitetty juuri tietyn ongelman tai oireen lievittämiseksi. Yhteistä kaikille tässä 

raportissa esitetyille verkkoterapia - nimikkeen alla toteutettaville ohjelmille on 

se, että ne etenevät koulutetun terapeutin ohjauksessa. Ulkopuolelle on siis 

rajattu lukuisia netistä löytyvä mielenterveyden tai hyvinvoinnin edistämiseen tai 

ylläpitämiseen tarkoitettuja itseapuohjelmia.  

Verkon kautta tehtävällä terapiatyöllä on tutkimuksissa todettu lukuisia hyviä 

vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Masennuspotilaan hoidossa 

verkkoterapian on todettu vähentävän masennusoireita ja olevan 

kustannustehokas keino lisätä hoidon tasa-arvoista saatavuutta 

valtakunnallisesti sekä vähentävän erikoissairaanhoidon kustannuksia. 

Perusterveydenhuollossa verkkoterapia voisi toimia vaihtoehtona lääkehoidolle 

tai tukimuotona sen rinnalla.  (Barak ja Wander-Schwartz 2001, Joutsenniemi 

ym., 2011)  

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin kasvokkaisen terapian ja 

verkkoterapian vaikutuksia nuorten aikuisten seitsemän viikkoa kestäneessä 

psykodynaamisessa terapiassa. Verkkoterapia toteutettiin salasanasuojatussa 

chat- huoneessa seitsemän 90 minuutin pituisen session aikana, ennalta 

sovittuna ajankohtana. Verkkoterapiassa työskentely ja vuorovaikutus 

tapahtuivat kirjoittamalla ja osallistujat olivat nimimerkin suojissa.  

Terapiasessiot olivat tarkkaan ohjeistettuja. Vertailuryhmä tapasi kasvokkain 

samanaikaisesti ja samalla frekvenssillä.  
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Tulosten mukaan molempien terapiaryhmien jäsenillä oli mitattavissa 

parannusta itsetunnossa, sosiaalisissa suhteissa ja yleisessä hyvinvoinnissa, 

mutta verkkoterapiaan osallistuneilla parannusta oli hieman enemmän.  

Ryhmäprosessien osalta tulokset olivat yhtenevät ryhmien odotusten ja 

itseilmaisun sekä tunteiden ilmaisun osalta. Verkkoterapiaan osallistuneet 

raportoivat kuitenkin hieman enemmän aggression ilmaisua ja toimintaan 

suuntautumista ja he kokivat myös terapeutin tukevan heitä enemmän. (Barak 

ja Wander-Schwartz 2001) 

Helsingin sanomat uutisoi netin kautta annettavan kognitiivis – behavioraalisen 

terapian tehokkaaksi myös väsymysoireyhtymään. (HS 6.5.2014). 

 

5 VERKKOTARAPIOIDEN ESITTELYÄ 

5.1. HUS Mielenterveystalon nettiterapiat 

Suomessa verkkoterapioita on kehitetty mm. Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirissä, HUS:ssa. Mielenterveystalo- nettipalvelussa on jo valmiina 

paniikkihäiriön, masennuksen ja alkoholin liikakäytön nettiterapiat.  Kaikki nämä 

kehitetyt ja tuotetut nettiterapiat löytyvät osoitteesta 

www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat.  

Nettiterapiat ovat selaimessa toimivia matalan kynnyksen terapiaohjelmia. 

Käyttäjän itsenäisen työskentelyn tukena toimii nettiterapeutti-psykologi, joka 

seuraa terapiassa edistymistä ja vastaa kysymyksiin. Nettiterapiassa voit edetä 

missä ja milloin vain ollessasi internet-yhteyden päässä.  

Nettiterapiat ovat nopeasti saatavilla olevia hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin 

mielenterveyden ongelmiin. Vastaavia nettiterapioita on kehitetty ja tutkittu 

maailmalla jo paljon ja ne on todettu oikein kohdennettuina tehokkaiksi 
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hoitomuodoiksi. Mielenterveystalon nettiterapiat perustuvat tutkittuun 

kognitiiviiseen ja käyttäytymisterapeuttiseen tietoon. Terapiaohjelma toimii 

suojatussa tietoturvallisessa ympäristössä. Nettiterapioihin ohjaudutaan lääkärin 

lähetteellä ja terapiaan kirjautuminen tapahtuu pankkitunnusten kautta tai 

käyttämällä mobiilivarmennetta. Kullakin nettiterapian käyttäjällä on tukenaan 

koulutettu terapeutti, joka ohjaa terapiassa edistymistä ja on yhteydessä 

asiakkaaseen viestein nettiterapiaohjelman kautta. Terapeutille voi koska 

tahansa lähettää kysymyksiä ja käyttäjä saa ilmoituksen sähköpostiinsa, kun 

terapeutti on vastannut. (Joutseniemi ym. 2011 ja 

https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/Pages/default.aspx) . 

