Ohjeet tunnistautumiseen
Mielenterveystalo PRO -sivustolle
Mielenterveystalo PRO on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu sivusto, josta löydät
työkaluja, oppaita ja koulutusta. PRO-sivusto on osa Mielenterveystalo.fi -sivustoa, mutta pääsy
ammattilaisten sisältöihin on rajattu palveluun rekisteröityneille ammattilaiskäyttäjille. Tämä
dokumentti sisältää ohjeet PRO-sivustolle rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen sote-ammattilaisena.
Huomaa, että PRO-sivuston kirjautuminen on hieman muuttunut aiemmasta Ammattilaisten osiosta.
Vaikka olisit aiemmin käyttänyt Mielenterveystalon ammattilaisten osiota, tutustu huolella näihin
ohjeisiin.
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Kenelle PRO-sivusto on tarkoitettu?
Palvelu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
oppilaitoksiin rekisteröityneille opiskelijoille. Muistathan, että nämä ammatit ovat suojattuja
ammattinimikkeitä ja valheellisesti ammattihenkilönä esiintyminen on rikos.
Palvelun sisältämää materiaalia saa jakaa, esittää ja linkittää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
sekä opiskelijoille. Asiakkaan käyttöön tarkoitettua materiaalia saa jakaa asiakkaille. Sisältöjä ei
kuitenkaan saa kopioida tai muuten toisintaa palvelun ulkopuolelle.

PRO-kirjautuminen ensimmäisellä käyttökerralla
Jokaisen käyttäjän tulee ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröityä PRO-sivuston käyttäjäksi. Vaikka olisit
käyttänyt vanhaa Mielenterveystalon Ammattilaisten osiota, seuraa näitä ohjeita aloittaessasi uuden
Mielenterveystalo PRO –sivuston käytön.
Sivustoa voi käyttää joko henkilökohtaisen tai organisaatiotunnistautumisen kautta.
Jos olet töissä yhteistyötä tekevässä sote-organisaatiossa (HUS, KYS, OYS, TAYS, TYKS, LSHP, SOITE,
PHHYKY), voit kirjautua suoraan sisään palveluun organisaatiosi käyttäjätunnuksilla. Voit siirtyä ohjeiden
kohtaan 2.

Jos tunnistaudut palveluun henkilökohtaisella tunnistautumisella, esimerkiksi ammatinharjoittajana tai
muun kuin yllä mainittujen organisaatioiden työntekijänä, voit kirjautua palveluun sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattikortilla (Sote-kortti tai VRK-kortti), verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Sinun tulee kuitenkin ensin rekisteröidä itsellesi ammattilaistili
erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun. Aloita ohjeiden kohdasta 1.

1. Rekisteröityminen erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun
Ennen ensimmäistä kirjautumista PRO-sivustolle henkilökohtaisesti tunnistautuvan käyttäjän tulee
rekisteröidä ammattilaistili Erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun.
Rekisteröityminen tapahtuu tämän linkin osoitteessa. Valitse aukeavasta näkymästä vaihtoehto
Rekisteröi ammattilaistili ja seuraa sivuston ohjeita alusta loppuun.

Kuva: valitse näkymästä kohta Rekisteröi ammattilaistili
Huomaa, että rekisteröitymislomakkeessa pakollisia kenttiä ovat puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
vähintään yksi yhteistyöorganisaatio. Kaikki kolme tulee täyttää, tai lomaketta ei voi tallentaa. Jos
työpaikkaasi ei löydy organisaatioiden listalta tai olet yksityinen ammatinharjoittaja, valitse
organisaatioiden listalta kotikuntasi. Tarkista myös, että organisaatio tulee valituksi oikein: oikein valittu
organisaatio ilmestyy listaan Yhteistyöorganisaatiot-kentän alle seuraavan kuvan mukaisesti.

Kuva: oikein valitut yhteistyöorganisaatiot ilmestyvät listaan kentän alle
Rekisteröityminen tulee suorittaa kerran ja jatkossa voit kirjautua suoraan PRO-sivustolle. Jos haluat
myöhemmin muuttaa tietojasi tunnistautumispalvelussa, voit valita yllä linkitetystä näkymästä
vaihtoehdon Muokkaa tietojasi.

2. Ensimmäinen kirjautuminen PRO-sivustolle
Kun olet rekisteröitynyt Erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun (1. kohta) tai jos käytät organisaation
tunnistautumista, seuraavana vaiheena on ensimmäinen kirjautuminen Mielenterveystalo PRO –
sivustolle.
PRO-kirjautuminen tapahtuu Mielenterveystalo.fi –sivuston navigaatiovalikon yläoikealta löytyvästä
Kirjaudu palveluun –valikosta. Valitse valikosta vaihtoehto PRO-kirjautuminen.

Kuva: valitse sivuston kirjautumisvalikosta PRO-kirjautuminen
Valikosta siirryt jälleen Erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun, jossa sinua pyydetään valitsemaan
asiointirooli tunnistautumista varten. Jos olet sote-ammattilainen, valitse vaihtoehto Olen
ammattilainen. Muussa tapauksessa et voi kirjautua palveluun.

