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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää masennuksen pariterapian vaikuttavuuden eroja 

tutkimusyksiköiden välillä ja niitä välittäviä tekijöitä. Näitä tavoitteita varten tutkittiin myös, onko 

pariterapia vaikuttavaa masennuksen hoidossa. Tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian 

tuloksellisuudessa on tutkittu vain vähän. Lisäksi tekijöitä, jotka välittävät tutkimusyksiköiden välisiä 

eroja masennuksen pariterapian tuloksellisuudessa ei ole ilmeisesti tutkittu. Kuitenkin masennuksen 

pariterapian tuloksellisuutta on tutkittu ja sen on todettu olevan tuloksellista (Kung, 2000). Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköiden välisiä eroja 

masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa kahden vuoden seurannan aikana. 

Lisäksi tutkittiin, välittävätkö demografiset, yksilölliset sekä suhteisiin, terapiaan ja terapeuttiin 

liittyvät tekijät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa. Tutkimus 

on osa Dialogiset ja narratiiviset prosessit (DINADEP) masennuksen pariterapiassa -projektia, joka 

toteutettiin vuosina 2005–2011 kolmessa sairaanhoitopiirissä. Tutkimuksen lopullinen aineisto koostui 

46 tutkittavasta. Masennusoireita mitattiin Beck Depression Inventory (BDI)- ja Hamilton Depression 

Rating Scale (HDRS)-mittareilla. Analyysimenetelminä olivat Mann-Whitney U-testi, toistettujen 

mittausten varianssianalyysi (ANOVA) ja mediaattorimallit. Tutkimuksen mukaan pariterapia oli 

vaikuttavaa masennuksen hoidossa koko aineistolla ja Länsi-Pohjan tutkimusyksikössä verrattuna 

yleisiin masennuksen lieventymistä kuvaaviin raja-arvoihin. Pariterapian vaikuttavuuteen liittyen 

havaittiin, ettei se eronnut tavanomaisen hoidon vaikuttavuudesta. Selvitettäessä tutkimusyksiköiden 

välisiä eroja masennuksen hoidon vaikuttavuudessa Länsi-Pohjan tutkimusyksikössä masennuksen 

todettiin laskevan enemmän kuin Pohjois-Savon tutkimusyksikössä sekä BDI- että HDRS-mittareilla 

mitattuna. Masennuksen hoito sisälsi sekä pariterapian että tavanomaisen hoidon. Kuitenkin tutkittaessa 

eroja pariterapian vaikuttavuudessa havaittiin, että tutkimusyksiköt erosivat toisistaan vain BDI-

mittarin suhteen. Länsi-Pohjassa BDI-mittarin arvot laskivat enemmän kuin Pohjois-Savossa.  

Välittäviä tekijöitä tarkasteltaessa ainoastaan psykoterapian kesto ja yleisen toimintakyvyn taso 

välittivät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa. Tutkimuksen 

mukaan tutkimusyksiköiden välillä on havaittavissa eroja pariterapian vaikuttavuudessa. Lisäksi on 

löydettävissä eroja välittäviä tekijöitä. Hyödyntämällä tietoa tutkimusyksiköiden välisistä eroista ja 



 

 

niihin vaikuttavista tekijöistä on mahdollista löytää toimivia hoitokäytäntöjä, joiden avulla voidaan 

kehittää masennuksen pariterapiaa.   

 

 

Avainsanat: pariterapia, masennus, vaikuttavuus, tutkimusyksiköiden väliset erot, välittävät tekijät 
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The aim of this study was to investigate the differences between research units in the effectiveness of 

couple therapy for depression and the factors that mediate those differences. For these aims it was also 

examined whether couple therapy is effective in the treatment of depression. The differences between 

research units in the effectiveness of couple therapy have been studied only little. In addition, it seems 

that factors that mediate the differences between research units in the effectiveness of couple therapy 

for depression have not been studied. However, the effectiveness on couple therapy for depression has 

been studied and it has been found to be effective (Kung, 2000). In this study the differences between 

two research units in Northern Savo and Western Lapland were examined regarding the effectiveness of 

depression treatment and the effectiveness of couple therapy for depression during two-year follow-up. 

Furthermore, it was studied whether the demographic and individual factors and factors associated with 

relationships, therapy and therapist mediate the differences between research units in the effectiveness 

of couple therapy for depression. This study is part of Dialogical and Narrative Processes in Couple 

Therapy for Depression (DINADEP) project that was conducted in 2005-2011 in mental health 

outpatient clinics in three hospital districts. The final data of this study consisted of 46 participants. 

Depressive symptoms were measured with Beck Depression Inventory (BDI) and Hamilton Depression 

Scale (HDRS). The statistical methods used were Mann-Whitney U test, Repeated Measures Analysis 

of Variance (ANOVA) and mediation models. Couple therapy for depression was found to be effective 

in this study when examined with entire data and also in Western Lapland. It was also discovered that 

the effectiveness of couple therapy does not differ from the effectiveness of treatment-as-usual. When 

the differences between research units in the effectiveness of depression treatment were studied, BDI 

and HDRS scores were found to decrease more in Western Lapland than in Northern Savo. The 

depression treatment included both couple therapy and treatment-as-usual. However, when the 

differences in effectiveness of couple therapy were examined it was discovered that the research units 

differed only in BDI scores. The BDI scores decreased more in Western Lapland than in Northern Savo. 

When the mediating factors were studied, only the duration of psychotherapy and ability to function 

mediated the differences between research units in the effectiveness of couple therapy for depression. 

This study suggests that differences between research units in the effectiveness of couple therapy can 



 

 

be discovered. Also factors that mediate the differences can be found. When the information about 

differences between research units and factors that have an influence on them is used, it is possible to 

found useful treatment practices that can be used when developing couple therapy for depression.  

 

 

Keywords: couple therapy, depression, effectiveness, differences between research units, mediating 

factors 
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1. JOHDANTO 

 

 

Dialogiset ja narratiiviset prosessit (DINADEP) masennuksen pariterapiassa -projekti toteutettiin 

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella vuosina 2005–2011 (Seikkula, 2012). Projekti toteutettiin 

yhteistyössä Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien psykiatrian poliklinikoiden sekä Jorvin 

psykiatrian klinikkaryhmän kanssa. Projektin tavoitteena oli masennuksen pariterapian kehittäminen 

sekä sen vaikuttavuuden ja hoitoon vaikuttavien terapeuttisten prosessien tutkiminen. Tämä pro gradu -

tutkielma on osa DINADEP-projektia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää masennuksen pariterapian 

vaikuttavuuden eroja tutkimusyksiköiden välillä ja niitä välittäviä tekijöitä. Lisäksi näitä tavoitteita 

varten tutkitaan, onko pariterapia vaikuttavaa masennuksen hoidossa. 

 

 

1.1 Masennus 

 

 

Masennuksella voidaan tarkoittaa masentunutta tunnetilaa, mielialaa tai masennusoireyhtymää 

(Isometsä, 2007). Masentunut tunnetila on normaaliin tunne-elämään kuuluva hetkellinen reaktio, joka 

liittyy usein pettymyksiin ja menetyksiin. Pitkäaikaista masentunutta tunnevirettä kutsutaan 

masentuneeksi mielialaksi. Kun masentuneeseen mielialaan yhdistyy muita masennukseen liittyviä 

oireita, on kyseessä masennusoireyhtymä. Masennusoireyhtymät ovat mielenterveydenhäiriöitä, jotka 

kuuluvat mielialahäiriöihin. Mielialahäiriöt jaetaan yksisuuntaisiin, kaksisuuntaisiin ja sekamuotoisiin 

mielialahäiriöihin. Masennusoireyhtymät luokitellaan oireiden perusteella lieviin, keskivaikeisiin ja 

vaikeisiin. Oireiltaan vakavimpia masennusoireyhtymiä kutsutaan kliiniseksi depressioksi tai 

depressioksi. ICD-10 jakaa depressiot yksittäisiksi masennustiloiksi F32 ja toistuvaksi masennukseksi 

F33.  Vaikean masennusoireyhtymän keskeisimpiä oireita ovat masentunut mieliala, uupumus, 

mielihyvän menetys, unihäiriöt, itsearvostuksen väheneminen, keskittymiskyvyn heikentyminen, 

itsetuhoiset ajatukset ja käyttäytyminen, muutokset ruokahalussa ja painossa sekä psykomotorinen 

kiihtyneisyys tai hidastuminen. Tässä pro gradu -tutkielmassa masennus ymmärretään 

masennusoireyhtymänä. Jatkossa masennusoireyhtymästä puhutaan käsitteellä masennus.  

Masennukseen liittyy toimintakyvyn laskua (Isometsä, 2011), joka riippuu masennuksen 
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vakavuusasteesta (Depressio: Käypä hoito –suositus, 2010). Keskivaikeassa masennustilassa 

toimintakyky on usein selvästi alentunut ja vaikeassa masennustilassa henkilö tarvitsee tukea arjessa 

toimimisessa (Depressio: Käypä hoito –suositus, 2010). Myös yleistä toimintakykyä mittaavan GAF-

mittarin arvojen on todettu olevan yhteydessä masennuksen vakavuusasteeseen (Grootenboer ym., 

2012). Mielenterveydenhäiriöistä masennustila on yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste ja 

psyykkisistä syistä eläkkeellä olevista henkilöistä yli puolella on ensisijaisena diagnoosina masennus 

(F32 tai F33) (Eläketurvakeskus, 2007).  Lisäksi masennus on luonteeltaan vuorovaikutuksellinen ja se 

tulee ymmärtää vuorovaikutuksellisessa kontekstissa (Joiner, Coyne, & Blalock, 1999). Tämä konteksti 

on yhteydessä masennuksen puhkeamiseen, esiintymiseen ja lieventymiseen. Masennuksella on myös 

vuorovaikutuksellisia seurauksia ja piirteitä.  

Masennus on yksi yleisimmistä kansanterveysongelmista (Isometsä, 2007) ja sitä esiintyy Suomessa 

vuosittain noin viidellä prosentilla väestöstä (Pirkola ym., 2005). Vaikka masennustilat ovat yleisiä 

väestön keskuudessa (Isometsä, 2007), vain 59 % masentuneista henkilöistä hakeutuu hoitoon sen 

vuoksi (Hämäläinen ym., 2004). Masennusta hoidetaan yleisimmin lääkehoidolla, psykoterapialla ja 

näiden yhdistelmällä (Depressio: Käypä hoito -suositus, 2010).  

Masennusta voidaan hoitaa myös pariterapialla, jossa ovat mukana molemmat puolisot sekä 

koulutettu terapeutti (Barbato & D´Avanzo, 2008). Pariterapian tavoitteena on negatiivisten 

vuorovaikutusmallien muokkaaminen sekä vastavuoroisuuden ja tuen lisääminen parisuhteessa. 

Pariterapiaa on alettu käyttää masennuksen hoidossa, koska masennuksen ja 

parisuhdetyytymättömyyden välillä on havaittu yhteys (Denton, Golden, & Walsh, 2003; Gupta, Coyne, 

& Beach, 2003). Pariterapiaa on käytetty masennuksen hoidossa myös parisuhteeseensa tyytyväisillä 

pareilla (Bodenmann ym., 2008; Cohen, O´Leary, & Foran, 2010). Puolison mukaan ottaminen 

masentuneen potilaan hoitoon on tärkeää sekä parisuhteeseensa tyytymättömillä että tyytyväisillä 

pareilla (Rautiainen, Kuhlman, & Seikkula, 2012). Suhteessa ilmenevien ongelmien hoitaminen voi 

tukea masennuksesta paranemista. Lisäksi puoliso voi tukea masennusta sairastavaa puolisoaan sekä 

saada itse tukea, sillä myös puolisoilla esiintyy yleensä ainakin lievää masennusta. Puolison mukanaolo 

hoidossa voi myös nopeuttaa potilaan mahdollisuutta toipua masennuksesta.  
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1.2 Pariterapian tuloksellisuus masennuksen hoidossa 

 

 

Psykoterapian tuloksellisuutta voidaan selvittää kolmella tutkimusasetelmalla (Wahlström, 2012). 

Vaikuttavuustutkimukset (effectiveness) toteutetaan luonnollisissa terveydenhuollon hoitotilanteissa 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia, 2006), joissa potilaat valikoituvat 

tutkimuksiin ilman poissulkukriteereitä ja saavat valita itselleen sopivan hoitomuodon (Ablon & Jones, 

2002). Hoitomuotoja ei ole yhdenmukaistettu, jolloin terapeutit eivät käytä hoitomanuaaleja. 

Vaikuttavuustutkimuksissa korostetaan ulkoista validiteettia (Ablon & Jones, 2002) ja tulokset 

vastaavat paremmin todellista hoitotilannetta (Seikkula, 2012). Psykoterapian tehoa (efficacy) tutkitaan 

satunnaistetuilla kontrolloiduilla koeasetelmilla, joissa selvitetään terapiamuodon tai menetelmän tehoa 

valikoidussa potilasaineistossa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia, 2006). 

Tehotutkimuksissa korostetaan sisäistä validiteettia, jolla pyritään takaamaan, että havaitut tulokset 

johtuvat pelkästään tutkitusta hoidosta (van der Lem, vander Wee, van Veen, & Zitman, 2012). Potilaat 

kuuluvat yleensä tiettyyn häiriöryhmään ja terapiamenetelmän toteuttaminen perustuu tarkkoihin 

ohjeistuksiin (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia, 2006).  

Tehokkuustutkimuksilla (efficiency) tarkoitetaan käytettyjen voimavarojen ja vaikuttavuuden välisen 

suhteen arviointia. Tämä tutkimus on osa DINADEP-projektia, joka toteutettiin luonnollisissa hoito-

olosuhteissa. Tällöin kyseessä on vaikuttavuustutkimus. Tästä tutkimuksesta puhuttaessa käytetään 

termiä vaikuttavuus. 

Pariterapian tuloksellisuuden tutkiminen on yleensä painottunut tehotutkimuksiin, kun taas 

vaikuttavuustutkimuksia on toteutettu vain vähän (Ward & McCollum, 2005). Tehotutkimukset ovat 

olleet tärkeitä vakiinnuttaessa pariterapiaa hyväksytyksi hoitomuodoksi (Addison, Sandberg, Corby, 

Robila, & Platt, 2002). Niiden ongelmana voidaan kuitenkin pitää niiden kontrolloitua luonnetta, 

jolloin ne muistuttavat vain vähän käytännön työtä (Pinsof & Wynne, 2000). Tällainen 

tutkimusasetelma ei todista, että pariterapia olisi tuloksellista myös käytännössä (Addison ym., 2002).  

Tarve vaikuttavuustutkimuksille on syntynyt siitä, että on havaittu aukko tutkimuksen ja käytännön 

välillä. Lisäksi on huomattu, että tehotutkimuksissa 80 % tutkittavista saa hyvän hoidon tuloksen, kun 

taas vaikuttavuustutkimuksissa tulos laskee 50 %:iin (Seikkula, Rautiainen, & Wahlbeck, 2005).  

Pariterapiamuotojen tuloksellisuutta masennuksen hoidossa on tutkittu paljon. Beach ja O´Leary 

(1992), Emanuels-Zuurveen ja Emmelkamp (1996) sekä Jacobson, Dobson, Fruzzetti, Schmaling ja 
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Salusky (1991) selvittivät behavioraalisen pariterapian tuloksellisuutta masennuksen hoidossa. 

Kahdessa tutkimuksessa tutkittiin yksilöpsykoterapian pariterapiasovelluksia (Emanuels-Zuurveen & 

Emmelkamp, 1997; Foley, Rounsaville, Weissman, Sholomskas, & Chevron, 1989). Foley ym. (1989) 

tutkivat interpersoonallisen terapian pariterapiasovellusta sekä Emanuels-Zuurveen ja Emmelkamp 

(1997) tutkivat kognitiivisen terapian muotoa, jossa puoliso oli mukana (spouse-aided therapy). 

Kognitiivisen (Teichman, Bar-El, Zhor, Sirota, & Elizur, 1995) ja tunnekeskeisen (Dessaulles, Johnson, 

& Denton, 2003) pariterapian tuloksellisuutta masennuksen hoidossa on myös selvitetty. Edellä 

kuvattujen tutkimusten lisäksi on tutkittu kognitiivis-behavioraalista pariterapiaa (Whisman & Beach, 

2012), sen sovellusta, jossa painotetaan stressin hallintaa (coping-oriented couples therapy) 

(Bodenmann ym., 2008), systeemistä pariterapiaa (Leff ym., 2000) ja lyhyttä, ongelmakeskeistä 

pariterapiaa (Cohen, O´Leary, & Foran, 2010). 