Nettiterapioiden tueksi on tehty ohjevideoita, jotka löytyvät Vimeosta 

(http://vimeo.com/channels/nettiterapia) 

Masennuksen nettiterapia on tarkoitettu lievästä tai keskivaikeasta 

masennuksesta kärsiville. Ohjelmassa käydään läpi seitsemän vaihetta 

suositellussa seitsemässä viikossa nettiterapeutin tuella. Masennuksen 

nettiterapia sisältää videoita, tekstiä, kuvia ja erilaisia tehtäviä. Kaikki tehtävät 

tallentuvat käyttäjän työkirjaan. Kolme kuukautta ohjelman suorittamisen jälkeen 

asiakas pääsee vielä 8. seuranta istuntoon. (HUS Mielenterveystalo/ 

Nettiterapiat) 

Paniikkihäiriön nettiterapia on paniikkihäiriön hoitoon tarkoitettu ohjelma, joka 

koostuu 11 istunnosta. Istunnot avautuvat tietyn ajanjakson välein ja niiden 

läpikäyminen vie n. 2-3 kuukautta. Paniikkihäiriön nettiterapia perustuu 

kognitiivisiin ja käyttäytymispohjaisiin näkökulmiin, jotka on tutkimuksissa 

todettu toimiviksi paniikkihäiriön hoidossa. Terapiassa pyritään katkaisemaan 

noidankehämäisinä toistuvat paniikkioireet.  Siinä arvioidaan mitä fyysisiä 

tuntemuksia henkilö pelkää ja minkälaista turva- tai välttämiskäyttäytymistä 

tuntemuksiin liittyy. Oireista pidetään päiväkirjaa ja paniikin aiheuttavia tilanteita 

ja niistä johtuvia käyttäytymismalleja pyritään purkamaan ja uudelleen 

muokkaamaan. Terapia sisältää myös harjoituksia, joiden avulla päästään 

tutkimaan toteutuvatko pelätyt ajatukset todellisuudessa.  Sen aikana 

harjoitellaan itsehavainnointia, hengityksen hyödyntämistä rentoutumisessa ja 
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ajatuksen uudelleen muotoilua sekä altistusta eli ahdistavien tilanteiden 

asteittaista kohtaamista. (HUS Mielenterveysytalo/ Nettiterapiat) 

Alkoholin liikakäytön nettiterapian kerrotaan soveltuvan henkilöille, jotka 

haluavat vähentää alkoholinkäyttöä tai lopettaa alkoholinkäytön. Terapiassa 

käydään läpi kuusi vaihetta ja se on suunniteltu kestävän n. 1,5 – 3 kuukautta. 

Ohjelman aikana asiakas saa tietoa alkoholin käytöstä, motivaatioon liittyvistä 

tekijöistä ja terapeutin johdolla on mahdollista pohtia elämäänsä ja saada 

käyttöönsä uusia keinoja juomisen hallintaan. Terapeutille voi myös lähettää 

kysymyksiä terapiavaiheiden välillä. Kun terapeutti on vastannut kysymykseen, 

asiakas saa siitä ilmoituksen sähköpostiinsa. (HUS Mielenterveystalo/ 

Nettiterapia) 

Neljäs Mielenterveystalon valmiina olevista nettiterapia ohjelmista on 

kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapia. Siinä asiakas saa tietoa 

kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, sekä tukea oireiden tunnistamiseen ja 

oireidenhallintaan. Terapiassa käydään läpi neljätoista vaihetta ja se on 

suunniteltu kestävän n. 2 – 6 kuukautta.  Ohjelma soveltuu henkilöille, joilla 

mielialahäiriö on tasaisessa vaiheessa ja jotka ovat motivoituneita työstämään 

tilannettaan terapiassa. Terapiassa asiakas saa tietoa kaksisuuntaisesta 

mielialahäiriöstä, sekä tukea oireiden tunnistamiseen ja oireidenhallintaan. Hän 

oppii tunnistamaan omaan sairauteensa kuuluvia yksilöllisiä merkkejä. Lisäksi 

terapian aikana asiakas tunnistaa sairauteen kuuluvia yksilöllisiä varomerkkejä, 

jotka ennakoivat joko masennus tai maniaoireiden aktivoitumista. Terapian 

aikana asiakas tekee henkilökohtaisen kriisisuunnitelman oireiden 

pahenemisvaiheita varten. 

Ilta- Sanomien haastattelussa HUS:n psykiatristen verkkohankkeiden 

projektijohtaja, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Jan-Henry Stenberg näkee 

palvelun sopivan lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. 

