
Mielenterveystalo.fi  
Kaikille avoin palvelu, ammattilaisten osio ja nettiterapiat



Mielenterveystalo.fi –kaikille avoin palvelu
 Valtakunnallinen nettipalvelu, avoinna 24/7
 Ei vaadi rekisteröitymistä / kirjautumista
 Käyttäjiä kuukausittain yli 150 000.
 Tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja 

työkaluja ammattilaisille.
 Sisältää mm. luotettavaa tietoa, arviointityökaluja, 

oirenavigaattoreita ja palveluohjausta sekä omahoito-
ohjelmia.

 Mielenterveystalo on jaettu ikäryhmittäin:
 Lastenmielenterveystalo.fi
 Nuortenmielenterveystalo.fi
 Mielenterveystalo.fi/aikuiset





www.mielenterveystalo.fi

http://www.mielenterveystalo.fi/


https://www.youtube.com/watch?v=sClCx5bzy6A&feature=youtu.be








https://www.youtube.com/watch?v=3kNpmmb4r8A


Avoimen palvelun Omahoito-ohjelmat

=

Tietoa

Itsearviointimittareita ja kyselyitä

Täytettäviä  harjoituksia

Videoita

Äänitteitä

Kirjallisuutta

Linkkejä

 Omahoito-ohjelmia on yli 17 eri oireeseen tai elämäntilanteeseen!

 Käytettävissä itsenäisesti tai osana muuta hoitoa

Tietoa oireesta tai 
ongelmasta

Työkaluja 
muutokseen

Työkaluja 
muutoksen 

ylläpitämiseen

1

2

3







Miten mielenterveystalo.fi 
voi helpottaa kansalaisten 

työ- ja toimintakyvyn 
ylläpitämistä ja 

ammattilaisten työtä?



Avoin palvelu kansalaisen käytössä

Huoli
Itsestä 

tai 
lähei-
sestä

Tiedon
etsintä Tietoa Itse-

arviointi

Omahoito-ohjelmat

Palvelupaikan haku ja 
ammattilaisen apu

Tietoa

Huoli 
tai oire 
helpot-

tuu

Harjoituk
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Työ-
kaluja

Vertaisen 
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Avoin palvelu ammattilaisen käytössä, asiakkaan/potilaan hyödyksi

Omahoito-ohjelmat
osana hoitoa

Tietoa

Harjoituksia

Työkaluja

Vertaisen 
tukea

Kohtaaminen: Tietoa, 
harjoituksia, ohjeita, hoitoa, 

tutkimusta, tiedon keruuta….
 Kaikilla yhteinen tavoite

Ammattilainen
Digitalisaatio avuksi 

kiireeseen

Mahdollisuus 
kokonaisvaltaisem-
paan auttamiseen

F2F kohtaamiselle 
enemmän aikaa

Asiakas/potilas

Tuki 24/7

Mahdollisuus 
kerrata

Mahdollisuus 
osallistaa läheiset



Mielenterveystalon Ammattilaisten osio

 Valtakunnallinen ja maksuton palvelu, jonka sisältö on 
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja 
opiskelijoille
 Palvelu sisältää mm. mittaripankin, koulutuspankin, 

psykoterapiaportaalin ja hyvän hoidon mallit.
 HUSin ulkopuoliset kirjautuvat Terveydenhuollon 

varmennekortilla, verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella (= Suomi.fi tunnistautuminen)
 HUS-organisaation työntekijät kirjautuvat HUS-ammattilaisena
 https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi

https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/




Yleistä Mielenterveystalo-palvelusta

 Osa suomen yliopistosairaaloiden yhteistyössä tuottamaa 
Terveyskylä.fi –verkkopalvelua
 Koko Mielenterveystalo.fi:ssä reilusti yli miljoona 

käyttäjää vuodessa. Käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti!
 Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa HUSin

HYKSin IT – psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
 Jokainen Manner-Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu 

yhteistyöhön aluekoordinaattorin työpanoksen kautta 

http://www.terveyskyl%C3%A4.fi/


Nettiterapiat

 Terapiaa lieviin ja keskivaikeisiin häiriöihin 
Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä kaikkialta 

Suomesta (läheteohjeet)
 Terapia alkaa viikon kuluttua lähetteen saapumisesta
 Terapian tukena nettiterapeutti
 Voidaan käyttää myös täydentämään muuta hoitoa
 Potilaalle maksuton (kunnalle maksaa 586,00 eur / 

potilas)

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


Nettiterapiat

masennus
 yleistynyt ahdistus
 paniikkihäiriö
 sosiaalinen ahdistus
 pakko-oireinen häiriö
 unettomuus (vain mobiili terapia)
 alkoholin liikakäyttä
 kaksisuuntainen mielialahäiriö
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