Pariterapia on tuloksellista masennuksen hoidossa (Klann, Hahlweg, Baucom, & Kroeger, 2011; 

Kung, 2000; Whisman & Beach, 2012; Whisman & Uebelacker, 1999). Tutkimuksia on toteutettu 

asetelmilla, joissa sisäänottokriteereinä ovat sekä masennus että parisuhdetyytymättömyys tai 

pelkästään masennus. Molemmat sisäänottokriteerit sisältävissä tutkimuksissa on todettu, että 

pariterapia on yhtä tuloksellista masennuksen hoidossa kuin yksilöpsykoterapia, mutta se lisää 

parisuhdetyytyväisyyttä merkitsevästi enemmän (Beach & O´Leary, 1992; Emanuels-Zuurveen & 

Emmelkamp, 1996; Foley ym., 1989). Tutkimuksissa, joissa tutkittiin pelkästään masennusta, 

pariterapia vähensi masennusoireita yhtä paljon kuin yksilöpsykoterapia (Bodenmann ym., 2008; 

Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1997; Teichman ym., 1995). Lisäksi Teichman ym.  (1995) 

totesivat pariterapian lisäävän parisuhdetyytyväisyyttä yksilöpsykoterapiaa enemmän. Kuitenkin 

poikkeuksena aiemmista tutkimuksista, joissa sisäänottokriteerinä oli ainoastaan masennus, on 

Seikkulan ym. (2012) DINADEP-projektiin liittyvä tutkimus. Heidän mukaansa pariterapia tuotti 

parempia tuloksia haastattelijan arvioiman masennuksen suhteen kuin tavanomainen hoito. 

Tavanomaisella hoidolla tarkoitettiin yksilöpsykoterapeuttista hoitoa. Jacobsonin ym. (1991) 

tutkimuksessa, jossa oli mukana sekä parisuhteeseensa tyytymättömiä että tyytyväisiä pariskuntia, 

löydettiin myös ero pariterapian ja yksilöpsykoterapian tuloksellisuuden välillä. Pariterapian todettiin 

olevan yksilöpsykoterapiaa tehottomampaa masennuksen hoidossa niillä pareilla, joilla ei ollut 

parisuhdetyytymättömyyttä. Jos parisuhdetyytymättömyyttä ilmeni, pariterapia oli yhtä tuloksellista 

kuin yksilöpsykoterapia. Lisäksi pariterapia lisäsi parisuhdetyytyväisyyttä enemmän kuin 

yksilöpsykoterapia.  Kuitenkin Kung (2000) sekä Whisman ja Beach (2012) totesivat, että pariterapia 
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oli tuloksellista masennuksen hoidossa sekä parisuhteeseensa tyytymättömillä että tyytyväisillä 

pariskunnilla. Pariterapian on todettu vähentävän masennusoireita enemmän kuin ilman hoitoa 

jäämisen (Cohen ym., 2010; Teichman ym., 1995). Lisäksi pariterapia on yhtä tehokasta masennuksen 

hoidossa kuin lääkehoito (Dessaulles ym., 2003), ellei jopa hieman tehokkaampaa (Leff ym., 2000). 

Pariterapian tuloksellisuus masennuksen hoidossa välittyy parisuhdetyytyväisyydessä tapahtuvien 

muutosten kautta (Beach, 2003). Kuitenkaan tämä havainto ei saa tukea Barbaton ja D´Avanzon (2008) 

meta-analyysistä.  

 

 

1.3 Tutkimusyksiköiden väliset erot hoidon tuloksellisuudessa 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteina on tutkia masennuksen pariterapian ja masennuksen hoidon 

vaikuttavuuden eroja tutkimusyksiköiden välillä. Masennuksen hoito sisältää sekä pariterapian että 

tavanomaisen hoidon. Tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa on 

tutkittu vain vähän. Aiempien tutkimusten niukkuuden vuoksi taustakirjallisuutta laajennettiin 

koskemaan tutkimuksia, joissa selvitettiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja riippumatta tutkitusta 

mielenterveydenhäiriöstä tai hoitomuodosta. Tutkimusyksiköiden välisiä eroja on yleensäkin 

psykoterapian tuloksellisuustutkimuksissa tutkittu vain vähän ja ne eivät ole olleet tutkimusten 

keskiössä.  

Seikkula ym. (2012) tutkivat DINADEP-projektiin liittyvän tutkimuksensa yhteydessä Länsi-

Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköiden välisiä eroja. Hoitomuotoina olivat sekä pariterapia että 

tavanomainen hoito. Länsi-Pohja ja Pohjois-Savo eivät eronneet alkutilanteessa sukupuolen, 

työtilanteen, iän, yleisen mielenterveyden (SCL-90) tai potilaan itsearvioiman masennuksen (BDI) 

suhteen. Länsi-Pohjassa asiakkailla oli alkutilanteessa parempi yleinen toimintakyky (GAF). Kahden 

vuoden seurannassa Länsi-Pohjan asiakkaat saivat parempia arvoja SCL-90- ja BDI-mittareilla 

mitattuna kuin Pohjois-Savon asiakkaat. Tämä ero saattoi selittyä Länsi-Pohjan kriisikeskeisellä 

hoidolla, jossa asiakkaat tulevat hoitoon varhaisemmassa vaiheessa. Tutkiessaan pariterapian 

vaikuttavuutta parisuhdetyytyväisyyden, perheilmapiirin, psykiatristen oireiden, elämänhallinnan 

tunteen ja tunneilmaisujen osalta Lundblad ja Hansson (2006) eivät löytäneet eroja pariterapian 

vaikuttavuudessa perheneuvoloiden välillä. 
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Frank ym. (2002) selvittivät hoitoon vastaamattomuuteen yhteydessä olevia tekijöitä 

perusterveydenhuollon masennusta sairastavilla potilailla. Masennuksesta toipuminen oli yhteydessä 

hoitopaikkaan, joissa eri hoitomuodot johtivat erilaisiin hoidon lopputuloksiin. Lebanonissa 

lääkehoitoa saaneilla potilailla oli pienempi todennäköisyys toipua masennuksesta kuin lumehoitoa 

saaneilla. Pittsburgissa sen sijaan ratkaisukeskeistä psykoterapiaa saaneet potilaat toipuivat 

epätodennäköisemmin masennuksesta kuin lumehoitoa saaneet. Katonin ym. (2002) mukaan 

dystymiasta toipuminen oli yhteydessä hoitopaikkaan. He tutkivat perusterveydenhuollossa 

satunnaistettuna kokeena tekijöitä, jotka ennustivat dystymiaa sairastavien potilaiden hoitoon 

vastaamattomuutta. Kuitenkin Kellner ym. (2006) totesivat, ettei hoitoyksikkö välittänyt merkitsevästi 

hoidon vaikutusta masennuksen uusiutumiseen. He tutkivat satunnaistettuna kokeena masennuksen 

uusiutumisen ehkäisemistä sähkösokkihoidolla ja lääkehoidolla. 

Kirchmann ym. (2009) tutkivat potilaan arvioimien terapeuttisten tekijöiden, kiintymystyylin ja 

ryhmäpsykoterapian tuloksen välistä yhteyttä potilailla, joilla esiintyi muun muassa mielialahäiriöitä, 

ahdistushäiriöitä sekä persoonallisuushäiriöitä. Sairaalat eivät eronneet toisistaan hoidon lopputuloksen 

suhteen. Tutkiessaan bulimia nervosan hoitoa Agras, Walsh, Fairburn, Wilson ja Kraemer (2000) 

löysivät eroja tutkimusyksiköiden väliltä. Columbian yliopistossa interpersoonallinen psykoterapia 

tuotti Stanfordin yliopistoa parempia tuloksia bulimian hoidossa. Stanfordissa saatiin Columbiaa 

parempia tuloksia kognitiivis-behavioraalisella terapialla. Eroa voitiin selittää hoitoyksiköiden välisillä 

eroilla kadon määrässä. Kuitenkaan Kächele, Kordy ja Richard (2001) eivät löytäneet eroja 

syömishäiriön hoidon tuloksessa sairaaloiden väliltä tutkiessaan tekijöitä, jotka määrittävät hoidon 

pituutta sekä selvittäessään hoidon keston ja muiden tekijöiden vaikutusta hoidon tulokseen 

sairaalapotilailla. Tutkittaessa tutkimusyksiköiden välisiä eroja ADHD:n hoidossa, tutkimusyksikön ei 

todettu vaikuttavan merkitsevästi oireiden vähenemiseen (Philipsen ym., 2007). Tutkimus toteutettiin 

avohoitoklinikoilla ja hoitomuotona oli ryhmäpsykoterapia.  

 

 

1.4 Pariterapian tulokseen yhteydessä olevat ja sitä ennustavat tekijät 

 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka välittävät tutkimusyksiköiden välisiä 

eroja pariterapian vaikuttavuudessa. Välittävillä tekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, joiden kautta 

riippumaton muuttuja vaikuttaa riippuvaan muuttujaan (Baron & Kenny, 1986). Tutkimusyksiköiden 
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välisiä eroja välittäviä tekijöitä ei ole ilmeisesti tutkittu aiemmin. Tästä syystä taustakirjallisuutta 

laajennettiin koskemaan tutkimuksia, joissa tutkittiin yleensä pariterapian lopputulokseen yhteydessä 

olevia, sitä selittäviä tai ennustavia tekijöitä. Tietyissä tekstin kohdissa on myös viitattu 

vuosikymmeniä sitten julkaistuihin tutkimuksiin, jotka ovat edelleen paljon viitattuja. 

Pariterapiatutkimukset ovat tyypillisesti keskittyneet tutkimaan parisuhdetyytymättömyyttä (Atkins ym., 

2005) masennuksen sijaan. Tämän takia välittävien tekijöiden teoreettista perustaa laajennettiin 

joidenkin tekijöiden kohdalla koskemaan myös yksilöpsykoterapiatutkimuksia masennuksen hoidossa, 

koska tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on pariterapian lisäksi masennus. 

Pariterapian tulosta ennustavia tekijöitä on tutkittu paljon. Tekijät voidaan jakaa demografisiin, 

yksilöllisiin ja suhteisiin liittyviin tekijöihin (Atkins ym., 2005). Lisäksi ennustavina tekijöinä ovat 

olleet terapeuttiin ja terapiaan liittyvät tekijät (Snyder, Mangrum, & Wills, 1993). Demografisista 

tekijöistä on tutkittu esimerkiksi sukupuolta, ikää ja työllisyystilannetta, jotka ovat myös tämän 

tutkimuksen kohteena. Näiden lisäksi on tutkittu muun muassa tulotasoa, koulutusta, avioliiton kestoa 

ja sitä, onko pariskunnalla lapsia vai ei (Atkins ym., 2005; Baucom, Atkins, Simpson, & Christensen, 

2009). Dentonin, Burlesonin, Clarkin, Rodriguezin ja Hobbsin (2000) mukaan sukupuoli korreloi 

hoidon lopussa mitattuun parisuhdetyytyväisyyteen, kun parisuhdetyytymättömyyden hoitoa tutkittiin 

satunnaistettuna kokeena.  Sukupuolen yhteyttä hoidon lopputulokseen on selvitetty myös 

vaikuttavuustutkimuksissa (Klann ym., 2011; Lundblad & Hansson, 2005; Tilden, Gude, Sexton, 

Fiinser, & Hoffart, 2010).  Klann ym. (2011) eivät löytäneet sukupuolten välisiä eroja hoidon tehossa 

tutkiessaan pariterapian vaikuttavuutta parisuhdetyytymättömyyden ja masennuksen hoidossa. Lisäksi 

molempien sukupuolten on havaittu hyötyvän pariterapiasta vähentyneiden oireiden, tunteellisen 

ylisitoutuneisuuden ja kriittisyyden osalta (Lundblad & Hansson, 2005). Tildenin ym. (2010) mukaan 

sukupuoli ei ennustanut parisuhteen laadun muutosta loppumittauksesta kolmen vuoden seurantaan 

tutkiessaan parisuhdetyytyväisyyden, masennusoireiden ja ihmissuhdeongelmien välisen yhteyden 

kulkua ja sitä ennustavia tekijöitä pariterapiassa. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että nuoremmat 

pariskunnat saavat parempia hoidon tuloksia pariterapiassa kuin vanhemmat parit (Bennun, 1985; 

Hahlweg, Schindler, Revenstorf, & Brangelmann, 1984; O`Leary & Turkewitz, 1981). Kuitenkaan 

kaikissa tutkimuksissa ei löydetty iän yhteyttä hoidon lopputulokseen (Baucom ym., 2009; Crowe, 

1978; Jacobson, Folette, & Pagel, 1986; Snyder ym., 1993). Tutkittaessa tunnekeskeistä pariterapiaa on 

kuitenkin havaittu, että vanhempi ikä ennustaa miehillä parempaa hoidon lopputulosta seurannassa 

(Johnson & Talitman, 1997). Toisaalta vanhemman iän on myös todettu ennustavan heikompaa 
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pariterapian tulosta alkoholismin hoidossa (McCrady, Hayaki, Epstein, & Hirsch, 2002). 

Työllisyystilannetta pariterapian lopputuloksen ennustajana on tutkittu vain vähän. Snyderin ym. (1993) 

mukaan puolisoiden työttömyys tai rajoittunut työkyky (restriction to unskilled labor) ennusti 

parisuhdetyytymättömyyttä tai avioeroa neljän vuoden seurannassa. Masennuksen hoitoa käsittelevissä 

yksilöpsykoterapiatutkimuksissa työllisyystilannetta on tutkittu enemmän. Frank ym. (2002) totesivat 

työssäkäynnin, kotiäitiyden ja eläkkeellä olemisen olevan yhteydessä masennuksesta toipumiseen 

tutkiessaan masennuksen hoitoa perusterveydenhuollossa. Lisäksi heidän mukaansa eläkkeellä olevat ja 

kotiäidit toipuivat masennuksesta työttömiä todennäköisemmin. Kuitenkin on myös havaittu, että 

työssäkäyvät henkilöt pysyvät oireellisina masennuksen hoidon loputtua (Gelhart, Hand-Ronga, & 

King, 2002)  

Yksilöllisistä tekijöistä on tutkittu esimerkiksi psykopatologiaa. Tutkimuksissa on havaittu, ettei 

psykiatrinen diagnoosi (Atkins ym., 2005; Baucom ym., 2009) tai yleinen mielenterveys (Baucom ym., 

2009) ennusta pariterapiaan vastaamista. Pariterapian alussa mitattu itsearvioitu masennus korreloi 

myös vain heikosti hoidon loputtua mitattuun masennukseen (Beach & O´Leary, 1992). Kuitenkin 

tutkimuksissa on myös löydetty yhteys masennuksen ja pariterapian lopputuloksen välillä. Toisaalta 

vakavamman masennuksen on havaittu olevan yhteydessä parempaan (Jacobson ym., 1986), mutta 

toisaalta myös huonompaan pariterapian lopputulokseen (Snyder ym., 1993). Kaikissa edellä 

mainituissa tutkimuksissa tutkimuksen kohteena oli parisuhdetyytymättömyys sekä Beachilla ja 

O´Learyllä (1992) lisäksi masennus. Pariterapiatutkimuksissa ei ole ilmeisesti tutkittu, kuinka 

masennuksen kesto tai masennuksen vakavuus hoidon alussa ennustavat masennuksen hoidon tulosta. 

Näitä tekijöitä on kuitenkin tutkittu yksilöpsykoterapiatutkimuksissa. Masennuksen pidemmän keston 

on todettu ennustavan heikompaa masennuksen hoidon tulosta (Mynors-Wallis & Gath, 1997; Van, 

Schoevers, & Dekker, 2008). Masennuksen vakavuusastetta tutkittaessa on havaittu, että hoidon alussa 

mitattu oireiden pienempi vakavuusaste ennustaa masennuksen hoidon parempaa (Frank ym., 2002; 

Mynors-Wallis & Gath, 1997) ja oireiden suurempi vakavuusaste heikompaa lopputulosta (Hamilton & 

Dobson, 2002).  

Suhteisiin liittyvistä tekijöistä on tutkittu esimerkiksi parisuhdetyytymättömyyttä. Lisäksi on 

tutkittu muun muassa läheisyyttä, kommunikointia ja sitoutuneisuutta (Atkins ym., 2005).  Näistä 

tekijöistä vain parisuhdetyytymättömyys on tämän tutkimuksen kohteena. Hoidon alussa mitatun 

parisuhdetyytymättömyyden vakavuusasteen on todettu ennustavan pariterapian tulosta sekä 

hoidettaessa parisuhdetyytymättömyyttä (Baucom ym., 2009) että alkoholismia (McCrady ym., 1993). 
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Myös Snyder ym. (1993) löysivät tutkimuksessaan yhteyden parisuhteen laadun ja hoidon 

lopputuloksen välillä. Tutkimuksen mukaan heikompi parisuhteen laatu pariterapian alkaessa ennusti 

parisuhdetyytymättömyyttä hoidon loputtua ja seurannassa. Lisäksi Christensen, Atkins, Baucom ja Yi 

(2010) totesivat pariterapian alkaessa suhteeseensa tyytymättömien pariskuntien olevan keskimäärin 

tyytymättömiä parisuhteeseensa myös hoidon loputtua. Kuitenkin on myös havaittu, että pariterapiaan 

tyytymättömämpinä tulleet parit hyötyivät seurannassa tunnekeskeisestä pariterapiasta eniten (Johnson 

& Talitman, 1997). Lukuun ottamatta McCradyn ym. (2002) tutkimusta kaikissa edellä mainituissa 

tutkimuksissa tutkittiin parisuhdetyytymättömyyttä. Lisäksi on todettu, ettei parisuhteeseensa osittain 

tyytymättömien ja tyytyväisten naisten välillä ole eroja masennuksen pariterapian tuloksessa (Cohen 

ym., 2010).  