Nettiterapian keinoin voidaan helpottaa tiettyjä, rajattuja pulmia nopeasti ja 

ennen kaikkea netissä voidaan ehkäistä ongelmien pahenemista. Stenbergin 

mukaan nettiterapiat eivät sovellu akuuttien ja monimuotoisten psyykkisten 
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vaikeuksien tai kriisien hoitoon. Hänen mukaansa hankalimmat psyykkiset 

ongelmat vaativat yleensä aina kasvokkaista psykoterapiaa.  Nettiterapiassa 

potilas työskentelee itsenäisesti omassa tahdissaan. Työskentelyn etenemistä 

seuraa psykoterapeutti. Stenberg. arvioi, että HUS:n sairaanhoitopiirin alueella 

on jopa kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka voisivat hyötyä nettiterapiasta.  Etuina 

on ennen muuta palvelun helppokäyttöisyys, hoitoon hakeutumisen kynnyksen 

madaltuminen ja alueellisen epätasa-arvon tasaaminen. Terapeuttipalvelut ovat 

keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Nettiterapian kautta voidaan tarjota 

laadukasta palvelua myös syrjäkylissä. (IS 29.5.2013) 

5.2 Yksityiset verkkoterapeutit 

Googlaamalla netti- tai verkkoterapian saa tulokseksi useita osumia yksityisistä 

ammattinharjoittajista, psykologeista ja psykoterapeuteista, jotka tekevät 

terapiatyötä myös verkossa. Moni tarjoaa kriisiapua, psykologista konsultaatiota 

ja psykoterapiaa Skypen ja sähköpostin välityksellä. Verkkoterapian etuina 

mainitaan usein lyhyt odotusaika ja mahdollisuus olla yhteydessä myös iltaisin 

ja viikonloppuisin. Lisäpalveluna tarjotaan usein myös henkilökohtaisia 

tapaamisia.   

Esimerkiksi Terapiapalvelu Dialogos tarjoaa voimavarakeskeistä ja kognitiivista 

terapiaa myös netissä. Nettiterapian he esittelevät verkossa tehtäväksi 

terapiaksi, jossa vuorovaikutus tapahtuu sähköpostiviestin, chatin, skype-

videopuhelun ja puhelun avulla.   Tavallisesti nettiterapia on lyhytterapiaa (8–20 

kertaa), ja kohdentuu tavoitteelliseen työskentelyyn tietyn, määritellyn pulman 

kanssa. Nettiterapia voi olla yksilöterapiaa tai pariterapiaa. Myös pidemmät 

työskentelysopimukset ovat mahdollisia monisyisimmissä vaikeuksissa. 

(http://www.terapiaan.fi/nettiterapia/) 

Lähestyin toukokuun alussa sähköpostiviestillä kahta yksityistä terapiatyön 

ammatinharjoittajaa ja yhtä yhteisöä, jossa toimii useampi terapeutti, jotka 

netissä ilmoittavat tekevänsä terapiaa myös verkossa mm. Skype - nettipuhelun 

kautta. Myöhemmin pyysin myös Sexpon vastaava neuvoja Antti Ervastia 
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vastaamaan kysymyksiin, kun kävi ilmi, että hän on käyttänyt Skypeä 

asiakastyössään. Viestissä esittelin itseni ja lopputyöni tarkoituksen ja pyysin 

vastaanottajia vastamaan kolmeen kysymykseen:  

1. Mitkä ovat mielestänne verkkoterapian keskeisimmät edut? 

2. Minkälaisille asiakkaille suosittelette verkkoterapiaa? 

3. Tuleeko mieleenne tilanteita tai asiakasryhmiä, joille verkkoterapia ei 

missään tapauksessa sovellu? 

Vastauksia sain kahdelta terapeutilta. Sexpon vastaava neuvoja Antti Ervasti ja 

Oy Perendie Ltd:n psykologi ja psykoterapeutti Pirkko Hurme vastasivat 

viestiini. Pirkko Hurmeen kanssa keskustelimme aiheesta Skypen välityksellä 

14.5.2014. Nettisivuillaan Pirkko Hurme tarjoaa apua aikuisille ja nuorille, jotka 

tarvitsevat apua esimerkiksi masennuksen, parisuhteen, itsenäistymisen, 

menetysten tai työelämän erilaisten pulmien sekä vieraassa kulttuurissa 

elämiseen liittyvien ongelmien suhteen.  (http://pirkkohurme.com/fi/naissa-

tarjoan-apuani) 

Pirkko Hurme kertoi aloittaneensa terapiatyön tekemisen Skypen välityksellä yli 

kaksi vuotta sitten tilanteessa, jossa yksi opiskelija-asiakas halusi mieluummin 

keskustella netin välityksellä kuin kasvokkain.  Toinen sysäys tähän suuntaan 

tuli paljon matkustelevilta ja ulkomailla pidempään asuvilta asiakkailta, jotka 

halusivat suomenkielisen terapiansa jatkuvan ulkomailla olosta huolimatta. 