Kuva: valitse asiointirooliksi vaihtoehto Olen ammattilainen

Ammattilaisen asiointiroolin valittuasi valitse valikosta käyttämäsi tunnistautumistapa: henkilökohtaisen
tunnistautumisen tapauksessa Ammattilaiskäyttäjät ja yhteistyökumppanit, organisaation
tunnistautumista käyttäessä Yliopistosairaanhoitopiirit tai Sairaanhoitopiirit.

Kuva: henkilökohtaisen tunnistautumisen valinta
Jos kirjaudut ammattilaiskäyttäjänä tai yhteistyökumppanina, tulee sinun seuraavaksi tunnistautua
Suomi.fi –tunnistautumisen kautta. Seuraa tunnistautumispolkua ohjeiden mukaisesti ja tunnistaudu
joko Sote- tai VRK-kortilla, mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Tunnistauduttuasi sinut
ohjataan sisään Mielenterveystalo PRO –palveluun. Jos et ole tehnyt 1. vaiheen kuvaamaa
ammattilaistilin rekisteröintiä, et pääse kirjautumaan sisään palveluun tällä tavalla.

Kuva: organisaatiotunnistautumisen valinta
Jos kirjaudut organisaation tunnuksilla, tulee sinun seuraavaksi valita valikosta organisaatiosi ja
tunnistautua omilla organisaatiotunnuksillasi. Tunnistauduttuasi sinut ohjataan sisään Mielenterveystalo
PRO –palveluun.

3. Mielenterveystalo PRO –profiilin luominen
Kun olet onnistuneesti tunnistautunut Erikoissairaanhoidon tunnistuspalvelun kautta, pääset
ensimmäisen kerran sisään Mielenterveystalo PRO –sivustolle. Viimeisenä rekisteröitymisen vaiheena
luot itsellesi oman PRO-käyttäjäprofiilin.

Kuva: Tervetulonäkymä PRO-sivustolle ja ammattiryhmän valinta
Saapuessasi sivulle näet yllä esitetyn näkymän. Selatessasi näkymää alaspäin näet kaksi valikkoa
Hyvinvointialueelle ja Ammattiryhmälle. Viimeistelläksesi rekisteröitymisen palveluun sinun tulee valita
ammattiryhmä (pakollinen tieto) ja vapaavalintaisesti hyvinvointialue, jolla työskentelet. Muistathan,
että sinun tulee olla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilainen luodaksesi tunnukset palveluun.
Kun olet valinnut ammattiroolin, Tallenna vastauksesi valikon alta löytyvästä vihreästä Tallennapainikkeesta. Tämän jälkeen olet rekisteröitynyt palveluun ja pääset käyttämään sitä klikkaamalla sivun
ylälaitaan aukeavasta linkistä (kuva alla).

Kuva: viimeisteltyäsi rekisteröinnin pääset siirtymään PRO-sivustolle

PRO-kirjautuminen ensimmäisen kirjautumisen jälkeen
Kun olet ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitynyt vaadittuihin palveluihin, voit jatkossa kirjautua
yksinkertaisesti sisään palveluun Erikoissairaanhoidon tunnistuspalvelun kautta.
PRO-kirjautuminen tapahtuu Mielenterveystalo.fi –sivuston navigaatiovalikon yläoikealta löytyvästä
Kirjaudu palveluun –valikosta. Valitse valikosta vaihtoehto PRO-kirjautuminen.

Kuva: valitse sivuston kirjautumisvalikosta PRO-kirjautuminen
Valikosta siirryt jälleen Erikoissairaanhoidon tunnistuspalveluun, jossa sinua pyydetään valitsemaan
asiointirooli tunnistautumista varten. Jos olet sote-ammattilainen, valitse vaihtoehto Olen
ammattilainen. Muussa tapauksessa et voi kirjautua palveluun.

Kuva: valitse asiointirooliksi vaihtoehto Olen ammattilainen
Ammattilaisen asiointiroolin valittuasi valitse valikosta käyttämäsi tunnistautumistapa: henkilökohtaisen
tunnistautumisen tapauksessa Ammattilaiskäyttäjät ja yhteistyökumppanit, organisaation
tunnistautumista käyttäessä Yliopistosairaanhoitopiirit tai Sairaanhoitopiirit.

Kuva: henkilökohtaisen tunnistautumisen valinta
Jos kirjaudut ammattilaiskäyttäjänä tai yhteistyökumppanina, tulee sinun seuraavaksi tunnistautua
Suomi.fi –tunnistautumisen kautta. Seuraa tunnistautumispolkua ohjeiden mukaisesti ja tunnistaudu
joko Sote- tai VRK-kortilla, mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Tunnistauduttuasi sinut
ohjataan sisään Mielenterveystalo PRO –palveluun.

Kuva: organisaatiotunnistautumisen valinta
Jos kirjaudut organisaation tunnuksilla, tulee sinun seuraavaksi valita valikosta organisaatiosi ja
tunnistautua omilla organisaatiotunnuksillasi. Tunnistauduttuasi sinut ohjataan sisään Mielenterveystalo
PRO –palveluun.