Terapeuttiin ja terapiaan liittyvistä tekijöistä on pariterapiatutkimuksissa tutkittu esimerkiksi 

terapiaistuntojen lukumäärää (Beyebach ym., 2000; Hahlwegin & Klannin, 1997; Hampson, Prince, & 

Beavers, 1999; Wardin & McCollumin, 2005), terapeutin kokemusta (Beyebach ym., 2000; Fals-

Stewart & Birchler, 2002) ja terapeuttista allianssia (Friedlander, Escudero, Heatherington, & Diamond, 

2011). Terapeuttinen allianssi ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen kohteena, vaan terapiaistuntojen 

lukumäärän ja terapeutin kokemuksen lisäksi tutkitaan psykoterapian ajallista kestoa. Terapiaistuntojen 

lukumäärää on tutkittu esimerkiksi vaikuttavuustutkimuksissa. Hampson ym. (1999) totesivat 

terapiaistuntojen määrän olevan yhteydessä toipumiseen pariterapiassa. Kuitenkin yhteyden suunnasta 

on saatu ristiriitaisia tuloksia. Wardin ja McCollumin (2005) mukaan terapiaistuntojen suurempi määrä 

lisäsi paremman hoidon lopputuloksen todennäköisyyttä, kun taas Hahlwegin ja Klannin (1997) 

mukaan pienempi istuntojen määrä johti parempaan pariterapian lopputulokseen. Wardin ja 

McCollumin (2005) tutkimuksessa hoitomuotona oli pariterapian lisäksi perheterapia ja 

yksilöpsykoterapia. Samansuuntaisen tuloksen Wardin ja McCollumin (2005) kanssa saivat Beyebach 

ym. (2000), joiden mukaan suurempi istuntojen määrä korreloi myönteisesti hoidon lopputulokseen 

hoidon loputtua. Kuitenkaan yhteyttä ei löydetty seurantamittauksessa. Tutkimuksessa 

terapiaistuntoihin sisältyi perhe- ja yksilöterapiaistuntoja. Asiakkaista hieman yli puolet oli aikuisia ja 

loput lapsia tai nuoria. Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa tutkittavat olivat hakeutuneet hoitoon 

vaihtelevista syistä. Terapiaistuntojen lukumäärän yhteyttä pariterapian tulokseen on tutkittu lisäksi 

alkoholi- ja päihdehäiriöiden hoidossa (Powers, Vedel, & Emmelkamp, 2008). Tutkimuksessa 

istuntojen lukumäärä ei vaikuttanut hoidon tehoon. Useissa pariterapiatutkimuksissa, joissa on hoidettu 

masennusta, pariterapiaistuntoja on ollut 10–20 (Beach & O`Leary, 1992; Bodenmann ym., 2008; 
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Dessaulles ym., 2003; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1996; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 

1997; Foley ym., 1989; Jacobson ym., 1991; Leff ym., 2000; Teichman ym., 1995) ja terapia on 

kestänyt 15–20 viikkoa (Bodenmann ym., 2008; Dessaulles ym., 2003; Emanuels-Zuurveen & 

Emmelkamp, 1996; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1997; Foley ym., 1989, & Teichman ym., 

1995). Näissä tutkimuksissa pariterapia on todettu tulokselliseksi masennuksen hoitomuodoksi. 

Kuitenkin Cohenin ym. (2010) tutkimuksen mukaan myös viisi istuntoa sisältänyt viisi viikkoa 

kestänyt ongelmakeskeinen pariterapia johti myönteiseen masennuksen hoidon lopputulokseen. Vaikka 

tutkimuksissa istuntojen määrää tai terapian kestoa viikkoina ei tutkittu pariterapian tulokseen 

yhteydessä olevina tekijöinä, on tutkimuksissa pidempikestoisten sekä lyhyempikestoisen pariterapian 

todettu johtavan samansuuntaiseen hoidon lopputulokseen. Terapeutin kokemuksen vaikutusta 

pariterapian lopputulokseen ovat selvittäneet muun muassa Fals-Stewart ja Birchler (2002) tutkiessaan 

alkoholismin hoitoa. Terapeuttien kokemus ei vaikuttanut tutkittavien raittiinaolopäivien määrään eikä 

siihen, millaiseksi tutkittavat kokivat parisuhteensa laadun hoidon loputtua ja seurannassa. Myöskään 

Beyebach ym. (2000) eivät löytäneet eroja kokeneiden ja kokemattomampien terapeuttien väliltä 

tuloksekkaiden tapausten määrässä hoidon loputtua tai seurannassa.  

 

 

1.5 DINADEP-projektin tutkimusyksiköiden kuvaukset 

 

 

DINADEP-projekti toteutettiin kolmessa tutkimusyksikössä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion 

psykiatrian poliklinikalla painotetaan yksilöpsykoterapiaa, mutta pari- ja perheterapiaa toteutetaan 

myös aktiivisesti (Seikkula ym., 2012). Asiakkaat tulevat hoitoon perusterveydenhuollosta saamallaan 

lähetteellä (Saarinen ym., 2007). Hoidon ja kuntoutuksen toteutus perustuu masennuksen Käypähoito -

suositukseen, erikoissairaanhoidon mukaiseen hoitotakuuseen ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 

laadittuihin kiireettömän hoidon perusteisiin. Käypähoito -suosituksen ja hoitotakuun täyttymiseksi 

lähetteet arvioidaan konsultaationäkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että iso osa potilaista voidaan 

hoitaa perusterveydenhuollossa. Potilaan hoidossa on keskeistä hoidon seuranta ja arviointi sekä hoidon 

katkeamattomuuden takaaminen, johon pyritään lähettävän ja hoitavan tahon yhteistyöllä. Päivystys- ja 

akuuttipsykiatrinentyö pyritään toteuttamaan virka-ajalla. 
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Jorvin sairaalan alueella masennuksen hoito toteutetaan perusterveydenhuollossa, mutta tarpeen 

tullen asiakas ohjataan erikoissairaanhoitoon (Seikkula ym., 2012). Perheiden kanssa työskentelyä ei 

painoteta, mutta sitä voidaan hyödyntää hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Kemin ja Tornion psykiatrian poliklinikoiden työskentely perustuu 

perhekeskeiseen kriisihoitoon (Seikkula ym., 2006). Asiakkaat tulevat hoitoon joko kriisiryhmän kautta 

tai perusterveydenhuollon lähetteellä. Hoito toteutetaan avoimen dialogin hoitomallin (Open Dialogue-

Approach, ODA) mukaisesti (Aaltonen, Seikkula & Lehtinen, 2011; Seikkula, Alakare, & Aaltonen, 

2011; Seikkula ym., 2003; Seikkula ym., 2006), johon sisältyy seitsemän keskeistä periaatetta 

(Seikkula ym., 2003; Seikkula ym., 2011). Periaatteisiin sisältyy välitön avunanto, jossa ensimmäinen 

tapaaminen tulee järjestää 24 tunnin sisällä yhteydenotosta. Lisäksi on saatavilla ympärivuorokautista 

kriisiapua. Läheiset ja omaiset osallistuvat myös hoitoon. Hoitoon sisältyy ajatus joustavuudesta, 

jolloin hoito tulee mukauttaa potilaan ja läheisten tarpeisiin. Lisäksi tietty työryhmä ottaa vastuun 

hoidosta koko hoitoprosessin ajaksi. Keskeistä on myös pyrkimys psykologiseen jatkuvuuteen 

ottamalla hoitoon mukaan henkilöitä eri hoitoverkostoista. Hoidossa pyritään luomaan terapeuttinen 

yhteistyösuhde, jossa pystytään sietämään epävarmuutta ja sen kautta edistämään turvallisuuden 

tunnetta. Työryhmän tulee keskittyä dialogin tuottamiseen terapiatapaamisissa luodakseen kieltä ja 

sanoja kokemuksille, joista ei ole ennen puhuttu.   

 

 

1.6 Tutkimuskysymykset  

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia masennuksen pariterapian vaikuttavuuden eroja 

tutkimusyksiköiden välillä ja niitä välittäviä tekijöitä. Lisäksi näitä tavoitteita varten tutkitaan, onko 

pariterapia vaikuttavaa masennuksen hoidossa. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

1. Onko pariterapia vaikuttavaa masennuksen hoidossa ja eroaako pariterapian vaikuttavuus 

tavanomaisen hoidon vaikuttavuudesta? Tämän tutkimuksen muita tavoitteita varten halutaan 

ensimmäiseksi selvittää masennuksen pariterapian vaikuttavuutta koko aineistolla ja 

tutkimusyksiköittäin. Pariterapian vaikuttavuuteen liittyen halutaan myös tutkia, eroaako sen 

vaikuttavuus tavanomaisen hoidon vaikuttavuudesta.  
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2. Eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan tutkimusyksiköt masennuksen hoidon 

vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana? Tavanomainen hoito on 

pariterapian ohella keskeinen osa masennuksen hoitoa DINADEP-projektissa. Tämän takia 

tässä tutkimuksessa halutaan ensimmäiseksi selvittää, onko tutkimusyksiköiden välillä eroja 

masennuksen hoidossa, kun hoitomuotoja ei ole erotettu toisistaan.  

3. Eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan tutkimusyksiköt masennuksen pariterapian 

vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana? Tässä tutkimuksessa halutaan 

keskittyä erityisesti tutkimusyksiköiden välisiin eroihin pariterapian vaikuttavuudessa ja 

lisätä tietoa niistä DINADEP-projektiin liittyen.  

4. Välittävätkö demografiset, yksilölliset sekä suhteisiin, terapiaan ja terapeuttiin liittyvät tekijät 

tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa? Pariterapian 

vaikuttavuutta on mitattu tässä itsearvioidun masennuksen viimeisen mittauskerran tasolla. 

Aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu demografisten, yksilöllisten sekä suhteisiin, terapiaan ja 

terapeuttiin liittyvien tekijöiden yhteyttä pariterapian lopputulokseen. Kuitenkaan aiemmin ei 

ole tiettävästi tutkittu, välittävätkö kyseiset tekijät tutkimusyksiköiden välisiä eroja 

pariterapian tuloksellisuudessa. Tästä syystä halutaan selvittää, välittävätkö pariterapian 

tulokseen yhteydessä olevat tekijät myös tutkimusyksiköiden välisiä eroja. Lisäksi halutaan 

tarkastella, välittääkö yleinen toimintakyky tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen 

pariterapian vaikuttavuudessa. BDI-mittarin loppuarvo valikoitui tutkimuksen kohteeksi, 

koska tilastollisissa analyyseissä tutkimusyksiköt erosivat toisistaan pariterapian 

vaikuttavuudessa vain tämän mittarin kohdalla.  

 

 

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

2.1 Tutkittavat 

 

 

Tutkittavat hakeutuivat hoitoon masennuksen vuoksi joko lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä 

tutkimusyksikköön. Kriteerit tutkimukseen osallistumiselle olivat heteroseksuaalinen parisuhde, alle 65 
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vuoden ikä ja vähintään 14 pistettä Hamilton Depression Rating Scale (HDRS, Hamilton, 1960)-

mittarilla.  SCID-haastattelulla (First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benamin, 1997) todettiin 

yksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi (F32 ja F33 ICD-10). Tutkittavilla diagnosoitiin keskivaikea 

tai vaikea masennusoireyhtymä. Poissulkukriteereinä olivat elimellinen aivovaurio, selvät psykoottiset 

oireet ja vakava itsetuhoinen käyttäytyminen. Myös aiempi masennuksen hoitaminen pari- tai 

perheterapialla viimeisen kahden vuoden aikana esti tutkimukseen osallistumisen. Tutkittavat antoivat 

kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Lääketieteellisen tutkimuksen eettinen lautakunta tuki 

tutkimusta kaikissa sairaanhoitopiireissä.  

Tutkittavat satunnaistettiin yksinkertaisella satunnaisotannalla pariterapiaryhmään (PT) ja 

tavanomaisen hoidon kontrolliryhmään (TH) kaikissa tutkimusyksiköissä. PT-ryhmään kuuluvat 

osallistuivat pariterapiaan vähintään viiden istunnon verran ennalta sovitulla tavalla. Tarpeen mukaan 

potilaalle tarjottiin yksilöterapiakeskusteluja ja muita hoitoja (lääkehoito, psykiatrinen konsultaatio tai 

sairaalahoito). TH-kontrolliryhmälle annettiin kunkin tutkimusyksikön tapojen mukaisesti 

yksilöpsykoterapeuttista hoitoa. Se saattoi olla ryhmäterapiaa ja sisältää myös muita hoitoja kuten PT-

ryhmällä. TH-kontrolliryhmässä pidettiin tarvittaessa yhteisiä keskusteluja potilaan ja puolison kanssa. 

Keskusteluissa kerrottiin masennuksesta ja sen hoitoon kuuluvista asioista. Keskustelut eivät 

kuitenkaan sisältäneet tunnepitoisia vuorovaikutuskysymyksiä. Suurimmalla osalla tutkittavista hoito 

loppui puolentoista vuoden seurantamittaukseen mennessä (n = 35; 69 %). Osalla tutkittavista hoito 

jatkui kahden vuoden seurantamittaukseen saakka (n = 16; 31 %).Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 

30 perheterapeuttia, jotka toteuttivat pariterapiaa parityöskentelynä. Terapeuteilla tuli olla vähintään 

kolmen vuoden erityistason perheterapiakoulutus ja psykoterapeutin pätevyys. Lisäksi terapeutit olivat 

saaneet koulutusta systeemisestä, narratiivisesta ja dialogisesta perheterapiasta. 

Tutkimuksen aikana 132 kriteerit täyttävää potilasta otti yhteyttä (Seikkula ym., 2012). Heistä 66 

(50 %) suostui tutkimukseen. Länsi-Pohjan alueella oli vähiten kieltäytyneitä (33 %). Pohjois-Savossa 

kieltäytymisprosentti oli 48. Eniten kieltäytyneitä oli Jorvin sairaalan psykiatrian alueella (74 %). Syinä 

olla osallistumatta tutkimukseen olivat potilaan haluttomuus ottaa puoliso mukaan keskusteluihin 

(51 %), osallistua tutkimukseen (21 %) tai tulla videoiduksi (15 %). Kieltäytyneillä masennusoireet 

olivat jatkuneet vähemmän aikaa (F (4, 46) = 9.09; p = .003), he olivat suuremmalla 

todennäköisyydellä naisia (χ² (1) = 12,36; p <= .0005) ja heidän työtilanteensa oli parempi kuin 

osallistuneilla (χ² (5) = 16.07; p = .007). 
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DINADEP-projekti alkoi tammikuussa 2006.  Aineisto kerättiin kahden vuoden aikana ja mittaukset 

suoritettiin kuuden, 12, 18 ja 24 kuukauden kohdalla. 15 osallistujaa (23 %) ei tavoitettu 

seurantahaastatteluissa (Seikkula ym., 2012), joten heitä ei otettu mukaan lopullisiin tilastollisiin 

analyyseihin. Katoryhmällä oli enemmän masennusoireita alkutilanteessa BDI-mittarilla mitattuna (F 

(4, 46) = 13.8; p = .000) (Seikkula ym., 2012). Heidän työttömyyspäivien lukumäärä oli pienempi 

hoitoa edeltäneen kahden vuoden aikana (F (4, 46) = 6.1; p = .017) ja heillä oli enemmän 

esikouluikäisiä lapsia (F (4, 46) = 20.5; p = .000). Lopulliseksi aineistoksi muodostui 51 tutkittavaa.  