Hurmeella on asiakkaita, joiden elämä on kansainvälistä: matkustetaan paljon 

ulkomailla työasioissa, asutaan kahdessa maassa expat-tilanteissa ja on 

tottumusta nettipohjaiseen yhteydenpitoon. Tällaisille ihmiselle Skypen käyttö 

on osa arkea ja käyttö on myös terapiassa luontevaa.  

Skypevälitteisen terapian keskeisimpänä etuna Hurme näkee terapian 

saavutettavuuden, joustavuuden ja tehokkuuden, sillä se säästää aikaa sekä 

rahaa, kun mahdolliset matkakulut ja matkoihin käytetty aika säästyy. 

http://pirkkohurme.com/fi/naissa-tarjoan-apuani
http://pirkkohurme.com/fi/naissa-tarjoan-apuani
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Skypevälitteinen terapia tuo myös ulkomailla asuville suomalaisille 

mahdollisuuden saada terapiaa helpommin suomenkielellä.  Verkkovälitteisen 

terapian avulla on myös helppo tarjota asiakkaalle tarvittaessa kriisiapua myös 

normaalien vastaanottoaikojen välillä. 

Hurmeen kokemuksen mukaan osa asiakkaista pitää skypevälitteistä terapiaa 

mieluisimpana ja sopivimpana vaihtoehtona itselleen. Joillekin se on ainoa 

mahdollisuus saada terapiaa suomen kielellä.  Osa asiakkaista ei näe sitä 

itselleen sopivana lainkaan ja osa taas kokee että verkkoterapian ja 

kasvokkaisten terapiaistuntojen yhdistelmä sopii heille parhaiten.  Hurme 

korostaa, että skypevälitteinen kohtaaminen ei ole sama asia kuin olla samassa 

tilassa samaan aikaan asiakkaan kanssa. Kuitenkin nykytekniikka, hyvät 

kamerat ja ennen kaikkea luottamuksellinen suhde, joka on luotu aluksi joko 

henkilökohtaisessa tapaamisessa tai ensimmäisten skypeistuntojen aikana, 

luovat hyvät edellytykset terapeuttiselle yhteistyölle. 

Skypeterapia toimii Hurmeen mielestä hyvin monessa tilanteessa ja hyvin 

erilaistenkin asiakkaiden kanssa. Varsinaisena vasta-aiheena verkkoterapialle 

hän näkee asiakkaat, jotka akuutissa tilanteessa tarvitsevat tiivistä kannattelua 

esimerkiksi itsetuhoisuuteen liittyen, tai joiden todellisuudentaju tai kyky 

huolehtia itsestä on heikentynyt.  Erilaisista sosiaalisista peloista tai 

ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien hoidossa Hurme näkee nettiterapian 

kaksiteräisenä miekkana.  Nettiterapia voi parhaassa tapauksessa toimia 

ahdistuneisuushäiriön hoidossa hyvänä ensiaskeleena, jolloin se voi vahvistaa 

asiakkaan voimavaroja ja hän voi edetä pikkuhiljaa terapeutin ohjauksessa 

pelkän puhelun kautta kamerayhteyden käyttöön ja siitä kasvokkaiseen 

tapaamiseen.  On myös mahdollista, että hoitoa ei voi toteuttaa pelkästään 

nettiterapiana tai että liian pitkäaikainen nettiterapia vahvistaa asiakkaan 

sosiaalista arkuutta ihmisten normaaliin kohtaamiseen. 
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Parhaimmillaan skypevälitteinen terapia tuo kuitenkin joustavuutta myös siihen, 

että asiakas voi helposti aina halutessaan ehdottaa lisäaikoja, jos tuen tarve 

lisääntyy.  Hurme tarjoaa asiakkailleen aina mahdollisuuden yhteydenottoon ja 

lisäistunnon sopimiseen myös sovittujen tapaamisten välillä. Tämä tuo 

asiakkaalle turvallisuutta: terapeuttiin saa helposti yhteyttä, vaikka hän ei ole 

samasssa fyysisessä tilassa, eikä asiakas joudu olemaan yksin ongelmineen. 

Lopuksi Pirkko Hurme muistutti, että myös terapiatyön osalta maailma on 

menossa siihen, että online-työ ja muut verkkopalvelut ovat tulleet jäädäkseen. 

Niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan ihmisiä monin eri tavoin.  Internetin ja 

sosiaalisen median käyttö muokkaavat Hurmeen mukaan meidän kaikkien 

ajattelutapaa ja tottumuksia, halusimmepa tai emme. Ihmisten sopeutuminen 

teknologian kehitykseen tapahtuu yksilöllisesti ja eri tahtiin. 

