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Tiivistelmä 

Mielenterveyden häiriöiden merkityksen kasvaminen sekä haasteet mielenterveyspalveluiden 

järjestämisessä ovat tehneet sähköisten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä ja tutkimuksesta 

ajankohtaista. Nyt COVID-19-pandemia on lisännyt sähköisten mielenterveyspalveluiden tarvetta mutta 

tuonut samalla näkyviksi organisaatioiden eriytyvät lähtökohdat sähköisten mielenterveyspalveluiden 

järjestämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sähköisten mielenterveyspalveluiden 

vaikutuksia palvelunkäyttäjien näkökulmasta sekä tunnistaa positiivisesti vaikuttavien sähköisten 

mielenterveyspalveluiden edellytyksiä. Tutkimus toteutettiin kansainvälisistä tutkimusartikkeleista (n = 27) 

tietoa kokoavana integroivana kirjallisuuskatsauksena. Analyysimenetelmänä sovellettiin teemoittelua ja 

tulkintakehyksenä toipumisorientaation (recovery) viitekehystä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 

sähköiset mielenterveyspalvelut tarjoavat mahdollisuuksia toipumiseen ja sen tukemiseen, mutta 

toipuminen ehdollistuu sähköisiin mielenterveyspalveluihin liittyvissä toimintakäytännöissä. Tulokset 

jäsennettiin yksilön laaja-alaista toipumista ja toipumista kokonaisvaltaisesti tukevia sähköisiä 

mielenterveyspalveluja ilmentävinä yläteemoina, joista edelliseen sisällytettiin alateemat kliininen 

toipuminen, henkilökohtainen toipuminen ja osallisuuden vahvistuminen ja jälkimmäiseen 

tietoperusteisuus, tilannekohtaisuus, tuen tarjoaminen, vuorovaikutteisuus, henkilökohtaisuus ja 

asiakaslähtöisyys. Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että tutkimustarpeista huolimatta tiedämme jo paljon 

tekijöistä, jotka mahdollistavat toipumista edistävien sähköisten mielenterveyspalveluiden toteuttamista. 

Tätä tietoa on tarpeen hyödyntää myös COVID-19-pandemian muuttamassa toimintaympäristössä. 

Tulosten sovellettavuutta rajoittaa tutkimustiedon pirstaleisuus sekä se, että tutkimukset kohdistuivat vain 

henkilöihin, joilla oli pääsy, kyky ja halu sähköisten mielenterveyspalveluiden käyttöön. 
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Abstract  

Digital mental health services and recovery. An Integrative literature review 

The increase of mental health disorders and the challenges of delivering mental health services have made 

the development and research of digital mental health services topical. Currently, the COVID-19 pandemic 

has increased the need for digital mental health services, but at the same time it has made visible the 

various potential of organizations for providing digital services. The aim of this study is to describe the 

effects of digital mental health services from the service users’ perspective and to identify the features of 

the services that make an impact. The study was conducted as an integrative literature review of 



international research articles (n = 27). The method used was thematic analysis and a recovery orientation 

was applied as the interpretation framework. Based on the review, digital mental health services offer 

opportunities for and support the recovery of service users, but the recovery is conditioned on digital 

mental health practices. The results were presented as two main-themes: a person’s extensive recovery 

and digital mental health services that support recovery holistically. The former includes the sub-themes of 

clinical recovery, personal recovery and participation, and the latter the sub-themes of knowledge 

orientation, situationality, provision of support, interactivity, personality and client orientation. The 

integrative literature review shows that despite the need for future research, we already know a great deal 

about the factors that enable the implementation of digital mental health services that promote recovery. 

This knowledge needs to be utilized in the operating environment of mental health services, which is 

currently changing because of the COVID-19 pandemic. The review has some limitations, because research 

on the subject is fragmentary and the studies involved in the review were only targeted at persons with 

access to digital mental health services and the ability and motivation to use them. 
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