
Mielenterveyspotilaan arviointi ja 
tukea antava hoito 

–

Mielenterveyden työkalupakki Sote-ammattilaisten tukena



Mielenterveyden työkalupakki

• Kehitetty Tampereen vastaanottotoiminnan 
henkilöstön tarpeisiin keväällä 2019.

• Pilotoitu Tammelakeskuksessa psykiatrisinen 
sairaanhoitaja-terveydenhoitaja –
kouluttajaparilla

• Sovittu syksyllä 2020 ESH:n ja kuntien 
yhteistyötapaamisessa laajennettavaksi 
koko Pirkanmaan hyvinvointialueen 
käyttöön.
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Mielenterveyden työkalupakki 
sote ammattilaisen tukena 1/2
➢ Suunnattu perusterveydenhuollon vastaanottotyötä tekeville 

terveydenhuollon ammattilaisille. 

• Tarkoituksena varhainen tunnistaminen ja nopea hoidon aloitus 
perustasolla.

• Tavoitteena, että ammattilaisella on valmius hoitaa potilas itse, ilman 
erityistyötekijälle siirtämistä.

• Menetelmäohjaus perustason mielenterveys- ja päihdeammattilaisen 
toimesta sekä sujuvat konsultaatiokäytänteet tukevat työvälineen 
käyttöönottoa, juurtumista sekä osaamisen kehittymistä.

➢ Tarjoaa yleisesti välineitä potilaan kohtaamiseen, haastatteluun, tilanteen 
kartoitukseen ja motivointiin. 

➢ Antaa valmiudet työikäisten lyhyen (1-4krt), tukea antavan hoitojakson 
toteuttamiselle lyhytterapeuttisella työotteella.

➢ Tukea antava hoitojakso sopii erityisesti lievien- ja keskivaikeista masennus- ja 
ahdistusoireista kärsiville potilaille.
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Mielenterveyden työkalupakki 
sote ammattilaisen tukena 2/2

➢ Koulutuksen toteutus kasvotusten
4 kertaa, 3t 15min noin 2-3 viikon välein.

➢ Koulutuskertojen luonne vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Tavoitteena 
vahvistaa kohtaamisosaamisen kokemusta, rohkaista vuorovaikutukseen ja 
hälventää mielenterveys- ja päihdepotilaisiin liittyviä ennakkoluuloja.

1. Hoidollinen kohtaaminen 
ja arvionti

•Tavotteiden kartoitus, 
koulutustarpeet

•Potilaan tilanteen kartoitus 
ja psyykkiseen tilan 
arviointi

•Hyvä kohtaaminen; 
yhteistyösuhteen 
luominen, potilaan 
yksilölliset 
tarpeet/tavoitteet

2. Lyhytterapeuttinen 
työote, interventio, 

motivoinnin välineet

•Alustus aiheeseen

•Tasavertaisuus 
hoitosuhteessa

•Osallisuuden ja 
toimijuuden vahvistaminen

•Psykodedukaatio, validointi 
ja motivaatiotyöskentely

• Loppukeskustelu, 
työkalupakin käyttöönotto

3. Käyttöönoton työnohjaus, 
mikä toimii, mikä on 

haastavaa

•Työnohjaus, 
tapausesimerkit

•Keinoja työn hallintaan ja 
rajaamiseen. Välineitä 
työssä jaksamiseen

4. Seurantakäynti

• Käyttökokemuksien 
jakaminen

Materiaali ladattavissa: 
Mielenterveyspotilaan arviointi ja 
tukea antava hoito terveysaseman 
vastaanotolla. Mielenterveyden 
työkalupakki. (innokyla.fi)
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https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-01/Mielenterveyden%20ty%C3%B6kalupakki.pdf


Mielenterveyden työkalupakki –
työskentelymalli pähkinänkuoressa

1. Kartoituskäynti (1krt)

• Esitiedot

• Nykytila

• Hoitotoimet

• Kysely- ja arviointitulokset

• Suunnitelma- miten edetään 

• Kirjaus 
potilastietojärjestelmään

2. Lyhyt tukea antava hoito, 
lyhytterapeuttinen työtapa –

aloituskäynti (1-2krt)

• Yhteenveto kartoituksesta

• Yhteisen ymmärryksen 
löytäminen

• Potilaan motivaatio 
keskustelukäynteihin

• Oireet, vaikutus toimintakykyyn

• Vahvuudet ja voimavarat

• Ajankäytön täsmennys, 
tavoitteiden laadinta

• Kirjaus 
potilastietojärjestelmään

3. Työskentelyvaihe (1-4krt)

• Seurataan yhdessä potilaan 
vointia ja toimintakykyä

• Etsitään yhdessä ratkaisuja 
haastaviin tilanteisiin

• Tunteiden, mielialojen hallinnan 
keinot

• Tuetaan voimavarojen 
käyttöönotossa

• Työkaluina mm. 
rentoutumisharjoitukset, 
ongalmanratkaisuharjoitukset, 
priorisointiharjoitukset

• Käyntien rakenne kuvattu 
työkalupakin materiaalissa

• Kirjaus 
potilastietojärjestelmään

4. Päätöskäynti (1krt)

• Arvioidaan vointia ja siinä 
tapahtuneita muutoksia

• Tarvittaessa toistetaan oireiden 
kyselyt- arvioinnit.

• Suunnitellaan tulevaa, miten 
toimia jos oireet palaavat, 
lääkehoidon seuranta, 
mahdollinen 
seurantatapaaminen.

• Käydään läpi alussa tehty 
hoitosuunnitelma ja arvioidaan 
saavutettua hyötyä yhdessä 
potilaan kanssa

• Kirjaus 
potilastietojärjestelmään
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Mielenterveyden työkalupakki 
muistilistat
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Kiitos!

Miksi hymyllä on niin valtava voima?
Siksikö, että se osuu sinne,
missä on ihmisyyden syvin 
tarve:Yhteydessä toiseen ihmiseen.
(Tommy Hellsten)

Senja Vänskä
Suunnittelija
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, PirSOTE
senja.vanska@pshp.fi

Materiaali ladattavissa: 
Mielenterveyspotilaan arviointi ja tukea antava 
hoito terveysaseman vastaanotolla. 
Mielenterveyden työkalupakki. (innokyla.fi)

Senja Vänskä, PirSOTE 2022

https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-01/Mielenterveyden%20ty%C3%B6kalupakki.pdf


Lisätietoja:

Senja Vänskä
Suunnittelija
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, PirSOTE
senja.vanska@pshp.fi