Sexpon vastaava neuvoja, pari- ja seksuaaliterapeutti Antti Ervasti vastasi 

kysymyksiini sähköpostin välityksellä 30.5.2014. Hänen mielestään 

verkkoterapian keskeisimmät edut ovat siinä, että verkon välityksellä voidaan 

tavoittaa niitä asiakkaita, joilla syystä tai toisesta on korkea kynnys tulla 

henkilökohtaiseen tapaamiseen. Esimerkkeinä Ervasti mainitsee paniikki- ja 

ahdistushäiriöstä kärsivät, jotka eivät pysty poistumaan kotoaan. Heille 

verkkoterapia voi toimia supportiivisena ja se voi tukea heitä laajentamaan 

elinpiiriään.  

Verkkoterapian etuna Ervasti näkee myös sen, että verkon välityksellä on 

helpompi ottaa intiimejäkin teemoja puheeksi. Se on myös parhaimmillaan 

kustannustehokasta niin asiakkaalle kuin terapeutillekin. Hän näkee myös, että 

verkkoterapialla voidaan tehostaa henkilökohtaisen tapaamisen vaikutusta ja 

että se on erityisen toimiva käytettäväksi seurantatapaamisiin.  Lisäksi ehdoton 

etu on se, että verkon välityksellä tavoitetaan myös maantieteellisesti 

syrjäseuduilla asuvia asiakkaita.  

Verkkoterapiaa Ervasti suosittelee erityisesti seuraavissa tapauksissa: 

Tutkimusten mukaan kognitiivinen terapia toimii verkkoterapiana esimerkiksi 
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addiktioissa. Myös ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa toimivat 

verkon kautta hyvin, etenkin sellaisille asiakkaille, jotka pystyvät ottamaan 

vastaan konkreettisia neuvoja.  Tilanteista ja asiakasryhmistä, joissa 

verkkoterapia ei ole sopiva ja toimiva tapa Ervasti mainitsee vakavasti 

traumatisoituneet ja psykoottiset, ei-realiteeteissa olevat asiakkaat.  

 

6 SEKSOLOGIAN AMMATTILAINEN VERKOSSA 

Tutkimuksissa verkon välityksellä tehtävä seksuaalikasvatuksen on todettu 

olevan käyttökelpoinen ja kustannustehokas tapa lisätä etenkin nuorten tietoja 

seksuaaliterveydestä ja seksuaalisuudesta yleisesti. Seksuaalikasvatusta on 

tarpeen tehdä monipuolisin menetelmin (Rinkinen 2012), ja verkon välityksellä 

tehtävä henkilökohtainen neuvonta on toimiva keino keskustella asiakkaan 

kanssa henkilökohtaisista ja intiimeistä asioista. Verkossa on mahdollista 

nostaa esille teemoja, jotka voidaan kokea vaikeiksi, jopa tabuiksi ottaa esille 

kasvokkaisessa kohtaamisessa. Alkuun on helpompi etsitä tietoa ja keskustella 

asiantuntijan kanssa nimettömänä ja näin saada vahvistusta sille, että onko 

jatkossa tarpeen etsiä asiasta lisää tietoa, käydä lääkärissä tai muutoin lähteä 

mahdollista pulmaa työstämään tapaamisissa ammattilaisen kanssa. 

Verkkokeskustelu toimii tiedon tai avun etsijälle peilinä, joka auttaa häntä 

näkemään tilanteensa monipuolisemmin.  

Verkon tarjoama mahdollinen anonymiteetti, matalan kynnyksen tieto- ja 

auttamispalvelut, interaktiivisuus ja viestintää tukevan audiovisuaalisen 

materiaalin käyttömahdollisuus yhdistettynä tiedon helppoon päivittämiseen on 

erinomainen keino viestiä seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä tietosisällöistä.  

Netissä on mahdollista käyttää myös eri seksuaalisuuden alueiden osalta tietoa 

antavia pelejä ja testejä, jotka voivat tarpeen mukaan ohjata joko verkossa 

toimivien tai kasvokkaisten palvelujen piiriin.  (Barak ja Fisher 2003, Gilbert, 

Temby & Rogers 2004, Lou, Zhao, Gao & Shah 2006) 
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Kaikki kohtaavat verkossa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita, joten 

seksuaalineuvonnan ja seksuaalikasvatuksen tarve verkossa on ilmeinen. 

Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat tottuneet verkkoon 

toimintaympäristönä kaipaavat neuvontaa ja vastauksia kysymyksiinsä siellä 

missä itse ovat, eli verkossa. Tulevaisuudessa asiakkaat tulevat ehdottamaan ja 

kysymään myös mahdollisuutta saada terapiapalveluita verkossa. Verkkoa 

monipuolisesti ja sujuvasti käyttävien vanhempien ikäryhmienkin osuus kasvaa 

jatkuvasti.  

