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Kelnet - hankkeet 

• Hyvinkään sairaanhoitoalueelta vuonna 

2006 käynnistyneet projektit. 

• Pääosin virkatyönä rakennetut, laajaan 

alueelliseen yhteistyöhön perustuvat 

projektit.  

• Lähtökohta psykiatrisessa osaamisessa 

siksi on kehitelty uudenlaisia oire- ja 

diagnoosilähtöisiä avunhakumenetelmiä 

• Ei well-being businesta  



  

• Tuotetaan lähes kokonaan automatisoitu, 
valtakunnalliseksi soveltuvat sähköiset 
mielenterveyspalvelut. 

• Kelnet-1 : Psykiatrinen palveluportaali 
HUS – Mielenterveystalo – valmis, 
laajenemassa valtakunnassa.  

• Kelnet-2 nettiterapioita keskeisiin 
psykiatrisiin häiriöihin.  

• Kelnet-3 ammatilaisen työkalut: 
psykiatrisia mittareita, konsultaatiota, 
koulutusvideoita 

Kelnet – 1,2, ja 3 hankkeet 



Mielenterveystalon etusivu, eli landing page 



              Terapiaeteinen 

www.mielenterveystalo.fi 

www.nuortenmielenterveystalo.fi 
                          ja 
nuoriso.mielenterveystalo.fi 

aikuiset.mielenterveystalo.fi  

ammattilaiset.mielenterveystalo.fi  verkkoterapiat.mielenterveystalo.fi 

Analytics_mielenterveystalo.hus.fi_20101110-20111109.pdf


          

verkkoterapiat.mielenterveystalo.fi 

verkkoterapiat.mielenterveystalo.fi/sites/masennus 

Terapiaeteinen, jossa 
esitellään 
verkkoterapioita 

http://helmeias188tv.palvelu.hus.fi:3001/sites/masennus/


Mielenterveystalo 

http://mielenterveystalo.hus.fi 

• Alueellista palveluneuvontaa 

• Luotettavaa tietoa 

mielenterveydenhäiriöistä  

ja itsehoidosta 

• Luotettava vertaistuki 

http://mielenterveystalo.hus.fi/


Tausta-ideologia: 

- Psykiatrinen erikoissairaanhoito kantaa lisääntyvästi 
kokonaisvaltaista vastuuta alueen 
mielenterveyspalveluista.  

 

- Se tukee perusterveydenhuoltoa ja koordinoi myös 
alueen muita toimijoita. 

 

- Toimijoiden keskuudessa on konsensus siitä mitä 
kukakin tekee. 

 

- Asukas löytää helposti itselleen sopivan palvelun. 



1. Palveluneuvonta: 

• Mielenterveyspalveluiden kenttä on 

hajanainen – mitä on tarjolla? mikä sopii 

mihinkin tilanteeseen? 

• Palveluiden tulisi olla helposti 

saavutettavissa - 

• Mille luukulle mennä? 



1. Palveluneuvonta: 

Mistä apua?   

• Mielenterveyspalveluiden kenttä 
hajanainen: 

– Listaa tarkistetut ja luotettavat 
mielenterveyspalvelujen tuottajat alueella 

– Selkokielinen palveluiden porrastus 

– Palveluneuvonta tapahtuu kunta-, diagnoosi- 
tai oirenavigaatiopohjaisesti* 



* Oirenavigaatio 

• Asiakas-segmentointia. 

• Toimii yleispsykiatrisen haastattelun 

etenemislogiikalla: 

• Pääasiallinen oire –> liittyykö johonkin 

oireryhmään –> millainen on toimintakyky?  



1. Merkitys: 

• Perustuu konsensukseen alueellisesta 

työnjaosta mielenterveystyössä! = Hoitoketjut 

näkyvillä. 

• Optimoi resursseja, poistaa päällekkäisiä 

palveluita?  

• Varhaisempaa avun hakemista – esim hankalien 

elämäntilanteiden aiheuttaman oireilun hoito 

estää masennusta - preventiota? 



2. Luotettavaa tietoa: 

• Googlettamalla epäluotettavaa tietoa: 

• Selkokieliselostukset  

– 1) oireista ja niiden itsehoito-ohjeista, ja  

– 2) psykiatrisista diagnooseista ja 

hoitokäytännöistä. 

• Kerätty linkit luotettavista suomenkielisistä 

sivustoista. 



2. Merkitys: 

 

• Asiakas / potilas itsenäisenä aktiivisena 

toimijana – itsehoitovinkit. 

• Informaatio hoidon tukena. 

• Terveyden edistäminen / Promootio 



3. Virtuaalinen vertaistuki: 

• Diagnosoiduille potilaille. 

• Salasana hoitoyksiköstä. 

