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1. SOVELLUKSEN LATAAMINEN JA ASENNUS 
 
1.1 Android-laitteet 
Valitse seuraavista latausvaihtoehdoista:  
 

• Mene osoitteeseen  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medifiedmobile&hl=en 
 

• Mene osoitteeseen https://play.google.com/store?hl=fi 
•   Avaa laitteessasi Play Store® -sovellus ja kirjoita  hakukenttään 

Mielipäiväkirja. Tunnistat sovelluksen tästä kuvakkeesta:   
 
 
1.2 iOS-laitteet 
Valitse seuraavista latausvaihtoehdoista:  
 
• Mene osoitteeseen  
https://apps.apple.com/fi/app/mielip%C3%A4iv%C3%A4kirja/id1523181007  

 
• Meneosoitteeseen https://itunes.apple.com/fi 
• Avaa laitteessasi iTunes/App Store® -sovellus ja kirjoita hakukenttään 

Mielipäiväkirja. Tunnistat sovelluksen tästä kuvakkeesta:   
 

 
1.3 Asennus  
 

Asenna sovellus laitteen näytöllä olevien ohjeiden mukaan. Sovellus ei vaadi 
pääsyä laitteesi muihin tietoihin. 
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2. SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 
 
Sovelluksen oikea käyttö on tärkeää, jotta sovellus toimii aiotulla tavalla hoidon tukena.  
Sovellusta ei tule käyttää muuhun kuin ohjeiden ja terveydenhuollon ammattilaisen 
ohjeistamaan toimintaan. Hätätilanteissa tulee toimia terveydenhuollon ammattilaisten 
ohjeistamalla tavalla. Sovellus ei ole tarkoitettu hätätilanteita varten.  
  
Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kiellettyä ja saattaa haitata hoitohenkilökunnan 
työskentelyä. Medified Solutions Oy ei vastaa virheellisestä käytöstä aiheutuneista 
haitoista. 
  
Mielipäiväkirja-sovellus on tarkoitettu oman mielialan seurantaan hoidon ja 
diagnostiikan tukena. 
  
Jos sovelluksen käytössä on ongelmia tai sovellus ei toimi normaalisti, ota välittömästi 
yhteyttä Medified Solutions Oy:hyn: info@medified.fi tai +358 44 556 7807. 
 
 
• Jos laitteesi häviää tai se varastetaan, ilmoita siitä heti Medified Solutions Oy:lle. 

 
• Sovelluksen käyttäminen vaatii verkkoyhteyden. Jos lataaminen kestää, tarkista 

verkkoyhteys.  
 

• Käytä sovellusta jaksamisesi mukaan. Saat parhaan hyödyn sovelluksesta, kun 
käytät sitä päivittäin. 

 
• Et voi lähettää sovelluksella viestejä terveydenhuollon ammattilaisille. 

 
• Jos huomaat, että sovelluksella on negatiivisia vaikutuksia terveyteesi, lopeta 

sovelluksen käyttö ja ole asiasta yhteydessä hoitohenkilökuntaasi. 
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3. REKISTERÖITYMINEN JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luo uusi tili.  
1. Kirjoita 
sähköpostiosoitteesi. 
2. Keksi salasana. 
Salasanan pitää olla 
vähintään 8 merkkiä 
pitkä ja sisältää 
ainakin yksi numero.  
3. Anna salasana 
uudelleen. 
4. Napauta Valmis. 
 

Sovelluksen 
käyttöehdot ja 
tietosuojaselosteet 
löytyvät täältä. 
 

Jos sinulla on jo 
käyttäjätunnukset, 
napauta Kirjaudu. 
 

Pyydä uusi 
koodi 
sähköpostiisi 
napauttamalla 
Lähetä uusi 
koodi.  
 

Kirjautuaksesi sisään 
sovellukseen kirjoita 
sähköpostiosoitteesi 
ja salasanasi ja 
napauta Kirjaudu. 
 

Jos unohdit salasanan, napauta Unohtuiko 
salasana? 
Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, napauta 
Rekisteröidy. 
 
 
 
 

Tämä näkymä 
osoittaa, että olet 
kirjautunut 
onnistuneesti. 
 

Kirjaudu ulos 
napauttamalla 
Kirjaudu ulos.  
 

Kun olet luonut 
uuden tilin, saat 
aktivoimiskoodin 
sähköpostiosoitte
eseesi.  
 
Syötä koodi 
näytöllä näkyvään 
kenttään ja 
napauta 
Vahvista. 
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4. PÄIVITTÄINEN HYVINVOINTIKYSELY 
Päivittäisen hyvinvointikyselyn tarkoituksena on kannustaa ja opastaa sinua tutkiskelemaan 

omia päivittäisiä tuntemuksiasi . Päivittäisessä hyvinvointikyselyssä kysytään päivän 

mielialaasi, esiintyviä oireita ja niiden vaikutusta elämääsi sekä satunnaisia jatkokysymyksiä, 

jotka perustuvat masennuksen kriteerioireisiin ja hoitokäytäntöihin. Saat parhaan tuen 

hoitoosi, kun vastaat mielialakyselyyn päivittäin. Tällöin terveydenhuollon ammattilaiset 

saavat paremman käsityksen mielialastasi, mielialaasi vaikuttavista tekijöistä sekä 

yksilöllisestä toipumisesta. Terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää näitä tietoja 

diagnostiikassa ja hoidossa. Sovelluksen tietoja voidaan käyttää tavanomaisen toipumisen 

tukena sekä terveydenhuollon vastaanottotilanteiden tukena. Voit tarkastella mielialasija 

oireidesi kehittymistä osana omahoitoa. 

 

 

  
 
 

 

Arvioi ja ilmoita 
mielialasi 
vetämällä palloa 
puolikaaren 
sisällä.  