Verkon eri ympäristöissä seksuaalisuuteen liittyviä ja itseään askarruttavia 

asioita on helppo ottaa puheeksi anonyymeissä chat- keskusteluissa tai eri 

verkkosivustojen keskustelupalstoilla.. Verkossa toimivan ammattilaisen täytyy 

olla valmis ottamaan vastaa hyvin monenlaiset kysymykset. Vertaiskeskustelun 

mahdollisuus on monelle myös tärkeää, mutta yleinen keskustelu 

seksuaalisuudesta tuottaa usein tarvetta peilata ja pohtia vertaisilta saatua 

tietoa myös yhdessä ammattilaisen kanssa. Se auttaa pohtijaa jäsentämään 

tietoaan ja kokemuksiaan ja sitä kautta käyttämään sitä oman hyvinvointinsa 

lisäämiseksi.  Sen vuoksi olisi tärkeää, että näillä foorumeilla keskustelijoiden 

olisi mahdollista keskustella myös seksologian alan ammattilaisen kanssa.   

Seksuaalineuvontaan verkko on erinomainen ympäristö.  Rinkisen (2012) 

tutkimuksessaan löytämät teemat, jotka yhdistävät nuorten kysymyksiä 

seksuaalisuudesta ovat nähtävissä myös Sexpon nettineuvontaan tulleissa 

kysymyksissä. Nuoret ja nuoret aikuiset kaipaavat aikuisen ja ammattilaisen 

apua oman tilanteensa määrittämiseen, normalisointiin ja hyväksyntään.  He 

pohtivat sitä, miten itse voivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet omaan 

tilanteeseensa samoin kuin sitä, mitä he voivat jatkossa itse tehdä tilanteensa 

hyväksi. Moni pohtii myös, miten ammattilainen suhtautuu heidän asiaansa.  

Ammattilaista myös haastetaan eri keinoin provosoimalla. Myös muualta 

saadun tiedon oikeellisuutta testataan. Näin asiakas yrittää varmistua siitä, että 

voiko ammattilaiseen luottaa tai että saako tältä oikeaa ja asiallista tietoa.  
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Haasteena on tietysti se, ettei verkossa pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 

eikä tutkia tai todeta asiakkaan mahdollisia oireita Kysymys tai kysymyksessä 

käytetty kieli voi olla puutteellinen, jolloin ammattilainen ei saa tarvitsemaansa 

informaatiota kysymykseen vastaamista varten. Asiakkaan tilanne edellyttää 

monesti myös eriasteista tutkimista tai näytteiden ottoa, joten hänet on 

ohjattava oikeaan palveluun piiriin.  Tämä verkkotyön rajallisuus täytyy 

tiedostaa ja tunnistaa. Palveluohjauksen tueksi on verkkotyötä tekevän 

jatkuvasti päivitettävä tietojaan olemassa olevista reaalielämän palveluista. 

Ratkaisemattomat ja hoitamattomat seksuaaliongelmat kuormittavat palveluita 

toistuvilla käynneillä. Asiantuntevalla neuvonnalla ongelmia voidaan 

ennaltaehkäistä, estää niiden vaikeutuminen, ohjata tarvittaessa hoitoon sekä 

lisätä asiakkaan voimavaroja seksuaalisuuden alueella. (THL/27/2011). Verkon 

kautta seksuaalisuutta käsitteleviin kysymyksiin vastaaminen tai reaaliaikainen 

keskustelu aiheesta voi osaltaan poistaa tätä kuormitusta. Se toimii myös 

palveluohjauksen kautta niin, että asiakas ohjautuu suoraan oikeaan paikkaan 

saamaan hoitoa tai palveluja. Myös seksuaaliterveyden edistämiseen ja 

seksuaalikasvatukseen verkko tuo monia uusia mahdollisuuksia esim. pelien, 

testien tai videoiden muodossa. Verkon kautta on mahdollista toteuttaa 

seksuaalikasvatusta ja neuvontaa normalisoimalla asiakkaan tilannetta, 

antamalla luvan puhua seksuaalisuudesta sekä antamalla rajattua tietoa kunkin 

kysyjän tai keskustelijan omiin tarpeisiin. (Rinkinen 2012) 

 

7 SEKSUAALITERAPIAA VERKOSSA? 

7.1. Verkkoterapian hyödyt ja haasteet 

Verkkoterapian etuina on kiistattomasti se, että terapiasuhteen voi solmia 

terapeutin kanssa pitkistä välimatkoista huolimatta. Se tarjoaa erinomaisen 

mahdollisuuden esim. liikuntarajoitteisille tai pienten lasten vanhemmille, joilla ei 

ole mahdollisuutta irrottautua kotoaan säännöllisesti. Se tarjoaa myös 
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mahdollisuuden terapeutin yksilölliseen kohtaamiseen itselleen valitsemassaan 

ja turvalliseksi kokemassaan ympäristössä.  Verkossa tapahtuva terapia on 

tutkitusti tehokasta ja melko kevyin teknisin varustein toteutettavissa. 