Tutkittavat (N = 51) jakautuivat Jorvin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköihin. Jorvissa 

(n = 5) PT-ryhmään kuului kolme (60.0 %) ja TH-kontrolliryhmään kaksi (40.0 %) tutkittavaa. Länsi-

Pohjassa (n = 18) PT-ryhmään kuului 11 (61.1 %) ja TH-kontrolliryhmään seitsemän (38.9 %) 

tutkittavaa. Pohjois-Savossa (n = 28) PT-ryhmään kuului 15 (53.6 %) ja TH-kontrolliryhmään 13 (46.4 

%) tutkittavaa. Tutkimukseen osallistui 24 (47.1 %) naista ja 27 (52.9 %) miestä. Tutkittavien keski-ikä 

oli 43 vuotta iän vaihdellessa 18:ta 63 ikävuoteen. Jorvi erosi tilastollisesti merkitsevästi Länsi-

Pohjasta (p = .001) ja Pohjois-Savosta (p = .023) tutkittavien iän suhteen. Tutkittavista 42 (82.4 %) eli 

ydinperheessä ja yhdeksän (17.6 %) uusperheessä. 40 (78.4 %) tutkittavalla oli lapsia, kun taas 11 (21.6 

%) tutkittavalla ei ollut niitä. Tutkittavista 20 (39.2 %) oli ollut töissä viimeisen kahden vuoden aikana 

ja kolme (5.9 %) työttömänä yli kaksi vuotta. Sairaslomalla tai kuntoutuksessa oli 25 (49.0 %) 

tutkittavaa, eläkkeellä yksi (2.0 %) ja opiskelemassa yksi (2.0 %) tutkittava. Työllisyystilannetta 

koskevat tiedot puuttuivat yhdeltä (2.0 %) tutkittavalta.  Tutkittavien masennusoireiden kesto oli 

keskimäärin 45 kuukautta. Masennusoireiden kestoa koskevassa tilastollisessa analyysissä olivat 

mukana vain Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan arvot, koska Jorvissa kysymykseen oli vastattu eri tavalla. 

Tällöin Jorvin tutkimusyksikön vastaukset eivät olleet vertailukelpoisia kahdesta muusta 

tutkimusyksiköstä saatujen vastausten kanssa. Pohjois-Savossa ja Länsi-Pohjassa masennusoireiden 

kestolla tarkoitettiin koko masennuksen kestoa ensimmäisestä masennusjaksosta alkaen. Tutkittavien 

masennusta, yleistä mielenterveyttä ja toimintakykyä sekä alkoholin käyttöä ja parisuhteen laatua 

koskevat alkutilanteen tiedot on kuvattu taulukossa yksi. Tutkimusyksiköt erosivat toisistaan yleisen 

toimintakyvyn (GAF) osalta tilastollisesti merkitsevästi (χ² (2) = 13.98, p = .001). Länsi-Pohjassa 

tutkittavat saivat tilastollisesti merkitsevästi (p = .001) korkeampia arvoja yleisen toimintakyvyn osalta 

kuin Pohjois-Savon tutkittavat. Muiden mittareiden alkuarvojen suhteen tutkimusyksiköt eivät eronneet 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 
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TAULUKKO 1. Mittareiden ensimmäisen (0 kk) mittauskerran vastausten määrä (n), keskiarvot (ka) ja 

keskihajonnat (kh) tutkimusyksiköittäin ja yhdessä 

     n  ka  kh   

Jorvi 

BDI     5  27.80  4.21 

HDRS     5  19.60  5.32 

SCL-90    5  236.69  42.96 

GAF     5  56.00  7.42 

AUDIT    5  6.80  5.22 

DAS     5  97.00  13.58 

Pohjois-Savo 

BDI     28  24.04  5.09    

HDRS     28  20.82  4.22 

SCL-90    28  230.33  44.16 

GAF     25  48.08  9.20 

AUDIT    28  8.39  6.80 

DAS     28  105.79  12.74 
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TAULUKKO 1. Jatkuu 

     n  ka  kh 

Länsi-Pohja 

BDI     18  23.44  5.95    

HDRS     18  18.72  4.07  

SCL-90    12  220.40  33.56 

GAF     17  58.53  6.98  

AUDIT    18  9.56  7.97    

DAS     18  103.44  12.25 

Yhteensä 

BDI     51  24.20  5.38   

HDRS     51  19.96  4.30     

SCL-90    45  228.39  40.91   

GAF     47  52.70  9.55   

AUDIT    51  8.65  7.03   

DAS     51  104.10  12.66   

Huom. BDI = tutkittavan itsearvioima masennus, HDRS = haastattelijan arvioima masennus, SCL-90 = 

yleinen mielenterveys, GAF = yleinen toimintakyky, AUDIT = alkoholin käyttö, DAS = parisuhteen 

laatu. 

 

 

2.2 Menetelmät ja muuttujat  

 

 

Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen johdolla vuosina 

2006-2008 ja siinä olivat mukana Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit sekä Jorvin 

psykiatrian klinikkaryhmä. Tutkittavien taustatietoja kerättiin DINADEP-projektin yleisellä 

kyselylomakkeella. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä tutkittavien sosiodemografisista taustatiedoista 

sekä hoito- ja sairaushistoriasta. Tutkimus toteutettiin luonnollisissa hoito-olosuhteissa, millä taattiin 

hyvä ulkoinen validiteetti (Seikkula, 2012). Sen sijaan tutkimuksen sisäinen validiteetti saattoi olla 
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heikko, koska luonnollisissa olosuhteissa ei voida kontrolloida kaikkia terapian lopputulokseen 

vaikuttavia tekijöitä (Leichsenring, 2004).  

Tutkimuksessa tutkittavien masennusoireita mitattiin Beck Depression Inventory (BDI, Beck, Ward, 

Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) -itsearviointiasteikolla ja Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS, Hamilton, 1960) -mittarilla. BDI-mittari on yksi yleisimmistä masennusoireita mittaavista 

itsearviointimenetelmistä, jota voidaan käyttää sekä kliinisissä että ei-kliinisissä olosuhteissa ( Seppälä 

ym., 2010). Se ei kuitenkaan ole yksin riittävä masennuksen diagnostinen väline (Karila, 2011). BDI-

mittari sisältää 21 kysymystä, joista jokaisessa on 4-5 vastausvaihtoehtoa (Beck ym., 1961). Jokaisesta 

vastauksesta voi saada 0-3 pistettä, jotka kuvaavat masennusoireen vaikeusastetta. Asteikon 

enimmäispistemäärä on 63. BDI-mittarille on määritelty kansainvälisiä arvoja, jotka kuvaavat 

masennusoireiden vakavuusastetta (Karila, 2011). Normaalin tai vähäisen masennusoireilun pisteet 

ovat 0-13, lieväasteisen masennuksen 14-19, kohtalaisen 20-28 ja vakava-asteisen masennuksen 29-63. 

BDI-mittarin raja-arvo masennuksen lieventymisen kuvaamisessa vaihtelee eri tutkimuksissa. Beckin ja 

Beamesderferin (1974) mukaan raja-arvo 9/10 voisi olla sopiva käytettäväksi ei-psykiatrisilla (non-

psychiatric/medical) potilailla ja 12/13 psykiatrisilla potilailla. Sen sijaan suomalaisissa tutkimuksissa 

raja-arvo on vaihdellut 14:sta 18:ta riippuen viiteryhmästä (Nuevo, Lehtinen, Reyna-Liberato, & 

Ayuso-Mateos, 2009; Seppälä ym., 2010; Viinamäki ym., 2004). Isometsän (2007) mukaan 

masennuksen täydellisen tai melkein täydellisen oireettomuuden raja-arvona voidaan pitää alle 10 

pistettä. Myös tässä tutkimuksessa käytettiin raja-arvoa 10 kuvaamaan masennuksen lieventymistä.  

Tässä tutkimuksessa BDI-mittarin sisäinen konsistenssi (Cronbachin alpha) oli tutkittavilla 

alkuhaastattelussa .59 ja seurannoissa se vaihteli .92 ja .99 välillä (Seikkula ym., 2012).  

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS, Hamilton, 1960) -mittari on yksi suosituimmista 

masennusta kuvaavista mittareista (López-Pina, Sánchez-Meca, & Rosa-Alcáraz, 2009) ja se on todettu 

luotettavaksi (Bagby, Ryder, Schuller, & Marshall, 2004). Mittarista on kehitetty useita versioita, joista 

yleisimmin käytetty on HDRS 17-versio. Tässä tutkimuksessä käytettiin alkuperäistä HDRS 21-

versiota, jonka sisäinen konsistenssi on keskimäärin .82 (López-Pina ym., 2009). Tässä tutkimuksessa 

HDRS-mittarin sisäinen konsistenssi oli alkuhaastattelussa .59 ja seurannoissa .85-.88 (Seikkula ym., 

2012). Mittari koostuu 21 kysymyksestä (Hamilton, 1967). Vastausvaihtoehdot kysymyksissä 

vaihtelevat kolmesta viiteen. Yhdestä kysymyksestä voi saada pisteitä 0-4 masennusoireiden 

vaikeusasteen mukaan mittarin enimmäispistemäärän ollessa 63. Korkeammat pistemäärät kuvaavat 

vakavampaa masennusta. HDRS-mittarille on määritelty yleinen raja-arvo seitsemän, mikä kuvaa 
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masennuksen lieventymistä (Frank ym., 1991). Raja-arvo on laadittu HDRS 17-version mukaan (Frank 

ym., 1991) ja se on yleisimmin käytetty pisteraja (Zimmerman ym., 2012). Tässä tutkimuksessa raja-

arvona käytettiin seitsemää pistettä kuvaamaan masennuksen lieventymistä, vaikka tutkimuksessa 

käytettiin HDRS 21-versiota. 

Tutkimuksessa tutkittavien psyykkistä tilaa mitattiin Global Assessment of Functioning (GAF) -

mittarilla, joka on DSM-IV-TR-luokituksen viides akseli (DSM-IV, American Psychiatric Association, 

2000). GAF-mittari on laajalti käytetty  ja maailmanlaajuisesti tunnettu (Aas, 2010) yleistä 

toimintakykyä tiettynä hetkenä mittaava mittari (Greenberg & Rosenheck, 2005a, 2005b; Söderberg, 

Tungström, & Armelius, 2005), joka keskittyy psyykkiseen, sosiaaliseen ja ammatilliseen 

toimintakykyyn (Moos, Nichol, & Moos, 2002; Tungström, Söderberg, & Armelius, 2005). Mittari 

rakentuu 100 pisteen asteikosta, joka on jaettu 10 pisteen toimintakykyä ja oireita kuvaaviin osioihin 

(Aas, 2010). Mittarissa korkeat pistemäärät kuvaavat parempaa toimintakykyä (Greenberg & 

Rosenheck, 2005a, 2005b). GAF-mittaria on pidetty luotettavana arviointimenetelmänä (Vatnaland, 

Vatnaland, Friis, & Opjordsmoen, 2007), mutta tutkimuksissa on myös löydetty ongelmia mittarin 

luotettavuudesta. Mittarin luotettavuuteen ovat yhteydessä muun muassa yleinen kliininen kokemus, 

arvioitsijan koulutuksen määrä ja mittarin käytön harjoittelu (Söderberg ym., 2005). Nämä tekijät 

voivat selittää GAF-mittarin luotettavuuden eroavaisuuksia kliinisissä ja tutkimusolosuhteissa. 

Kliinisissä olosuhteissa toteutetuissa tutkimuksissa GAF-mittarin luotettavuus on alhaisempi kuin 

tutkimusta varten luoduissa olosuhteissa. 

Tutkimuksessa tutkittavien parisuhteen laatua mitattiin Dyadic Adjustment Scale (DAS, Spanier, 

1976) -mittarilla. Se on yksi laajimmin käytetyistä parisuhteen laatua mittaavista mittareista ja siitä on 

kehitetty useita versioita (Graham, Liu, & Jeziorski, 2006). Busby, Christensen, Crane ja Larson (1995) 

kehittivät uudistetun version DAS-mittarista, joka koostuu 14 kysymyksestä. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin DAS-mittarin versiota, joka sisälsi osioita alkuperäisestä ja uudistetusta versiosta (LIITE 1). 

Lisäksi mittarin konsensus-osioon lisättiin kaksi kysymystä (kysymykset 14 ja 15) lastenkasvatuksesta 

ja alkoholinkäytöstä. Mittari koostuu 24 kysymyksestä, jotka on jaettu neljään osioon. Ensimmäinen 

osio eli konsensus mittaa puolisoiden yksimielisyyttä asioista ja se sisältää 15 kysymystä. Toinen osio 

mittaa parisuhdetyytyväisyyttä ja kolmas parisuhteen koheesiota eli läheisyyttä ja yhteistä ajankäyttöä. 

Molemmat osiot sisältävät neljä kysymystä. Viimeinen osio mittaa parisuhteen onnellisuutta, jota on 

arvioitu asteikolla yhdestä seitsemään. Yhteensä pisteitä voi saada nollasta 141:een (LIITE 1) 

korkeampien pistemäärien kuvastaessa parempaa parisuhteen laatua (Graham ym., 2006). DAS-
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mittarin on todettu olevan luotettava parisuhteen laatua mittaava mittari ja sen keskimääräinen sisäinen 

konsistenssi on .915 (Graham ym., 2006). Mittarin sisäistä konsistenssia on tarkasteltu myös osioittain. 

Konsensus, tyytyväisyys ja koheesio-osioiden on todettu olevan luotettavia, kun taas onnellisuus-osion 

luotettavuus on heikko. Tässä tutkimuksessa DAS-mittarin sisäinen konsistenssi vaihteli .81 ja .93 

välillä (Seikkula ym., 2012). 

 

 

2.3 Aineiston analysointi 

 

 

Aineiston tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS 20.0 for Windows -ohjelmalla ja Mplus -ohjelman 

versiolla 7. Ensimmäiseksi tarkasteltiin muuttujia kuvailevien menetelmien avulla. Aineistossa oli 

havaittavissa poikkeavia havaintoja, mutta niiden poistamiselle ei löydetty yksiselitteistä syytä. Lisäksi 

niiden oletettiin kuuluvan tutkittavaan ilmiöön. Näin ollen poikkeavat havainnot jätettiin aineistoon.  

Seuraavaksi selvitettiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja taustamuuttujien suhteen muuttujien 

jakaumista riippuen Kruskal-Wallis - tai χ²-testillä. Varianssianalyysin parametritonta versiota Kruskal-

Wallis -testiä käytettiin tutkimusyksiköiden otoskokojen pienuuden sekä epänormaalisuuden takia. 

Niiden taustamuuttujien kohdalla, joissa löytyi tutkimusyksiköiden välisiä eroja, monivertailut tehtiin 

Tukeyn testillä. Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköiden väliset erot potilaiden oireiden 

kestossa selvitettiin Mann-Whitney U-testillä. Edellä mainitut tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS-

ohjelmalla. 

Pariterapian vaikuttavuutta masennuksen hoidossa tutkittiin tarkastelemalla keskiarvoja. Lisäksi 

tutkittiin, eroavatko hoitomuodot toisistaan masennuksen hoidon vaikuttavuudessa kahden vuoden 

seurannan aikana. Tätä selvitettiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA). Mann-

Whitney U-testillä tutkittiin hoitomuotojen välisiä eroja masennusta kuvaavien mittareiden alku- (0 kk) 

ja loppuarvoissa (24 kk). Tulosten vertailukelpoisuuden takaamiseksi päädyttiin käyttämään Mann-

Whitney U-testiä kaikissa testaustilanteissa, vaikka joissakin tilanteissa oletukset olisivat 

mahdollistaneet t-testin käytön. Samasta syystä Mann-Whitney U-testiä käytettiin myös 

tutkimusyksiköiden välisten erojen tarkastelussa. Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan tutkimusyksiköiden 

välisiä eroja masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa kahden vuoden 

seurannan aikana tutkittiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA).  Lisäksi Mann-
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Whitney U-testillä tutkittiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennusta kuvaavien mittareiden alku- 

(0 kk) ja loppuarvoissa (24 kk). Edellä mainitut tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS-ohjelmalla. 

Toistettujen mittausten varianssianalyysin tulosten tulkinnassa tulee huomioida, ettei 

normaalisuusoletus täyttynyt kaikkien mittauskertojen kohdalla.   

Viimeisenä selvitettiin tekijöitä, jotka välittävät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen 

pariterapian vaikuttavuudessa. Tätä tutkittiin Mplus -ohjelman version 7 yksinkertaisella 

mediaattorimallilla (a simple statistical mediation model). Yksinkertaisessa mediaattorimallissa on 

mukana vain yksi välittävä muuttuja ja siinä tutkitaan selittävän muuttujan suoraa ja epäsuoraa 

vaikutusta selitettävään muuttujaan (Preacher & Hayes, 2008). Epäsuoralla vaikutuksella tarkoitetaan 

selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan välittävän muuttujan kautta. Suora vaikutus on 

selittävän muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan ilman välittävää muuttujaa. Lisäksi mallilla 

voidaan tutkia selittävän muuttujan suoraan vaikutusta välittävään muuttujaan ja välittävän muuttujan 

suoraa vaikutusta selitettävään muuttujaan. Selittävän muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan 

välittävän muuttujan kautta voidaan laskea selittävän ja välittävän muuttujan sekä välittävän ja 

selitettävän muuttujan välisten suorien vaikutusten tulona. Lopuksi tekijät, jotka välittivät 

tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa tilastollisesti merkitsevästi, laitettiin 

rinnakkaisiksi mediaattoreiksi moninkertaiseen mediaattorimalliin (a multiple mediation model). 