• Moderoitu keskusteluryhmä. 

• = Turvallinen, sivullisilta suojattu. 

• Myös ”kysy psykologilta”-palsta. 

• Varsinaisen hoidon tukena. 

 



Mielenterveystalo-hankkeen 

eteneminen: 
• Suunnitelma ja ydintiimin taustatyö 2006 

• Läänin ja HUS:in projektirahoitus 2007-2009 
(Kelnet-1-projekti) 

• Sisältö- Psykiatrian yksikkö, tekniikka- 
Metropolia ja HUS tietotekniikka 

• Portaali toiminut Hyvinkäällä 2009 lähtien ja 
Peijaksen alueella 2010 lähtien, Jorvin alueella 
2011, Päijät-Häme 2012 

• Helsinki 2012, Nuorten Mielenterveystalo 2012 

• Faceliftejä ja parannuksia 

• Valtakunnalliseksi palveluksi 

 

 



 

Nuorten sivuston ensimmäinen sivu Aikuisten sivuston ensimmäinen sivu 

Etusivu 



http://mielenterveystalo.hus.fi 

http://mielenterveystalo.hus.fi/


Nettiterapiat 



Tausta 

 

• Lyhytterapiat ovat käypää hoitoa useisiin 

mielenterveyden häiriöihin  

 

• Terveyden huollon palveluissa aukko: Lievät häiriöt, joita 

hoidetaan perusterveydenhuollossa, hyötyvät terapioista 

joita siellä ei ole! 

 

• Maailmalta hyviä tuloksia nettiterapioista– ohjelmistot  
vaihtelevia 
 

 

 



Kognitiivinen nettiterapia /  

HUS-sovellus 

 

• 7 istuntoa, joissa potilas oppii faktat, seuraa 

vertaistarinoita  

 

• Opastus harjoitteisiin / kotitehtäviin  

 

• Puoliautomaattinen, terapeutti saatavilla 

 

• Sisältö ja laatu vakioitu 

 

• Oiremittareilla seuranta 

 

 

 



Autonomia + riippumattomuus 



Tuore HALO-katsaus: 
 

 ”Voisiko menetelmä olla yhtä tehokas kuin 
avohoidon supportiiviset kontaktit? 

 

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat. 
Lääkärilehti. 2011; 40: 2941-48. Joutsenniemi, 
Stenberg, Reiman-Möttönen, Räsänen, 
Isojärvi, Sihvo. 

 

 



 

 

Tuloksia: 
 

• Masennuksen nettiterapia: 
 

– Vähensi merkitsevästi oireita jonopotilaisiin verrattuna 

VAIN niissä tutkimuksissa, joissa oli saatavilla 

terapeutin tuki 

– Ei eroa kasvokkain tapahtuvaan terapiaan (1 tutkimus) 

– Seurannat ad 4kk, oireet pysyivät matalina 

– 82-87% erittäin tai enimmäkseen tyytyväisiä 

– Valtaosa suosittelisi muille 

 



 
 

 
 HUS-Nettiterapiat –  

Pilotit: 
 

Tavoitteena tutkia hyväksyttävyyttä ja 
soveltuvuutta suomalaisille 

 
1) Sosiaalisen fobian nettiterapia 
-YTHS pilottitutkimus käynnissä 

2) Masennuksen nettiterapia 
-Vantaan TK-pilotti alkamassa 

 
 
   

  

 
 
  



Aikataulu 

• Sosiaalinen fobia: YTHS 
korkeakouluopiskelijoiden rekrytointi 
1.9.2011-31.1.2012 

• Nyt tutkimuksessa 32 potilasta 

• Seuranta ad 30.7.2012 

• Masennus: Vantaan Depressiohoitajat kesä 
2012, potilaat syyskuusta 2012 lähtien. 



HUS-Nettiterapioiden ”pipeline”: 

• Sosiaalinen fobia - valmis 

• Depressio - valmis 

• Paniikkihäiriön sisältö + videot valmiit 

• Bipolaarihäiriön sisältö + videot valmiit 

• Yleistynyt Ahdistuneisuus sisältö valmis 

• 3 muuta terapiaa tuotannossa 

• Psl Jan-Henry Stenberg johtaa sisällöntuotantoa 

 

 

 



Demo: 

http://vimeo.com/36681762 

http://vimeo.com/36681761 

http://vimeo.com/36681762


Kelnet-3: ”Ammattilaisen työkalut” 

 

• Konsultaatioportaali 

• Psykiatrisia mittareita ja käyttökoulutusta 

niihin. 

• Opetusmateriaalia ammattilaiselle ja 

potilaalle 

• Muita ammattilaisille hyödyllisiä välineitä, 

joilla mm. tasapainottaa alueellisia eroja 



Kiitos! 

 