Verkkoterapian erilaisia sovelluksia käytetään jo laajalti niin 

yksityisvastaanotoilla kuin sairaanhoitopiireissä.  Tietoa, kokemusta ja 

tutkimusta aiheesta tarvitaan lisää, mutta ennen kaikkea tarvitaan rohkeita 

pilottihankkeita tuottamaan seksuaaliterapian palveluita verkossa.  

Verkkotyön hyötynä näen ennen kaikkea sen, että se avulla voi tavoittaa 

asiakkaita kustannustehokkaasti ja tasa-arvoisesti. Käytössää olevat HUS:n 

Mielenterveystalon terapiaohjelmat ovat osa julkista terveydenhuoltoa, joten 

niissä kustannuksetkin asiakkaalle ovat julkisten avopalveluiden puitteissa 

pienet. Yksityisten terapeuttien on mahdollista hinnoitella nettiterapiat oman 

taksansa mukaisiksi, mutta säästöä syntyy matkakustannusten ja mahdollisen 

työhuonevuokran kuluissa.  

Jos terapiaa tehdään verkossa vain kirjoittamalla keskustellen, piilee siinä 

herkemmin omien arvojen ja kokemusten ohjaama oletuksen vaara. Kun 

vuorovaikutuksen tukena ei ole eleitä ja ilmeitä tai varmaa tietoa keskustelijan 

henkilöllisyydestä on oltava tarkkana, ettei pelkän kirjoitetun tekstin perusteella 

oleta asioita. On tärkeää tehdä tarkentavia kysymyksiä ja kysyä suoraan 

asioista, joista asiakas kirjoittaa, jos niissä on vähänkin tulkinnan varaa. 

Reaaliaikaisessa chatissa tai verkkopuhelun välityksellä tehtävässä työssä on 

paremmin mahdollisuuksia tehdä tarkentavia kysymyksiä. Jos terapiaa on 

mahdollista tehdä esimerkiksi Skype- puhelun välityksellä ja käytössä on 

nettikamera, tuo se vuorovaikutukseen myös asiakkaan ja terapeutin eleet, 

ilmeet sekä äänenpainon. Näin vuorovaikutus nettiterapiasuhteessa rikastuu ja 

antaa terapeutille lisää työkaluja dialogin eteenpäin viemiselle. On hyvä 

kuitenkin tiedostaa, ettei vuorovaikutus verkon välityksellä koskaan ole 

samanlaista kuin samassa tilassa toteutetut kasvokkaiset kohtaamiset. 

Verkko työympäristönä tuo haasteita myös työntekijälle. Se on lähes jokaisella 

mukana kaikkialla, joten työ- ja vapaa-ajan rajaaminen voi olla vaikeaa. Kun 
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asiakkaat voivat netin kautta olla yhteydessä ammattilaiseen rajattomasti, vaatii 

se työntekijältä päätöksiä ja toimenpiteitä työ- ja vapaa-ajan rajaamiseksi sekä 

oman jaksamisensa turvaamiseksi. 

Itse teen paljon työtä verkon välityksellä ja jäin pohtimaan myös sitä, että miten 

yksittäisen nettiterapeutin on mahdollista saada välitöntä työnohjausta silloin, 

jos nettiterapia istunto sitä vaatii. Netin idea on olla läsnä aina ja kaikkialla tuo 

näin uusia haasteita myös esimerkiksi verkossa työtä tekevien ammattilaisten 

työnohjaukseen tai muuhun ammatilliseen tukeen ja ohjaukseen. Rakenteet ja 

ohjeet esimerkiksi yllättäviä kriisitilanteita varten on suunniteltava etukäteen ja 

niitä tulee arvioida ja päivittää tarpeen mukaan. 

7.2 Seksuaaliterapiaa verkon välityksellä 

Tätä työtä tehdessäni oli mielenkiintoista löytää erilaisia tapoja tehdä terapiaa 

netissä. HUS:n nettiterapiat edustavat uutta tapaa hyödyntää nettiä 

terapiatyössä. Ne pohjautuvat pitkäaikaisiin, kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden 

pohjalta on luotu erilaisiin oireisiin tai häiriöihin toimivat terapiamallit, joita 

asiakas käy läpi omatahtisesti ja terapeutin tukemana. Sitten on terapeutteja, 

jotka ovat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti lähteneet tarjoamaan netissä 

terapiatapaamisia kirjoitetun verkkokeskustelun ja /  tai verkkopuhelun 

välityksellä.   

Uskon, että myös seksuaaliterapian tai pariterapian osalta on mahdollista 

kehittää ohjelmia, joita käydään läpi ohjatusti terapeutin avustuksella ja tuella.  