Moninkertainen mediaattorimalli on verrattavissa yksinkertaiseen mediaattorimalliin, mutta se sisältää 

yhden välittävän muuttujan sijasta useita välittäviä muuttujia (Preacher & Hayes, 2008). Mallilla 

tutkitaan selittävän muuttujan suoraa vaikutusta ja epäsuoria vaikutuksia selitettävään muuttujaan. 

Mediaattorimallissa muuttujat olivat likimain normaalisia. 

 

 

3. TULOKSET 

 

 

Tutkimuskysymyksiä koskevissa tilastollisissa analyyseissä olivat mukana Länsi-Pohjan ja Pohjois-

Savon tutkimusyksiköt. Jorvi jätettiin pois tilastollisista analyyseistä pienen otoskoon (n = 5) takia, 

koska se olisi voinut vaikuttaa analyysien tulosten luotettavuuteen. Lopullisissa tilastollisissa 

analyyseissä oli mukana 46 tutkittavaa (n = 46). Jorvin tutkimusyksikön masennuksen hoidon 

vaikuttavuus kuvattiin erikseen ensimmäisen tutkimuskysymyksen yhteydessä. 
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3.1 Pariterapian vaikuttavuus ja hoitomuotojen väliset erot vaikuttavuudessa 

 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitettiin pariterapian vaikuttavuutta masennuksen hoidossa. 

Tätä tutkittiin masennusta kuvaavien Beck Depression Inventory ja Hamilton Depression Rating Scale 

-mittareiden viimeisen (24kk) mittauskerran keskiarvoja tarkastelemalla. Keskiarvoja verrattiin osioissa 

2.2 esiteltyihin mittareiden masennuksen lieventymistä kuvaaviin raja-arvoihin (BDI < 10, HDRS < 8). 

Pariterapia oli vaikuttavaa masennuksen hoidossa koko aineistolla BDI- ja HDRS-mittareilla (taulukko 

2) mitattuna verrattuna mittareiden yleisiin masennuksen lieventymistä kuvaaviin raja-arvoihin. Kun 

pariterapian vaikuttavuutta tarkasteltiin tutkimusyksiköittäin, näiden välillä oli eroja keskiarvoissa. 

Länsi-Pohjan tutkimusyksikössä pariterapia oli vaikuttavaa molemmilla masennusta kuvaavilla 

mittareilla mitattuna verrattuna yleisiin raja-arvoihin. Pohjois-Savon tutkimusyksikössä masennusarvot 

laskivat, mutta niiden keskiarvot eivät alittaneet yleisiä raja-arvoja.  

Seuraavaksi tutkittiin, eroavatko pariterapia ja tavanomainen hoito toisistaan masennuksen hoidon 

vaikuttavuudessa. Toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA) tutkittiin hoitomuotojen 

välisiä eroja BDI- ja HDRS-mittareiden arvojen muutoksessa kahden vuoden seurannan aikana. Mann-

Whitney U-testillä selvitettiin hoitomuotojen välisiä eroja masennuksen tasossa ensimmäisellä ja 

viimeisellä mittauskerralla. Ensimmäiseksi hoitomuotojen välisiä eroja tarkasteltiin tilanteessa, jossa 

molemmat tutkimusyksiköt olivat mukana. Hoitomuodot eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kummallakaan masennusta kuvaavalla mittarilla mitattuna 

(taulukko 2). Tutkittaessa hoitomuotojen välisiä eroja masennuksen muutoksessa kahden vuoden 

seurannan aikana hoitomuodot eivät eronneet toisistaan masennuksen keskimääräisessä tasossa 

molemmilla mittareilla arvioituna. Hoitomuodolla ei tällöin ollut päävaikutusta masennuksen 

keskimääräiseen tasoon (taulukko 3). Näin ollen hoitomuodot eivät eronneet toisistaan vaikuttavuuden 

suhteen. Ajalla oli päävaikutus masennuksen keskimääräiseen tasoon molemmilla mittareilla mitattuna. 

Masennus vähentyi kahden vuoden seurannan aikana molemmilla hoitomuodoilla. Hoitomuodon ja 

ajan yhdysvaikutusta ei löytynyt. Hoitomuodot eivät eronneet viimeisellä mittauskerralla tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan kummallakaan masennusta kuvaavalla mittarilla mitattuna (taulukko 2).  

Hoitomuotojen välisiä eroja masennuksen hoidon vaikuttavuudessa tarkasteltiin myös yksiköittäin. 

Kummassakaan tutkimusyksikössä hoitomuodot eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan BDI- tai HDRS-mittarilla mitattuna (taulukko 2). Molemmilla 

masennusta kuvaavilla mittareilla tarkasteltuna hoitomuodolla ei ollut päävaikutusta masennuksen 
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keskimääräiseen tasoon kummassakaan tutkimusyksikössä (taulukko 3). Tällöin hoitomuodot eivät 

eronneet toisistaan vaikuttavuuden suhteen kummassakaan tutkimusyksikössä tilastollisesti 

merkitsevästi. Ajalla oli päävaikutus masennuksen keskimääräiseen tasoon molemmilla mittareilla 

mitattuna sekä Länsi-Pohjassa että Pohjois-Savossa. Masennus vähentyi kahden vuoden seurannan 

aikana molemmissa tutkimusyksiköissä molempien hoitomuotojen osalta. Yhdysvaikutusta ei löytynyt. 

Kummassakaan tutkimusyksikössä hoitomuodot eivät eronneet viimeisellä mittauskerralla tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan BDI- tai HDRS-mittarilla mitattuna (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Masennusmittareiden ensimmäisen (0 kk) ja viimeisen (24 kk)  mittauskerran 

keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (kh) hoitomuodoittain sekä hoitomuotojen väliset erot (U) 

   Pariterapia    Tavanomainen hoito  

   ka kh    ka kh  U  

BDI 0 kk 

Pohjois-Savo  23.27 5.38    24.92 4.79  U = 78.00 

Länsi-Pohja  24.64 5.77    21.57 6.19  U = 27.50 

Molemmat  23.85 5.48    23.75 5.41  U = 254.00 

yksiköt 

BDI 24 kk 

Pohjois-Savo  12.27 2.87    15.85 3.34  U = 78.00  

Länsi-Pohja  2.64 5.09    8.00 7.12  U = 22.50 

Molemmat  8.19 10.15    13.10 11.05  U = 179 

yksiköt 

HDRS 0 kk 

Pohjois-Savo  21.27 4.51    20.31 3.97  U = 85.00  

Länsi-Pohja  19.27 4.22    17.86 3.98  U = 29.50 

Molemmat  20.42 4.42    19.45 4.05  U = 226.50 

yksiköt 

HDRS 24 kk 

Pohjois-Savo  8.67 8.37    10.92 8.45  U = 79.00 

Länsi-Pohja  3.00 4.31    4.71 6.53  U = 35.50 

Molemmat  6.27 7.41    8.75 8.23  U = 209 

yksiköt 

Huom. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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TAULUKKO 3.  Hoitomuotojen väliset erot masennuksen hoidon vaikuttavuudessa toistettujen 

mittausten varianssianalyysin pää- ja yhdysvaikutuksilla kuvattuna 

Molemmat   Pohjois-Savo   Länsi-Pohja 

tutkimusyksiköt 

  F (df)    F (df)    F (df)   

BDI   

Aika  F (2.6, 113.9) = 41.44*** F (2.5, 64.4) = 17.29*** F (4, 64) = 28.76*** 

Hoitomuoto F (1, 44) = 2.06  F (1, 26) = 1.10  F (1, 16) = 0.72  

Interaktio F (2.6, 113.9) = 1.31  F (2.5, 64.4) = 0.59  F (4, 64) = 1.39  

HDRS 

Aika  F (4, 176) = 63.77***  F (4, 104) = 35.25***  F (4, 64) = 28.73*** 

Hoitomuoto F (1, 44) = 0.68  F (1, 26) = 0.24  F (1, 16) = 0.25 

Interaktio F (4, 176) = 1.15  F (4,104) = 0.80  F (4, 64) = 0.66 

Huom. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

 

Jorvin tutkimusyksikössä masennuksen hoidon vaikuttavuutta tarkasteltiin viimeisen mittauskerran 

keskiarvojen avulla. Kun mukana tarkastelussa olivat sekä tavanomainen hoito että pariterapia, 

masennusta kuvaavien mittareiden viimeisen mittauskerran keskiarvot (BDI: ka = 20.25, kh = 12.82, 

HDRS: ka = 14.80, kh = 12.40) eivät alittaneet mittareiden yleisiä raja-arvoja. Masennuksen hoidon 

vaikuttavuutta tarkasteltiin myös hoitomuodoittain. Pariterapiaa saaneiden ryhmässä (n = 3) mittareiden 

viimeisen mittauskerran keskiarvot (BDI: ka = 26.00, kh = 6.93, HDRS: ka = 15.00, kh = 9.85) eivät 

alittaneet raja-arvoja. Tavanomaista hoitoa saaneiden kontrolliryhmään kuului kaksi tutkittavaa. BDI-

mittarin kohdalla tiedot olivat saatavilla ensimmäistä mittauskertaa lukuun ottamatta vain yhdeltä 

tutkittavalta. Tutkittavan viimeisen mittauskerran BDI-mittarin arvo oli 3.00, joka alitti BDI-mittarin 

yleisen raja-arvon.  HDRS-mittarin kohdalla viimeisen mittauskerran tiedot olivat saatavilla 

molemmilta tutkittavilta (ka = 14.50, kh = 20.51). Tutkittavien keskiarvo ei alittanut HDRS-mittarin 

yleistä raja-arvoa. 

 

 



25 

 

3.2 Tutkimusyksiköiden väliset erot masennuksen hoidon vaikuttavuudessa 

 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan tutkimusyksiköt 

masennuksen hoidon vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana. Tilastollisissa 

analyyseissä olivat mukana molemmat hoitomuodot. Toistettujen mittausten varianssianalyysillä 

(ANOVA) tutkittiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja BDI- ja HDRS-mittareiden arvojen muutoksessa 

kahden vuoden seurannan aikana. Mann-Whitney U-testillä selvitettiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja 

masennuksen tasossa ensimmäisellä ja viimeisellä mittauskerralla. 

Tarkasteltaessa masennuksen hoidon vaikuttavuutta BDI-mittarilla, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon 

tutkimusyksiköt eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (U 

= 240.50, p = .795). Kun masennuksen hoidon vaikuttavuutta tutkittiin kahden vuoden seurannan 

aikana, ajalla ja tutkimusyksiköllä oli yhdysvaikutus (F (2.7, 119.0) = 3.09, p = .035) masennukseen. 

Ajan ja tutkimusyksikön yhdysvaikutuksen selitysosuus (η²) oli 0.07, mikä tarkoittaa, että seitsemän 

prosenttia BDI-mittarilla mitatun masennuksen vaihtelusta selittyi ajan ja tutkimusyksikön 

yhdysvaikutuksella. BDI-mittarin arvojen keskimääräisessä tasossa tapahtuva muutos oli siis erilaista 

tutkimusyksiköissä. Länsi-Pohjassa BDI-mittarin arvot laskivat kahden vuoden seurannan aikana 

enemmän kuin Pohjois-Savossa (kuvio 1), jolloin masennuksen hoito oli Länsi-Pohjassa 

vaikuttavampaa kuin Pohjois-Savossa. Tutkimusyksiköiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 

BDI-mittarin arvojen muutoksessa ensimmäisestä toiseen mittauskertaan (F (1, 44) = 4.09, p = .049).  

Tällä aikavälillä Länsi-Pohjassa BDI-mittarin arvot laskivat enemmän kuin Pohjois-Savossa. Muiden 

mittauskertojen välillä BDI-mittarin arvoissa tapahtunut muutos ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 

tutkimusyksiköiden välillä. BDI-mittarin arvot laskivat koko kahden vuoden seurannan ajan Länsi-

Pohjassa (kuvio 1). Pohjois-Savossa arvot laskivat neljänteen mittauskertaan asti, mutta nousivat 

neljännestä viidenteen mittauskertaan. Kuitenkaan tutkimusyksiköt eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan neljännen mittauskerran jälkeen tapahtuneessa BDI-mittarin arvojen 

muutoksessa. Viimeisellä mittauskerralla tutkimusyksiköt erosivat toisistaan masennuksen hoidon 

vaikuttavuudessa BDI-mittarilla mitattuna (U = 129.00, p = .005) Länsi-Pohjan saadessa matalampia 

masennusarvoja (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Tutkimusyksiköiden BDI-mittarin arvojen muutokset kahden vuoden seurannan aikana 

 

 

Tarkasteltaessa masennuksen hoidon vaikuttavuutta HDRS-mittarilla Länsi-Pohjan ja Pohjois-

Savon tutkimusyksiköt eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan (U = 177.50, p = .092). Kun tutkittiin masennuksen hoidon vaikuttavuutta kahden vuoden 

seurannan aikana, ajalla (F (4, 176) = 66.54, p < .001) ja tutkimusyksiköllä (F (1, 44) = 6.30, p = .016) 

oli päävaikutus masennukseen. Ajan päävaikutuksen selitysosuus (η²) oli 0.60, mikä tarkoittaa, että 60 % 

HDRS-mittarilla mitatun masennuksen vaihtelusta selittyi ajalla. Tutkimusyksikön päävaikutuksen 

selitysosuus (η²) oli 0.13, jolloin tutkimusyksikkö selitti 13 % HDRS-mittarilla mitatun masennuksen 

vaihtelusta. Masennus vähentyi HDRS-mittarilla mitattuna kahden vuoden seurannan aikana 

molemmissa tutkimusyksiköissä (kuvio 2). HDRS-mittarin arvojen muutos oli ensimmäisen ja toisen 

(F (1, 44) = 64.69, p < .001) sekä toisen ja kolmannen (F (1, 44) = 12.28, p = .001) mittauskerran 

välillä tilastollisesti merkitsevää. Muiden mittauskertojen välillä HDRS-mittarin arvoissa tapahtunut 

muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Koska tutkimusyksiköllä oli päävaikutus, yksiköt erosivat 
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toisistaan HDRS-mittarin arvojen keskimääräisessä tasossa. Länsi-Pohjassa HDRS-mittarin arvot olivat 

keskimäärin matalampia kuin Pohjois-Savossa kahden vuoden seurannan aikana (kuvio 2). Tällöin 

masennuksen hoito oli Länsi-Pohjassa vaikuttavampaa kuin Pohjois-Savossa. Neljännen ja viidennen 

mittauskerran välillä Pohjois-Savossa HDRS-mittarin arvot nousivat ja Länsi-Pohjassa laskivat (kuvio 

2), mutta tutkimusyksiköt eivät kuitenkaan eronneet tällä välillä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 

Viimeisellä mittauskerralla tutkimusyksiköt erosivat toisistaan masennuksen hoidon vaikuttavuudessa 

HDRS-mittarilla mitattuna (U = 144.00, p = .014) Länsi-Pohjan saadessa matalampia masennusarvoja 

(kuvio 2). 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimusyksiköiden HDRS-mittarin arvojen muutokset kahden vuoden seurannan aikana 
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3.3 Tutkimusyksiköiden väliset erot masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa 

 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan 

tutkimusyksiköt masennuksen pariterapian vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana. 

Tätä tutkittiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA), jolla selvitettiin 

tutkimusyksiköiden välisiä eroja BDI- ja HDRS-mittareiden arvojen muutoksessa kahden vuoden 

seurannan aikana. Mann-Whitney U-testillä tutkittiin tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen 

tasossa ensimmäisellä ja viimeisellä mittauskerralla.  

Tarkasteltaessa masennuksen pariterapian vaikuttavuutta BDI-mittarilla, Länsi-Pohjan ja Pohjois-

Savon tutkimusyksiköt eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan (U = 70.50, p = .540). Kun tutkittiin pariterapian vaikuttavuutta kahden vuoden seurannan 

aikana, ajalla ja tutkimusyksiköllä oli yhdysvaikutus (F (2.5, 59.2) = 3.05, p = .044) masennukseen. 

