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MIELENTERVEYSTALO.FI –
KAIKILLE AVOIN PALVELU
• Valtakunnallinen nettipalvelu, avoinna 24/7

• Ei vaadi rekisteröitymistä / kirjautumista

• Tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

• Sisältää mm. luotettavaa tietoa, arviointityökaluja, oirenavigaattoreita ja palveluohjausta sekä 
omahoito-ohjelmia.

• Joulukuusta 2018 iso käyttäjämäärän nousu. 

➢ 2020 maaliskuussa ennätys: yli 247 000 kuukausikäyttäjää.

• Käytetyimmät sisällöt kyselyt ja omahoito-ohjelmat.

• Suuri osa tulijoista Googlen kautta.
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SOSIAALITYÖ MIELENTERVEYSTALOSSA

• Sosiaalityön sisältöjä rakennettu Mielenterveystaloon jo useamman vuoden ajan.

• Sisällöt rakennetaan monialaisessa yhteistyössä

→ sisältöjä ei erotella ”ammattialueittain”

• Uusi sysäys digitaalisiin palveluihin vuodesta 2019 alkaen kehittämisen rakenteistamisen 
myötä.

• Johtamisen pilotti: johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi, kehittäjäsosiaalityöntekijän vakanssi

• Sosiaalityön rakentamia sisältöjä luettavissa tällä hetkellä omahoito-ohjelmien ja chatin 
muodossa.
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MIELENTERVEYSTALON 
OMAHOITO-OHJELMAT

OMAHOITO-OHJELMAT
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MIELENTERVEYSTALON OMAHOITO-OHJELMAT
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ESIMERKKINÄ TALOUDELLISEN AHDINGON OMAHOITO-OHJELMA



ESIMERKKINÄ TALOUDELLISEN AHDINGON OMAHOITO-OHJELMA
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• Koronaviruspandemia mylläsi terveyssosiaalityön käytännöt uusiksi poikkeustilan 
myötä

• Samanaikaisesti sosiaalipalveluiden tarve ja tavoitettavuus entistä tärkeämmässä 
asemassa

➢ Ensimmäisten kriisiviikkojen jälkeen HUS Psykiatrian sosiaalityössä ryhdyttiin 
miettimään keinoja tilanteeseen reagointiin.

• Samanaikaisesti Mielenterveystalon Koronahuolichat aukeni 30.3. psykologien ja 
sairaanhoitajien voimin.

→ Sosiaalityö osaksi chattia 20.4.
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REAGOINTI POIKKEUSAIKANA: 
DIGISOSIAALITYÖN JA KEHITTÄMISRAKENTEEN HYÖDYT



REAGOINTI 
POIKKEUS-
TILAAN:

KORONA-
HUOLICHAT
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-Ensimmäisiä 

moniammatillisia 

erikoissairaanhoidon 

chat-palveluja

-Avoin ja maksuton 
kaikille suomalaisille

→ ruotsinkielinen palvelu 

aukenemassa 3.6.2020 



REAGOINTI 
POIKKEUS-
TILAAN:

MILLI-
CHATBOT
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Koronahuolichattiin 

liittyvä Milli-chatbot

opetetaan lähiaikoina 

vastaamaan 

yleisimpiin sosiaalityön 
kysymyksiin. 

Näin sosiaalityö 

tavoitettavissa 24/7!



- Chat-palvelu ennakkovalmisteluineen pystyttiin rakentamaan viikossa. Chatbotin
materiaalin valmistelu ja opettaminen vienyt n. kaksi aktiivista työviikkoa 
sosiaalityöltä.

• Samanaikaisesti myös muuta reagointia koronavirustilanteen aiheuttamiin muutoksiin sekä muut 
kehittämisprojektit.

- Nopea reagointi ja uusien palveluiden rakentaminen mahdollista selkeän 
johtamisrakenteen ja kehittämisresurssin myötä.

→ Pystyttiin irrottamaan nopeasti ja joustavasti kehittäjäsosiaalityöntekijä ja muita tarvittavia apuvoimia 
poikkeustilaan reagoinnissa. 

→ Toiminta ja palveluiden rakentaminen selkeää myös nopeassa aikataulussa.
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REAGOINTI POIKKEUSAIKANA



TULEVAISUUDEN AVAUKSIA

-Uudet omahoito-ohjelmat: Nuorten syrjäytymisen omahoito-
ohjelma ja Lähisuhdeväkivallan omahoito-ohjelma

-Chatbotin palvelun kehittäminen

-Ammattilaisten osioon sosiaalityön sisältöjä

-Viestintään ja vuorovaikutuksellisuuteen panostaminen

-Läheinen yhteistyö muiden Mielenterveystalon toimijoiden kanssa 
ja osallistuminen uusiin avauksiin
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KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Essi Rovamo

essi.rovamo@hus.fi

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

YTM, väitöskirjatutkija