Näkisin, että tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuen olisi 

mahdollista kehittää verkkoterapiaohjelmia esimerkiksi asiakkaille, jotka kärsivät 

liian herkästä siemensyöksystä, orgasmivaikeudesta tai vähentyneestä 

seksuaalisesta halusta. Pareilla voisi toimia parisuhteen perusrakenteita 

vahvistava terapiaohjelma, jonka voisi koota jonkin teorian ympärille.  Myös 

seksuaalisen halun erilaisuus parisuhteessa voisi olla yksi verkossa 

toteutettavan seksuaaliterapian ”ohjelma”.   
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Näistä kaikista seksuaalisuuteen tai parisuhteen toimivuuteen liittyvistä yleisistä 

ongelmista on olemassa paljon tutkittua tietoa ja toimiviksi tiedettyjä keinoja, 

jotka mielestäni ovat kokeilemisen arvoisia myös verkkoterapiassa ohjattaviksi. 

Tietenkin verkossa toteutettaessa edellä mainitun kaltaiset terapiaohjelmat 

soveltuvat vain motivoituneille ja yhteistyökykyisille pareille, joilla ei ole 

suhteessaan mitään syvää kriisiä.  

Mielestäni seksuaaliterapiaa on mahdollista tarjota myös verkon välityksellä. Se 

sopii mielestäni hyvin kasvokkaisten terapiatapaamisten rinnalle, silloin kun 

asiakkaalla on tapaamisiin pitkä matka tai hän on lomalla tai työmatkoilla usein. 

Terapiasuhteen luominen voisi näin tapahtua alkuun perinteisesti, mutta 

luottamuksen löydyttyä tapaamisia voisi sopia osittain myös verkkoon. Myös 

esimerkiksi paritapaamisten yksilökäynnit voisi terapiasuhteen alun jälkeen 

sopia asiakkaan näin halutessa netissä tapahtuviksi.  

Itse aloittelevana seksuaaliterapeuttina näen, että ensimmäinen tai muutama 

ensimmäinen tapaaminen asiakkaan kanssa olisi parasta järjestää kasvokkain. 

Näin puolin ja toisin on mahdollista saada käyttöön vuorovaikutuksen ja 

kohtaamisen kaikki informaatio, joka ohjaa terapiasuhteen jatkoa, menetelmien 

valintaa ja tavoitteita. Ehdottoman tärkeää on myös se, että asiakas kokee 

nettikontaktin luottamuksellisena ja omista tarpeista lähtevänä. Työntekijän 

tarve käyttää nettiä terapiatyössä tulee aina olla toissijainen.  

Olen samaa mieltä kokemuksensa jakaneiden Antti Ervastin ja Pirkko Hurmeen 

kanssa siitä, että akuutissa kriisissä olevat tai psykoottiset asiakkaat tarvitsevat 

kasvokkaista vakauttamista, he eivät saa apua nettiterapioista.  Mitään erityistä 

aihealuetta en sinänsä näe seksuaaliterapian näkökulmasta poissuljettavana 

nettiterapiassa, kunhan terapiasuhde vain toimii myös netin välityksellä. Sen 

luominen onnistuu joidenkin asiakkaiden kohdalla varmasti myös netissä.  

Netissä pitkään työtä tehneenä tiedän, että kohtaaminen ja keskustelu netissä 

voi parhaillaan olla hyvin intensiivistä, asiakaslähtöistä ja terapeuttistakin, silloin 

kun asiakas kokee tulleensa omana itsenään kuulluksi ja kohdatuksi 
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luottamuksellisessa keskustelussa. Siitä syystä näen verkossa tehtävän 

seksuaaliterapian kehittämisen ja kokeilemisen arvoiseksi. Vain sitä tekemällä, 

arvioimalla ja kehittämällä on mahdollista kerätä tietoa ja kokemuksia verkossa 

tehtävän seksuaaliterapian käyttömahdollisuuksista ja vaikutuksista. 

Seksuaaliterapiaan hakeutuvat asiakkaat ovat usein hyvin motivoituneita ja 

pulmaansa monesti jo pitkään työstäneitä. Se luo mielestäni hyvän pohjan sille, 

että luottamuksellisen yhteistyön edetessä he voisivat monesti olla halukkaita 

kokeilemaan nettiterapiaa ainakin osana omaa terapiaprosessiaan. Nettiin on 

mahdollista luoda erilaisia testejä tai tehtäväpatteristoja, jotka voisivat joillakin 

asiakkailla toimia hyvänä tukena tai motivaation ylläpitäjänä tapaamisten välillä.  

Netti on yksi toimintaympäristömme, joten sitä tulisi käyttää hyödyksi 

kaikenlaisessa auttamistyössä. Se ei kuitenkaan saa korvata kasvokkaista 

kohtaamista silloin, kun on sen tarve ja asiakas sitä toivoo. Nettiterapiat 

täydentävät mainiolla tavalla terapia- asiakkaiden palveluja ja mahdollistavat 

niiden käytön joustavasti, kustannustehokkaasti ja tutkitusti vaikuttavasti 

nykyteknologian välityksellä. 
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