Ajan ja tutkimusyksikön yhdysvaikutuksen selitysosuus (η²) oli 0.11, mikä tarkoittaa, että 11 % BDI-

mittarilla mitatun masennuksen vaihtelusta selittyi ajan ja tutkimusyksikön yhdysvaikutuksella. BDI-

mittarin arvojen keskimääräisessä tasossa tapahtuva muutos oli siis erilaista tutkimusyksiköissä (kuvio 

3). Koko kahden vuoden seurannan aikana BDI-mittarin arvot vähenivät enemmän Länsi-Pohjan kuin 

Pohjois-Savon tutkimusyksikössä, jolloin masennuksen pariterapia oli Länsi-Pohjassa vaikuttavampaa 

kuin Pohjois-Savossa. Kuitenkaan peräkkäisten mittauskertojen välillä tapahtuneessa muutoksessa ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tutkimusyksiköiden välillä. Viimeisellä mittauskerralla Länsi-

Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköt erosivat toisistaan masennuksen suhteen tilastollisesti 

merkitsevästi (U = 41.00, p.= .032). Länsi-Pohjassa tutkittavat saivat matalampia itsearvioidun 

masennuksen arvoja, jolloin pariterapia oli siellä vaikuttavampaa BDI-mittarilla mitattuna kuin 

Pohjois-Savossa.  
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Kuvio 3. Tutkimusyksiköiden BDI-mittarin arvojen muutokset kahden vuoden seurannan aikana 

 

 

Tarkasteltaessa masennuksen pariterapian vaikuttavuutta HDRS-mittarilla Länsi-Pohjan ja Pohjois-

Savon tutkimusyksiköt eivät eronneet ensimmäisellä mittauskerralla tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan (U = 58.50, p = .217). Kun pariterapian vaikuttavuutta tutkittiin kahden vuoden seurannan 

aikana, ajalla oli päävaikutus (F (4, 96) = 47.98, p < .001) masennukseen. Ajan päävaikutuksen 

selitysosuus (η²) oli 0.67, mikä tarkoittaa, että 67 % HDRS-mittarilla mitatun masennuksen vaihtelusta 

selittyi ajalla. Masennus vähentyi HDRS-mittarilla mitattuna kahden vuoden seurannan aikana 

molemmissa tutkimusyksiköissä (kuvio 4).  Muutos oli tilastollisesti merkitsevää ensimmäisen ja toisen 

(F (1, 24) = 51.69, p < .001)  sekä toisen ja kolmannen (F (1, 24) = 7.18, p = .013) mittauskerran välillä. 

Muiden mittauskertojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa HDRS-mittarin arvojen 

muutoksessa. Tutkimusyksiköt eivät eronneet HDRS-mittarin arvojen keskimääräisessä tasossa, sillä 

tutkimusyksiköllä ei ollut päävaikutusta masennukseen. Tällöin Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon 

tutkimusyksiköt eivät eronneet toisistaan masennuksen pariterapian vaikuttavuuden suhteen HDRS-
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mittarilla mitattuna. Viimeisellä mittauskerralla Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon tutkimusyksiköt eivät 

eronneet toisistaan masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa tilastollisesti merkitsevästi HDRS-

mittarilla mitattuna (U = 54.00, p = .148). 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tutkimusyksiköiden HDRS-mittarin arvojen muutokset kahden vuoden seurannan aikana 

 

 

3.4 Tekijät, jotka välittävät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian 

vaikuttavuudessa  

 

 

Neljäntenä tutkimuskysymyksenä tutkittiin, välittävätkö demografiset, yksilölliset sekä suhteisiin, 

terapiaan ja terapeuttiin liittyvät tekijät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen pariterapian 

vaikuttavuudessa. Tätä tutkittiin mediaattorimallilla. Malli oli saturoitu eli mallissa ei ollut jäljellä 
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vapausasteita. Tällöin myös mallin sopivuutta aineistoon mittaava χ² oli nolla. Selittävinä tekijöinä 

olivat tutkimusyksiköt ja selitettävänä tekijänä tutkimusyksiköiden välinen ero BDI-mittarin viimeisen 

mittauskerran arvoissa. Välittävinä tekijöinä olivat demografiset, yksilölliset sekä suhteisiin, terapiaan 

ja terapeuttiin liittyvät tekijät. Pariterapian vaikuttavuutta mitattiin itsearvioidun masennuksen 

viimeisen mittauskerran tasolla. 

Ensimmäiseksi testattiin mahdolliset välittävät tekijät yksittäin mediaattorimallissa. Demografisiin 

tekijöihin kuuluivat asiakkaan sukupuoli, ikä ja työllisyystilanne (1 = opiskelija, 2 = töissä viimeisen 

kahden vuoden aikana, 3 = työtön yli kaksi vuotta, 4 = sairaslomalla tai kuntoutuksessa, 5 = eläkkeellä). 

Demografisista tekijöistä mikään ei välittänyt tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-mittarin viimeisen 

mittauskerran arvoissa (taulukko 8). Yksilöllisiin tekijöihin sisältyivät masennuksen vakavuus (BDI- ja 

HDRS-mittareiden ensimmäisen mittauskerran arvot), masennusoireiden kesto kuukausina ja yleinen 

toimintakyky (GAF-mittarin ensimmäisen mittauskerran arvo). Masennuksen vakavuus tai oireiden 

kesto eivät välittäneet tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoissa 

(taulukko 8). Kuitenkin yleinen toimintakyky välitti tilastollisesti merkitsevästi tutkimusyksiköiden 

välistä eroa (taulukko 8). Tutkimusyksikön suora vaikutus BDI-mittarin viimeisen mittauskerran 

arvoihin ei ollut tilastollisesti merkitsevä (β = -1.45, p = .639), joten yleinen toimintakyky oli 

täydellinen mediaattori. Yleinen toimintakyky välitti kokonaan tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-

mittarin viimeisen mittauskerran arvoissa. Yleinen toimintakyky vaikutti BDI-mittarin viimeisen 

mittauskerran arvoihin negatiivisesti (β = -0.64, p < .001), jolloin yleistä toimintakykyä mittaavan 

GAF-mittarin arvojen noustessa BDI-mittarin arvot laskivat. Suhteisiin liittyviin tekijöihin kuului 

parisuhteen laatu (DAS-mittarin ensimmäisen mittauskerran arvo), joka ei välittänyt 

tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoissa (taulukko 8). Terapiaan 

ja terapeuttiin liittyviin tekijöihin kuuluivat perheterapiaistuntojen lukumäärä, psykoterapian kesto 

viikkoina ja terapeuttien kokemus perheterapiasta vuosina kahden vuoden seurantamittauksen kohdalla 

mitattuna. Perheterapiaistuntojen lukumäärällä tarkoitettiin pariterapiaistuntojen lukumäärää. 

Psykoterapian kesto sisälsi pääasiallisesti pariterapiaa, mutta tarpeen mukaan myös muuta 

psykoterapiaa. Psykoterapian kesto välitti tutkimusyksiköiden välistä eroa tilastollisesti merkitsevästi 

(taulukko 8). Yksikön suora vaikutus BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoihin ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä (β = -1.95, p = .485), joten psykoterapian kesto oli täydellinen mediaattori. 

Tällöin psykoterapian kesto välitti kokonaan tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-mittarin viimeisen 

mittauskerran arvoissa. Psykoterapian kesto vaikutti BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoihin 
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positiivisesti (β = 0.21, p <. 001), jolloin psykoterapian kestäessä pidempään BDI-mittarin arvot 

nousivat. Muut terapiaan ja terapeuttiin liittyvät tekijät eivät välittäneet tutkimusyksiköiden välistä eroa 

BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoissa tilastollisesti merkitsevästi (taulukko 8).  

 

 

TAULUKKO 8. Tekijät, jotka mahdollisesti välittävät tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian 

vaikuttavuudessa yksinkertaisella mediaattorimallilla tutkittuna 

Välittävät tekijät    β    R² 

Demografiset 

Sukupuoli     0.29    0.23    

Ikä      1.15    0.23   

Työllisyystilanne    - 0.89        0.26 

Yksilölliset 

BDI 0 kk     -0.23    0.24   

HDRS 0 kk     -0.26    0.23 

Oireiden kesto     -0.84    0.26 

GAF 0 kk     - 8.18*    0.58 

Suhteisiin liittyvät 

DAS 0 kk     0.01    0.23 

Terapiaan ja terapeuttiin liittyvät 

Perheterapia istuntojen määrä  -0.76    0.24 

Psykoterapian kesto    -7.69*    0.51 

1. terapeutin kokemus   -7.91    0.39 

2. terapeutin kokemus   -0.06    0.24  

Huom. β = tutkimusyksiköiden pariterapiaryhmien standardoimaton epäsuoravaikutus BDI-arvoihin.  

R² = vastemuuttuja BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvo. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

 

Seuraavaksi tekijät, jotka välittivät tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa 

tilastollisesti merkitsevästi, laitettiin samaan malliin rinnakkaisiksi mediaattoreiksi. Psykoterapian 
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kesto (β = -4.58, p = .167) ja yleinen toimintakyky (β = -4.77, p = .188) eivät tällöin välittäneet 

tutkimusyksiköiden välistä eroa BDI-mittarin viimeisen mittauskerran arvoissa. Tämä johtui osittain 

muuttujien välisestä voimakkaasta korrelaatiosta (r = -.71, p < .001). 

 

 

4. POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää masennuksen pariterapian vaikuttavuuden eroja 

tutkimusyksiköiden välillä ja niitä välittäviä tekijöitä. Lisäksi näitä tavoitteita varten tutkittiin, onko 

pariterapia vaikuttavaa masennuksen hoidossa. Pariterapia oli vaikuttavaa masennuksen hoidossa koko 

aineistolla sekä Länsi-Pohjan tutkimusyksikössä verrattuna yleisiin masennuksen lieventymistä 

kuvaaviin raja-arvoihin. Pohjois-Savon tutkimusyksikössä masennusarvot laskivat, mutta niiden 

keskiarvot eivät alittaneet yleisiä raja-arvoja. Pariterapia ja tavanomainen hoito eivät eronneet 

toisistaan masennuksen hoidon vaikuttavuuden suhteen koko aineistolla tai kummassakaan 

tutkimusyksikössä. Jorvin tutkimusyksikössä kumpaakaan hoitomuotoa saaneiden tutkittavien 

masennusarvot eivät alittaneet masennusta kuvaavien mittareiden yleisiä raja-arvoja. Poikkeuksena oli 

kuitenkin yhden tavanomaista hoitoa saaneen tutkittavan BDI-mittarin arvo, joka alitti yleisen raja-

arvon. Pienen otoskoon (n = 5) vuoksi Jorvin tutkimusyksikön hoidon vaikuttavuudesta ei voida tehdä 

johtopäätöksiä. Tutkittaessa Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon masennuksen hoidon vaikuttavuuden eroja 

kahden vuoden seurannan aikana molempien hoitomuotojen ollessa mukana tarkasteluissa, Länsi-

Pohjassa itsearvioidun masennuksen todettiin laskevan enemmän kuin Pohjois-Savossa. Lisäksi Länsi-

Pohjassa haastattelijan arvioima masennus oli keskimäärin matalampaa. Kun tutkimusyksiköiden 

välisiä eroja tarkasteltiin viimeisellä mittauskerralla, tutkittavat saivat Länsi-Pohjassa matalampia 

masennusarvoja kuin Pohjois-Savossa. Näin ollen masennuksen hoito oli Länsi-Pohjassa 

vaikuttavampaa kuin Pohjois-Savossa. Tutkittaessa masennuksen pariterapian vaikuttavuuden eroja 

tutkimusyksiköiden välillä kahden vuoden seurannan aikana, Länsi-Pohjassa itsearvioitu masennus 

laski enemmän kuin Pohjois-Savossa. Kuitenkaan tutkimusyksiköt eivät eronneet toisistaan 

haastattelijan arvioiman masennuksen keskimääräisen tason suhteen.  Viimeisellä mittauskerralla 

tutkittavat saivat Länsi-Pohjassa matalampia itsearvioidun masennuksen arvoja kuin Pohjois-Savon 

tutkittavat, mutta haastattelijan arvioiman masennuksen suhteen tutkimusyksiköt eivät eronneet 
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toisistaan. Näin ollen masennuksen pariterapia oli Länsi-Pohjassa vaikuttavampaa kuin Pohjois-

Savossa BDI-mittarilla mutta ei HDRS-mittarilla mitattuna. Tarkasteltaessa niitä tekijöitä yksittäin, 

jotka välittivät tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa, ainoastaan 

psykoterapian kesto ja yleisen toimintakyvyn taso tutkimuksen alussa välittivät tätä yhteyttä.  

Kuitenkaan tekijät eivät välittäneet tutkimusyksiköiden välisiä eroja, kun ne laitettiin samaan malliin 

rinnakkaisiksi välittäviksi muuttujiksi.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, onko pariterapia vaikuttavaa 

masennuksen hoidossa ja eroaako pariterapian vaikuttavuus tavanomaisen hoidon vaikuttavuudesta. 

Aiemmissa tutkimuksissa pariterapian on todettu olevan tuloksellista masennuksen hoidossa (Klann, 

ym., 2011; Kung, 2000; Whisman & Beach, 2012; Whisman & Uebelacker, 1999). Tämän tutkimuksen 

tulos on yhdenmukainen aiempien tutkimustulosten kanssa lukuun ottamatta Pohjois-Savon 

tutkimusyksikön masennuksen pariterapian tulosta. Pohjois-Savon ristiriitainen tutkimustulos 

verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin voi johtua pienestä otoskoosta, jolloin tulokseen voi 

todennäköisemmin vaikuttaa satunnaisvaihtelu. Kuitenkin Pohjois-Savon tuloksen tulkinnassa tulee 

huomioida, että masennusarvot laskivat myös siellä. Lisäksi masennuksen lieventymistä kuvaavan raja-

arvon määrittäminen toisin olisi voinut vaikuttaa siihen, että myös Pohjois-Savon tutkittavien 

masennusarvot olisivat saattaneet alittaa raja-arvon.  

Tämän tutkimuksen tulos hoitomuotojen välisistä eroista masennuksen hoidon vaikuttavuudessa on 

samansuuntainen useiden tutkimusten kanssa, joissa pariterapian on todettu olevan yhtä tuloksellista 

masennuksen hoidossa kuin yksilöpsykoterapian (Beach & O´Leary, 1992; Bodenmann ym., 2008; 

Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1996; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1997; Foley ym., 

1989; Teichman ym., 1995). Kuitenkin Jacobson ym. (1991) ja Seikkula ym. (2012) löysivät eroja 

pariterapian ja yksilöpsykoterapian väliltä masennuksen hoidon tuloksellisuudessa. Tämän tutkimuksen 

eriävää tulosta Jacobsonin ym. (1991) tutkimustuloksesta voi selittää se, ettei tutkittavia oltu tässä 

tutkimuksessa eroteltu parisuhdetyytyväisyyden perusteella. Näin ollen tutkittavat eivät vastanneet 

täysin toisiaan, jolloin tulokset eivät ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi Jacobsonin 

ym. (1991) tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kokeena, kun taas tämä tutkimus toteutettiin 

luonnollisissa hoito-olosuhteissa. Luonnollisissa hoito-olosuhteissa toteutetuissa tutkimuksissa tulokset 

vastaavat paremmin todellista hoitotilannetta (Seikkula, 2012) mutta niissä ei voida kontrolloida 

kaikkia terapian lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä (Leichsenring, 2004) toisin kuin satunnaistetuissa 

kokeissa.  Jatkossa vertailtaessa tutkimuksia, joissa tutkimusasetelmat eroavat toisistaan, tulee tämä 
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asia huomioida. Ristiriitaisuutta tämän tutkimuksen tuloksen ja Seikkulan ym. (2012) tuloksen välillä 

saattaa selittää se, että Seikkulan ym. (2012) tutkimuksessa olivat mukana kaikki kolme 

tutkimusyksikköä.  Tässä tutkimuksessa Jorvin tutkimusyksikkö oli jätetty pois tilastollisista 

analyyseistä.  

  Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan 

tutkimusyksiköt masennuksen hoidon vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana. 

Tämän tutkimuksen tulos on osittain yhdenmukainen Seikkulan ym. (2012) tutkimustuloksen kanssa, 

koska myös heidän tutkimuksessaan tutkimusyksiköt erosivat toisistaan itsearvioidun masennuksen 

tason suhteen. He eivät kuitenkaan löytäneet eroa haastattelijan arvioimassa masennuksessa. Useissa 

tutkimuksissa on myös todettu, ettei hoitopaikka ole yhteydessä hoidon lopputulokseen (Kirchmann 

ym., 2009; Kächele ym., 2001; Philipsen ym., 2007). Tulosten eroavuutta tässä tutkimuksessa saatuun 

tulokseen saattaa selittää se, että kyseisissä tutkimuksissa tutkittiin eri mielenterveydenhäiriöitä ja 

tutkimukset toteutettiin erilaisissa hoito-olosuhteissa.  

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tutkittiin, eroavatko Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan 

tutkimusyksiköt masennuksen pariterapian vaikuttavuuden suhteen kahden vuoden seurannan aikana. 

Tämän tutkimuksen tulos on osittain yhdenmukainen Lundbladin ja Hanssonin (2006) tutkimuksen 

kanssa, jossa ei löydetty tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa. Myöskään 

tässä tutkimuksessa tutkimusyksiköt eivät eronneet toisistaan, kun masennusta mitattiin haastattelijan 

arvioimana. Kuitenkin tämän tutkimuksen tulos tutkimusyksiköiden välisistä eroista itsearvioidun 

masennuksen osalta eroaa Lundbladin ja Hanssonin (2006) tutkimuksesta. Vaikka tutkimuksissa 

käytetty hoitomuoto oli sama, Lundblad ja Hansson (2006) eivät keskittyneet tutkimuksessaan 

masennuksen hoitoon, vaan tutkivat psykiatrisia oireita. Tämä voi selittää tutkimustulosten välistä eroa. 

Lisäksi tutkimukset toteutettiin erilaisissa hoitopaikoissa, mikä voi osaltaan selittää tulosten 

eroavaisuutta. Perheneuvoloihin ja psykiatrisille poliklinikoille hakeutuneet potilaat ovat mahdollisesti 

jo hoitoon hakeutumisen syiltään erilaisia, jolloin myös tutkimusaineistot muodostuvat erilaisiksi.  

Neljännen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, välittävätkö demografiset, yksilölliset sekä 

suhteisiin, terapiaan ja terapeuttiin liittyvät tekijät tutkimusyksiköiden välisiä eroja masennuksen 

pariterapian vaikuttavuudessa. Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin 

tulee huomioida, että aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty erilaisia tilastollisia menetelmiä ja 

selvitetty hoidon lopputulosta ennustavia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa 

analyysimenetelmä ja tutkimuskysymyksen tavoite olivat erilaisia.  
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Demografisista tekijöistä tutkittiin sukupuolta, ikää ja työllisyystilannetta. Sukupuolen 

vaikutuksesta pariterapian lopputulokseen on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tämän tutkimuksen tulos on 

samansuuntainen kuin Tildenin ym. (2010), mutta erisuuntainen kuin Dentonin ym. (2000) tulos.  

Tutkimustulosten vertailussa tulee kuitenkin huomioida se, että Tildenin ym. (2010) ja Dentonin ym. 

(2000) tutkimuksissa tutkimuskohteena oli parisuhdetyytymättömyys, kun taas tässä tutkimuksessa se 

oli masennus. Tämä voi selittää ristiriitaa Dentonin ym. (2000) tutkimustuloksen kanssa. 

Parisuhdetyytymättömyys ei ole mielenterveydenhäiriö toisin kuin masennus (THL, 2011). Kyseessä 

on tällöin kaksi erilaista ilmiötä, joiden hoitoon sekä ilmiöön itseensä sisältyy mahdollisesti niille 

ominaisia toisistaan eroavia piirteitä. Tämä voi vaikuttaa hoidon tulokseen ja siihen vaikuttaviin 

tekijöihin. Jatkossa vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia tutkimuksiin, joissa ei ole hoidettu 

mielenterveydenhäiriöitä, tulee tämä asia huomioida. Lisäksi ristiriitaisuutta Dentonin ym. (2000) 

tulosten kanssa voi selittää se, että tutkimukset toteutettiin erilaisilla tutkimusasetelmilla. 

Tämän tutkimuksen tulos on yhdenmukainen niiden tutkimusten kanssa, joiden mukaan ikä ei ole 

yhteydessä pariterapian tulokseen (Baucom ym., 2009; Crowe, 1978; Jacobson ym., 1986; Snyder ym., 

1993). Kuitenkin useissa tutkimuksissa on havaittu yhteys iän ja hoidon tuloksen välillä (Bennun, 1985; 

Hahlweg ym., 1984; Johnson & Talitman, 1997; McCrady ym., 2002; O`Leary & Turkewitz, 1981). 

Tulosten ristiriitaisuutta voi selittää se, että tutkimusten kohteena oli parisuhdetyytymättömyys lukuun 

ottamatta McCradyn ym. (2002) tutkimusta. Lisäksi tutkimusasetelmat erosivat toisistaan.  McCradyn 

ym. (2002) tutkimuksessa tutkittiin alkoholin väärinkäytön ja alkoholiriippuvuuden hoitoa. Huolimatta 

siitä, että tässä sekä McCradyn ym. (2002) tutkimuksessa tutkittiin mielenterveydenhäiriöitä, oli 

kyseessä kuitenkin eri häiriöt. Tämä voi olla yksi syy tulosten ristiriitaisuuteen, sillä eri 

mielenterveydenhäiriöiden hoidossa hoidon lopputulokseen voi vaikuttaa eri tekijät. 

Työllisyystilanteen suhteen tämän tutkimuksen tulos eroaa aikaisemmista tutkimustuloksista, joiden 

mukaan pariterapian tai masennuksen hoidon tulos on yhteydessä työllisyystilanteeseen (Frank ym., 

2002; Gelhart ym., 2002; Snyder ym., 1993). Tämän tutkimuksen tuloksen ristiriitaisuutta Snyderin ym. 

(1993) tuloksen kanssa voidaan selittää tutkimuskohteiden ja –asetelmien sekä Frankin ym. (2002) ja 

Gelhartin ym. (2002) kanssa hoitomuotojen erilaisuudella.   

Yksilöön liittyvistä tekijöistä tutkittiin masennuksen vakavuutta ja kestoa sekä yleistä 

toimintakykyä. Masennuksen vakavuusaste on useiden tutkimusten mukaan yhteydessä sekä 

pariterapian (Jacobson ym., 1986; Snyder ym., 1993) että masennuksen hoidon lopputulokseen (Frank 

ym., 2002; Hamilton & Dobson, 2002; Mynors-Wallis & Gath, 1997). Lisäksi masennuksen keston on 
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havaittu olevan yhteydessä masennuksen hoidon tulokseen (Mynors-Wallis & Gath, 1997; Van ym., 

2008). Tämän tutkimuksen tulos on vastakkainen aiempien tutkimustulosten kanssa, mikä voi johtua 

masennuksen hoidon tutkimuksiin verrattaessa hoitomuotojen ja pariterapiatutkimuksiin verrattaessa 

hoidonkohteen erilaisuudesta. 

Yleisen toimintakyvyn vaikutusta pariterapian lopputulokseen ei ole ilmeisesti tutkittu. Kuitenkin 

on havaittu, että toimintakyvyn taso riippuu masennuksen vakavuusasteesta (Depressio: Käypä hoito –

suositus, 2010). Tämän tutkimuksen tulos antaa viitteitä siitä, että yhteys on mahdollisesti olemassa 

myös toisin päin. Tällä yhteydellä voitaisiin selittää tämän tutkimuksen tulosta. Lisäksi yleisen 

toimintakyvyn toimiminen välittävänä tekijänä voi selittyä BDI- ja GAF-mittareiden sisältävien osa-

alueiden samankaltaisuudella. GAF-mittari  keskittyy kuitenkin enemmän toimintakyvyn mittaamiseen 

kuin BDI-mittari. Tässä tutkimuksessa Länsi-Pohjan pariterapiaa saaneiden ryhmään kuuluvilla oli 

hoidon alussa parempi yleinen toimintakyky sekä kahden vuoden seurannassa matalampi masennus. 

Länsi-Pohjan tutkittavien parempi toimintakyky hoidon alussa on voinut edistää masennuksesta 

toipumista. Kuitenkin tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tulosta tulee huomioida, ettei yleinen 

toimintakyky ollut enää välittävä tekijä, kun se laitettiin rinnakkaiseksi välittäväksi tekijäksi 

psykoterapian keston kanssa. Myöskään psykoterapian kesto ei ollut tällöin enää välittävä tekijä. 

Suhteisiin liittyvistä tekijöistä tutkittiin parisuhteen laatua. Tutkimusten mukaan 

parisuhdetyytymättömyys on yhteydessä pariterapian lopputulokseen (Baucom ym., 2009; Christensen 

ym., 2010; Johnson & Talitman, 1997; McCrady ym., 2002; Snyder ym., 1993; Talitman, 1996). 

Tutkimusten tulos on vastakkainen tämän tutkimuksen tuloksen kanssa.  Suurimassa osassa aiemmista 

tutkimuksista aineisto koostui vain parisuhteeseensa tyytymättömistä henkilöistä, kun taas tässä 

tutkimuksessa oli mukana lisäksi parisuhteeseensa tyytyväisiä henkilöitä. Tutkittavien eroavuus voi 

selittää sen, että yhteydet ovat muodostuneet erilaisiksi. Kuitenkaan McCradyn ym. (2002) 

tutkimuksessa tutkittavia ei eroteltu parisuhdetyytyväisyyden perusteella, jolloin ristiriitaista tulosta 

tämän tutkimuksen tuloksen kanssa voidaan selittää käytettyjen mittareiden eroavuuksilla. McCradyn 

ym. (2002) tutkimuksessa parisuhdetyytyväisyyttä mitattiin useammalla mittarilla, jolloin yhteydet ovat 

voineet tulla todennäköisemmin näkyviin. Toisaalta on myös saatu viitteitä siitä, ettei 

parisuhdetyytyväisyys määritä masennuksen pariterapian lopputulosta (Cohen ym., 2010). Tämän 

tutkimuksen tulos tukee Cohenin ym. (2010) havaintoa.  

Terapiaan ja terapeuttiin liittyvistä tekijöistä tutkittiin istuntojen lukumäärää ja psykoterapian kestoa 

sekä terapeuttien kokemusta. Tämän tutkimuksen tulos istuntojen lukumäärän osalta on 
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samansuuntainen Powersin ym. (2008) mutta erisuuntainen Hahlwegin ja Klannin (1997), Hampsonin 

ym. (1999) sekä Wardin ja McCollumin (2005) tutkimustulosten kanssa. Lisäksi tämän tutkimuksen 

tulos vastaa osittain Beyebachin ym. (2000) tutkimustulosta, sillä he löysivät yhteyden hoidon loputtua, 

mutta eivät seurantamittauksessa. Tässä tutkimuksessa suurimalla osalla tutkittavista hoito loppui 

ennen kahden vuoden seurantaa. Tällöin ei saada tietoa siitä, olisiko terapiaistuntojen lukumäärä ollut 

välittävä tekijä, jos sitä olisi arvioitu suoraan hoidon päätyttyä, eikä kahden vuoden seurannassa. 

Myöskään pienessä otoskoossa kaikki mahdolliset yhteydet eivät välttämättä tule esille (Sexton, Ridley, 

& Kleiner, 2004).  

Pariterapian ajallisen keston yhteyttä hoidon lopputulokseen ei ole ilmeisesti tutkittu. Kuitenkin on 

tutkittu kestoltaan vaihtelevia pariterapioita, jotka kaikki on todettu tuloksellisiksi masennuksen 

hoidossa (Bodenmann ym., 2008; Cohen ym., 2010; Dessaulles ym., 2003; Emanuels-Zuurveen & 

Emmelkamp, 1996; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1997; Foley ym., 1989, & Teichman ym., 

1995). Tämä antaa viitteitä siitä, ettei pariterapian ajallinen kesto määritä hoidon tulosta. Tämän 

tutkimuksen tulos ei kuitenkaan tue tätä havaintoa. Aiemmissa tutkimuksissa pariterapian ajallista 

kestoa ei ole tutkittu pariterapian lopputulosta selittävänä tai välittävänä tekijänä, jolloin ei voida tehdä 

johtopäätöksiä siitä, ettei pariterapian kesto vaikuta hoidon lopputulokseen. Kuitenkin tässä 

tutkimuksessa psykoterapian ajallista kestoa tutkittiin välittävänä tekijänä, jolloin tämä tutkimus 

laajentaa tutkimuskenttää terapian ajallisesta kestosta. Tässä tutkimuksessa Länsi-Pohjan pariterapiaa 

saaneiden ryhmään kuuluvilla psykoterapia kesti lyhemmän aikaa ja heillä oli kahden vuoden 

seurannassa matalampi masennus kuin Pohjois-Savon tutkittavilla. Tutkimuksen mukaan Länsi-Pohjan 

tutkittavat toipuivat masennuksesta nopeammin ja enemmän kuin Pohjois-Savon tutkittavat. Näin ollen 

psykoterapian tarve saattoi olla Länsi-Pohjan tutkittavilla lyhytkestoisempi kuin Pohjois-Savon 

tutkittavilla. Lisäksi tutkimuksessa käytettyyn luonnolliseen tutkimusasetelmaan liittyen tutkittaville 

annettiin psykoterapiaa tarpeiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen tuloksesta voidaan havaita 

tutkittavien tarpeiden huomiointi, sillä psykoterapian ajallinen kesto määrittyi masennuksen 

vakavuusasteen mukaan. 

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole löydetty eroja kokeneiden ja kokemattomampien terapeuttien 

väliltä hoidon tuloksellisuudessa (Beyebach ym., 2000; Fals-Stewart & Birchler, 2002). Tämän 

tutkimuksen tulos on samansuuntainen näiden tutkimusten kanssa.  

Välittävien tekijöiden lisäksi syitä Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan tutkimusyksiköiden välisiin 

eroihin masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa voidaan löytää muista 
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tekijöistä. Vaikka tässä tutkimuksessa ei voitu tutkia tutkimusyksiköiden hoitomallien vaikutusta 

tutkimusyksiköiden välisiin eroihin niistä saatavan niukan tiedon vuoksi, hoitomallin vaikutusta 

tuloksiin on kuitenkin tärkeää tarkastella. Länsi-Pohjassa masennuksen hoito perustuu avoimen 

dialogin hoitomalliin, kun taas Pohjois-Savossa Käypä hoito -suositukseen ja hoitotakuuseen. Avoimen 

dialogin hoitomalli on todettu toimivaksi hoitomuodoksi psykoosien hoidossa (Seikkula ym., 2011). 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että avoimen dialogin hoitomallilla pystytään 

vähentämään myös masennusoireita. Hoitomallin käyttö ja sen periaatteiden noudattaminen ovat 

mahdollisesti tutkimusyksiköiden välisten erojen taustalla. Länsi-Pohjassa yhtenä hoidon periaatteena 

on perhekeskeisyys (Seikkula ym., 2006). Se saattaa selittää Länsi-Pohjan paremman masennuksen 

pariterapian tuloksen, sillä läheisten ottaminen mukaan hoitoon on Länsi-Pohjassa yleisesti käytetty 

toimintatapa. Näin ollen pariterapia voi olla tutumpi työskentelytapa sekä terapeuteille että asiakkaille. 

Vaikka Pohjois-Savossa toteutetaan myös pari- ja perheterapiaa, on painotus kuitenkin 

yksilöpsykoterapiassa (Seikkula ym., 2012). Tällöin pariterapian käyttö hoitomuotona voi mahdollisesti 

olla vieraampi käytäntö. Pohjois-Savon ja Länsi-Pohjan eroja hoidon vaikuttavuudessa voidaan selittää 

myös eroilla hoitoon pääsyssä. Avoimen dialogin hoitomalliin sisältyvät välitön avunanto ja 

kriisikeskeisyys (Seikkula ym., 2012), kun taas Pohjois-Savossa hoitoon pääsy perustuu hoitotakuuseen 

(Saarinen ym., 2007). Näin ollen hoitoon pääsy saattaa viedä Pohjois-Savossa enemmän aikaa, jolloin 

meneillään oleva masennusjakso on mahdollisesti jatkunut pidempään.  Pidemmän masennuksen 

keston on todettu ennustavan kielteistä psykoterapian tulosta (Van ym., 2008). Vaikka tässä 

tutkimuksessa Länsi-Pohjan ja Pohjois-Savon tutkittavat eivät eronneet alkutilanteessa 

masennusoireiden keston suhteen, tulee huomioida, että masennusoireiden kestolla tarkoitettiin koko 

masennuksen kestoa. Näin ollen ei voida saada tietoa siitä, ovatko Länsi-Pohjan tutkittavat päässeet 

hoitoon meneillään olevan masennusjakson aiemmassa vaiheessa kuin Pohjois-Savon tutkittavat. 

Edellä mainituista tekijöistä huolimatta ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, että Länsi-Pohjan 

masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian vaikuttavuus johtuisi käytetystä hoitomallista.  

Tarkasteltaessa tutkimusyksiköiden välisiä eroja tulee kuitenkin huomioida se, etteivät 

tutkimusyksiköt eronneet toisistaan pariterapian vaikuttavuuden suhteen, kun masennusta mitattiin 

haastattelijan arvioimana. Tulos oli yllättävä, sillä ero löytyi kuitenkin itsearvioidussa masennuksessa. 

Koska molemmat mittarit mittaavat masennusta, olisi voinut olettaa, että tulos olisi ollut 

samansuuntainen molempien mittareiden kohdalla. Masennusta on kuitenkin arvioitu mittareilla eri 

näkökulmista, joka voi selittää sen, että tutkimusyksiköiden välinen ero pariterapian vaikuttavuudessa 
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löytyi vain itsearvioidussa masennuksessa. Erot mittareiden välillä voivat myös johtua mittareiden 

asteikkojen sisältöjen erilaisuudesta (Senra & Polaino, 1998). Lisäksi tulos voi johtua pienestä 

otoskoosta, joka lisää satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin.  

 

 

4.1 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

 

 

Tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa tutkimusyksiköiden välisistä eroista masennuksen hoidon ja 

masennuksen pariterapian vaikuttavuudessa. Lisäksi saadaan uutta tietoa tekijöistä, jotka välittävät 

tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa. Tutkimus toteutettiin luonnollisissa 

hoito-olosuhteissa, joka takaa korkean ulkoisen validiteetin (Seikkula, 2012). Tällöin tulokset vastaavat 

myös todennäköisemmin todellista hoitotilannetta. Luonnollisen tutkimusasetelman rajoituksena 

voidaan pitää heikkoa sisäistä validiteettia, koska kaikkia terapian lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä 

ei voida kontrolloida (Leichsenring, 2004). Sisäistä validiteettia pyrittiin kuitenkin parantamaan 

käyttämällä osallistumiskriteereitä ja hoitoryhmiin satunnaistamista.  Tutkimus oli pitkittäistutkimus, 

joka antaa luotettavamman ja monipuolisemman kuvan tuloksista verrattuna poikkileikkausasetelmaan. 

Kuitenkin pidemmällä seuranta-ajalla olisi saatu selville, millaisiksi tutkimusyksiköiden väliset erot 

kehittyvät.  

Tutkimuksessa käytettiin kahta masennusta kuvaavaa mittaria, jolloin masennuksesta saatiin sekä 

potilaan että haastattelijan näkemys. BDI-mittari ei ole yksin riittävä masennuksen diagnostinen väline 

(Karila, 2011), joten tässä tutkimuksessa käytettiin lisäksi luotettavana pidettyä (Bagby ym., 2004) 

HDRS-mittaria luomaan luotettavampaa kuvaa masennuksesta. Tässä tutkimuksessa käytettiin HDRS 

21 -versioita, mutta raja-arvoksi valikoitui yleisesti käytetty raja-arvo HDRS 17-version mukaan. Tämä 

raja-arvo ei kuitenkaan välttämättä sovellu käytettäväksi HDRS 21-versiossa. Lisäksi BDI-mittarin 

toipumista kuvaava raja-arvo vaihtelee tutkimuksesta toiseen, joten arvon määrittäminen tiettyyn 

pisteeseen vaikuttaa siihen, pidetäänkö pariterapiaa tuloksellisena. Nämä tekijät tulee huomioida 

pariterapian vaikuttavuutta tarkasteltaessa. Masennusmittareiden ohella käytetyt DAS- ja GAF-mittarit 

ovat laajasti tunnettuja (Aas, 2010; Graham ym., 2006) ja luotettavina (Graham ym., 2006; Vatnaland 

ym., 2007) pidettyjä arviointimenetelmiä. GAF-mittarin luotettavuutta on kuitenkin myös epäilty, 

koska luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa arvioitsijan koulutuksen määrä, mittarin käytön 
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harjoittelu ja yleinen kliininen kokemus (Söderberg ym., 2005). On mahdollista, että tutkimusyksiköt 

poikkesivat toisistaan edellä mainittujen tekijöiden suhteen, jolloin toisessa tutkimusyksikössä arvioitu 

yleinen toimintakyky vastasi paremmin asiakkaan todellista tilannetta. Mittareiden sisäiset konsistenssit 

ylittivät yleisenä pidetyn raja-arvon 0.7-0.75 (Christmann & Van Aelst, 2006) masennusta kuvaavien 

mittareiden kohdalla kaikilla paitsi ensimmäisellä mittauskerralla. DAS-mittarin kohdalla sisäinen 

konsistenssi ylitti yleisen raja-arvon jokaisella mittauskerralla. Näin ollen mittareita voidaan pitää 

luotettavina niissä tilanteissa, joissa sisäisen konsistenssin yleinen raja-arvo ylittyi. GAF-mittarin 

sisäistä konsistenssia ei ollut saatavilla.  

Tutkimuksen yhtenä suurimmista rajoituksista voidaan pitää pientä otoskokoa (n = 46), joka 

kyseenalaistaa tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Pieni otoskoko voi aiheuttaa sen, että 

tulokset johtuvat todennäköisemmin satunnaisvaihtelusta. Pienen otoskoon ja jakaumien 

epänormaalisuuden vuoksi tutkimuksessa käytettiin parametrittomia menetelmiä tilanteissa, joissa 

niiden käyttö oli mahdollista. Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin toistettujen mittausten 

varianssianalyysia (ANOVA) sekä yksinkertaista ja moninkertaista mediaattorimallia, jotka ovat 

parametrisiä menetelmiä. Toistettujen mittausten varianssianalyysin kohdalla normaalisuusoletus ei 

täyttynyt jokaisella mittauskerralla mutta mediaattorimalleissa muuttujat olivat likimain normaalisia. 

Edellä mainitut tekijät tulee huomioida tulosten tulkinnassa ja ne voivat vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen. Kuitenkin toistettujen mittausten varianssianalyysiä (ANOVA) voidaan pitää robustina 

myös epänormaalisti jakautueella aineistolla (Schimider, Ziegler, Danay, Beyer, & Bühner, 2010), mikä 

puoltaa kyseisen menetelmän käyttöä tässä tutkimuksessa. Mediaattorimallissa beta-kertoimet olivat 

standardoimattomia, jolloin kertoimien suuruudet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. 

Analyysimenetelmien osalta vahvuutena voidaan pitää sitä, että tutkimusyksiköiden välisiä eroja 

tutkittiin kahdella erilaisella tilastollisella menetelmällä. Menetelmät antoivat samansuuntaisia tuloksia, 

mikä lisää tulosten luotettavuutta.  

Tutkimuksessa käytettiin osallistumiskriteereitä, joiden vuoksi otos valikoitui tietynlaiseksi. 

Valikoituneisuus vaikuttaa siihen, millaisiksi tutkimusyksiköiden väliset erot ovat muotoutuneet. Tässä 

tutkimuksessa oli mukana ainoastaan keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta sairastavia henkilöitä. Lievä 

masennus on Suomessa kuitenkin yleisin masennuksen muoto (Isometsä, 2007), jolloin tuloksia ei 

voida yleistää suurimpaan osaan masennusta sairastavista henkilöistä. Myös kieltäytyneet ja katoryhmä 

erosivat lopullisesta tutkimusaineistosta. Lisäksi osallistumiskriteerien käyttö on yhdenmukaistanut 

tutkittavien joukkoa, jolloin tutkittavat eivät edusta täysin luonnollisten hoito-olosuhteiden potilaita.  
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Tutkimuksen rajoitukset vaikuttavat tulosten yleistettävyyteen, jolloin tulokset voidaan yleistää 

koskemaan ainoastaan masennuksen hoitoa julkisessa terveydenhuollossa samanlaisella 

potilasaineistolla, tutkimusasetelmalla ja hoitomuodoilla.  

 

 

4.2 Tutkimuksen sovellettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia pariterapian tuloksellisuudesta 

masennuksen hoidossa sekä siitä, että pariterapia ja yksilöpsykoterapia ovat yhtä toimivia hoitomuotoja. 

Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset myös haastavat näkökulmaa pariterapian tuloksellisuudesta, 

koska Pohjois-Savon tutkittavien masennusarvojen keskiarvot eivät alittaneet yleisiä masennuksen 

lieventymistä kuvaavia raja-arvoja. Lisäksi tämä tutkimus antaa uutta tietoa pariterapian 

vaikuttavuudesta keskivaikean masennuksen ohella myös vaikean masennuksen hoidosta, sillä yleensä 

pariterapian tuloksellisuutta on tutkittu vain lievää tai keskivaikeaa masennusta sairastavilla henkilöillä 

(Barbato & D´Avanzo, 2008). Aiemmissa tutkimuksissa tutkimusyksiköiden välisiä eroja on tutkittu 

vain vähän ja ne eivät ole ilmeisesti olleet tutkimusten päätavoitteena. Kuitenkin tässä tutkimuksessa 

tutkimusyksiköiden väliset erot olivat tutkimuksen keskiössä ja tutkimuksen mukaan 

tutkimusyksiköiden väliltä löytyy eroja masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian 

vaikuttavuudessa. Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella on mahdollista havaita tekijöitä, jotka 

välittävät tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa.  Sen sijaan aiemmissa 

tutkimuksissa on keskitytty pariterapian tai masennuksen hoidon lopputulokseen yhteydessä oleviin 

tekijöihin. Tämä tutkimus antaa myös lisää tietoa pariterapian vaikuttavuudesta ja tutkimusyksiköiden 

välisistä eroista luonnollisissa hoito-olosuhteissa. Tiedon kartuttaminen pariterapian vaikuttavuudesta 

luonnollisissa hoito-olosuhteissa on tärkeää, sillä vaikuttavuustutkimuksia on edelleen vain vähän 

(Klann ym., 2011). 

Tutkimuksen antama tieto pariterapian vaikuttavuudesta tulisi huomioida kehitettäessä 

masennuksen hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Pariterapian kehittäminen ja sen laajempi 

tarjoaminen on tärkeää, koska pariterapialla apua saadaan tarjottua molemmille puolisoille yhtä aikaa. 

Sen lisäksi, että puoliso voi tukea masennusta sairastavaa kumppaniaan, hän voi saada myös itse tukea 

(Rautiainen ym., 2012). Lisäksi tietoa tutkimusyksiköiden välisistä eroista tulisi hyödyntää 
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kehitettäessä pariterapiaa ja masennuksen hoitoa. Eroja tutkimalla voidaan löytää toimivia 

hoitokäytäntöjä. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että Länsi-Pohjan avoimen dialogin hoitomallia 

voidaan pitää mahdollisesti toimivana. Avoimen dialogin hoitomallin ja sen periaatteiden, kuten kriisi - 

ja perhekeskeisyyden ottaminen Suomessa laajempaan käyttöön voi olla yksi tapa kehittää 

masennuksen pariterapiaa. Lisäksi kiinnittämällä huomiota välittäviin tekijöihin voidaan mahdollisesti 

yksittäisten tekijöiden kautta kehittää pariterapiaa kokonaisuudessaan tuloksellisemmaksi.  

Jatkossa tutkimusyksiköiden välisiä eroja tulee tutkia lisää suuremmalla aineistolla, erilaisilla 

tilastollisilla menetelmillä ja tutkimusasetelmilla luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkimusyksiköiden 

välisten erojen laajempi tutkiminen antaisi tutkimusnäyttöä toimivista hoitokäytännöistä ja tukisi niiden 

laajempaa käyttöönottoa. Näin pystyttäisiin tarjoamaan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään 

hoitoon ja parantamaan pariterapian laatua. Toimivien hoitokäytäntöjen löytymisen kautta voitaisiin 

myös kouluttaa hoitohenkilöstöä toimimaan niiden mukaisesti. Avoimen dialogin hoitomallin yhteyttä 

tutkimusyksiköiden välisiin eroihin ja Länsi-Pohjan pariterapian vaikuttavuuteen masennuksen 

hoidossa tulisi tutkia enemmän. Tällöin voitaisiin saada selville, aiheutuvatko tutkimusyksiköiden 

väliset erot sekä pariterapian vaikuttavuus Länsi-Pohjassa käytetystä hoitomallista ja sen periaatteista, 

vai ovatko taustalla muut tekijät.  Lisäksi tutkimusyksiköiden välisiä eroja välittäviä tekijöitä tulisi 

tutkia laajemmin ja monipuolisemmilla muuttujilla, koska tässä tutkimuksessa aineisto oli muuttujien 

suhteen rajallinen. Välittävien tekijöiden vaikutusta hoidon tulokseen tulisi arvioida seurantamittauksen 

lisäksi muiden mittauskertojen osalta. Jakaumia tarkasteltaessa havaittiin, että osa tutkittavista hyötyi 

pariterapiasta enemmän, kun taas osalle tutkittavista pariterapia ei näyttänyt toimivan yhtä hyvin. 

Jatkossa pariterapian vaikuttavuutta tulisi tutkia suuremmilla aineistoilla, jotta saataisiin selville, 

johtuuko tämä satunnaisvaihtelusta vai vaikuttaako taustalla jokin ilmiö. Mikäli tällainen ilmiö löytyisi, 

tulisi tutkia, miksi osa tutkittavista hyötyy tai ei hyödy pariterapiasta.  

 

 

4.3 Tutkimuksen yhteenveto ja merkitys 

 

 

Tutkimuksen mukaan pariterapia oli vaikuttavaa masennuksen hoidossa. Kuitenkin tutkittaessa 

pariterapian vaikuttavuutta yksiköittäin havaittiin, etteivät Pohjois-Savon tutkittavien masennusarvojen 

keskiarvot alittaneet masennuksen lieventymistä kuvaavia raja-arvoja. Tutkimuksessa todettiin, että 
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tutkimusyksiköiden välillä on eroja masennuksen hoidon ja masennuksen pariterapian 

vaikuttavuudessa. Lisäksi tutkimuksen mukaan yleinen toimintakyky ja psykoterapian kesto välittivät 

tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa.  

Tutkimusyksiköiden välisiä eroja pariterapian vaikuttavuudessa sekä eroja välittäviä tekijöitä oli 

tärkeää tutkia, koska ne liittyvät pyrkimykseen kehittää pariterapiaa julkisessa terveydenhuollossa. 

Lisäksi aiheita oli tutkittu vähän tai ei ilmeisesti lainkaan, jolloin tiedon kartuttaminen 

tutkimusyksiköiden välisten erojen esiintyvyydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä oli tärkeää.  

Hyödyntämällä tietoa tutkimusyksiköiden välisistä eroista ja niihin vaikuttavista tekijöistä voidaan 

löytää toimivia hoitokäytäntöjä, joiden avulla pystytään kehittämään masennuksen pariterapiaa.  
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1. PARISUHDEKYSELY  (DYADIC ADJUSTMENT SCALE – DAS) 

 

Nimi:_____________________________________________________     Pvm: _______ 

 

I Konsensus      __________ 

 

Kuinka usein sinä ja puolisosi/kumppanisi olette samaa tai eri mieltä seuraavista asioista? 

 

 

 

 

 

 

 aina 

samaa 

mieltä 

 

6 

melkein 

aina 

samaa 

mieltä 

5 

 

silloin 

tällöin 

samaa 

mieltä 

4 

usein 

eri 

mieltä 

 

3 

melkein 

aina 

eri 

mieltä 

2 

aina 

eri 

mieltä 

 

1 

1.Rahankäyttö ja talousasiat       

2. Uskontoon liittyvät asiat 

 

      

3. Tunteiden osoittaminen       

4. Ystävät       

5.  Seksuaalinen 

kanssakäyminen 

      

6. Käytöstavat – mikä sopii, 

mikä ei 

      

7. Suhtautuminen vanhempiin 

ja appivanhempiin 

      

8. Pyrkimykset, tavoitteet ja 

tärkeiksi koetut asiat 

      

9. Yhdessä vietetyn ajan      

määrä 

      

10. Tärkeiden päätösten 

tekeminen 

      

11. Talous- ja muut kotityöt       

12. Vapaa-ajan harrastukset       

13. Työuraan liittyvät asiat       

14. Lastenkasvatus       

15. Alkoholinkäyttö       
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II Tyytyväisyys     ____________ 

 

 

III Koheesio     _________ 

 

 ei 

lainkaan 

1 

harvoin 

 

2 

silloin 

tällöin 

 3 

melkein 

joka päivä 

  4 

joka päivä 

 

5 

1. Onko sinulla ja 

puolisollasi/ 

kumppanillasi yhteisiä 

kodin ulkopuolisia 

harrastuksia 

     

 

Kuinka usein sinun ja puolisosi/kumppanisi välillä tapahtuu seuraavaa? 

 

 ei lainkaan 

 

1 

harvoin 

 

2 

silloin 

tällöin 

3 

melkein 

joka päivä 

4 

joka 

päivä 

5 

2. Vaihdamme 

innostuneesti ajatuksia 

     

3. Keskustelemme 

rauhallisesti jostakin 

     

4. Teemme jotain työtä 

yhdessä 

     

 

Kuinka onnellisena pidätte suhdettanne kaiken kaikkiaan? 

1  Erittäin onneton 

2  Melko onneton 

3  Vähän onneton 

4  Onnellinen 

5  Hyvin onnellinen 

 

 

Kaiken 

aikaa 

   1 

Hyvin 

usein 

   2 

Useimmiten 

 

      3 

Silloin 

tällöin 

  4 

Harvoin 

 

  5 

Ei 

koskaan 

  6 

1. Kuinka usein olet 

harkinnut avioeroa tai 

suhteen lopettamista? 

      

2. Kadutko koskaan 

nykyistä avioliittoasi tai 

suhdettanne? 

      

3. Kuinka usein Sinä ja 

puolisosi riitelette? 

      

4. Kuinka usein Sinä ja 

puolisosi käytte toistenne 

hermoille? 
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6  Erittäin onnellinen 

7  Täydellinen 

 

 

 