Siirry seuraavaan 
kysymykseen 
napauttamalla 
Seuraava. 

Aloita päivittäinen 
hyvinvointikysely 
napauttamalla 
Aloita. 
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Vastaa 
jatkokysymykseen 
liu’uttamalla 
valintapalkkia 
sopivan vastauksen 
kohdalle. 
 

Lisää uusi oire 
napauttamalla 
Lisää. Kirjoita 
oireesi 
tekstikenttään ja 
napauta Lisää.  
 

Lisää tai poista 
aiemmin 
ilmoitettuja oireita 
napauttamalla   
niitä.  
Kun oire on 
valittu, sen tausta 
muuttuu siniseksi. 
 

Vastaa 
jatkokysymykseen 
napauttamalla 
sopivaa vastausta. 
 

Voit siirtyä kyselyssä 
taaksepäin tai eteenpäin 
napauttamalla Takaisin tai 
Seuraava.  
 

Kun olet 
vastannut 
kaikkiin 
kysymyksiin, 
Yhteenveto-sivu 
näyttää 
vastauksesi. 
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5. YHTEENVETONÄKYMÄT 
 
Yhteenveto-sivulla pystyt tarkkailemaan mielialaasi ja siihen vaikuttavien tekijöiden 

kehitystä. Voit lisätä uuden mielialan vastaamalla uuteen päivittäiseen hyvinvointikyselyyn 

sekä valitsemalla uuden mielialaan vaikuttavan toiminnan. Mielipäiväkirjan avulla omien 

päivittäisten tuntemuksien lisääminen sekä niiden systemaattinen tarkastelu auttaa sinua 

hahmottamaan omaan mielialaasi positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ja 

toimintoja. Tutkimusten mukaan mielialapäiväkirjan pitäminen tehostaa toipumista. 

Mielialaan vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen auttaa hoidon kehittämisessä sekä lisää 

potilaan yksilöllistä kohtaamista vastaanottotilanteissa. Kokonaiskuvan muodostaminen on 

erittäin tärkeää myös terveydenhuollon ammattilaiselle, joka voi hyödyntää 

mielialapäiväkirjan sisältöä keskustelun tukena vastaanottotilanteissa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valitse ensin haluatko tehdä 
positiivisen vai negatiivisen merkinnän 
päiväkirjaan. Napauta Positiivisesti tai 

Negatiivisesti. 
 

Napauta haluamasi toiminnat. 
Positiiviseen päiväkirjaan valitut toiminnat 
näkyvät vihreällä taustalla ja negatiiviseen 

valitut punaisella taustalla. 
 

Jos haluat poistaa toiminnan, napauta sitä 
uudelleen. 

 

Viimeistele päivämerkintä 
napauttamalla Tallenna. 

Tarkastele aikaisempia 
päiväkirjamerkintöjä 

kokonaisuutena.  
Mielialaasi vaikuttavat tekijät 

näkyvät viikkonäkymän alaosassa.  
 

Jos haluat tarkastella 
positiivisesti tai negatiivisesti 

mielialaasi vaikuttavia tekijöitä, 
napauta Positiivisesti tai 

Negatiivisesti.   
 

 Tekstikenttään voit halutessasi lisätä 
päiväkirjamerkintään sanallisen 

kuvauksen.   
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Voit tarkastella miten mielialasi 
on vaihdellut viime aikoina 
napauttamalla Näytä 
statistiikka. 

Vastaa päivittäiseen 
hyvinvointikyselyyn napauttamalla 

Uusi mieliala tai tee uusi 
päiväkirjamerkintä napauttamalla 

Lisää merkintä. 
 

Voit tehdä merkintöjä useasti 
päivässä 

Viimeisin päiväkirjamerkintä 
näkyy Yhteenveto-sivulla. 

Tarkastele miten erilaiset toiminnat ovat 
vaikuttaneet mielialaasi positiivisesti tai 
negatiivisesti  

Tarkastele mielialanmuutostasi viikon 
tai kuukauden aikana napauttamalla 
Viikko tai Kuukausi. 
 

Yhteenveto Koko päiväkirja Yksittäinen päivä 
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6. HOITOMUODOT 
 
Hoitomuodot-sivulle voit lisätä käyttämiäsi hoitomuotoja. Vaihtoehtoja ovat Lääkitys, 

Terapia tai Vertaistuki. Voit lisätä useamman eri hoitomuodon. Voit tarkentaa tai muokata 

hoitomuotoa tai poistaa sen. Mielenterveyspotilaiden hoito koostuu usein erilaisista 

hoitomuodoista kuten psykoterapiasta ja lääkityksestä, jotka tukevat potilaiden omahoitoa. 

Voit merkitä hoitomuotoihin haluamiasi lisätietoja, kuten vastaanotolla saamiasi ohjeita ja 

suosituksia tai lääkityksen annostusta. Lääkitys-osioon on lisätty ennakoiva tekstinsyöttö, 

joka käyttää Lääketietokeskus Oy:n lääketietokantaa hakutermistönä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROFIILI 
 

Voit lisätä omia hoitomuotoja napauttamalla Lisää 
hoitomuoto. Jos haluat poistaa tai muokata 
hoitomuotoa, napauta sitä. 
 
Hoitomuodot ja niiden aktivointi välittyvät 
terveydenhuollon ammattilaiselle automaattisesti, 
joten ammattilainen tarkastella niiden vaikutusta 
toipumiseesi. 

1. Jos lisäät lääkityksen, kirjoita Lääkitys-
kenttään lääkkeen nimi.  

 
2. Napauta sen jälkeen oikeaa lääkettä tai 

lääkeainetta.  
 

3. Valitse lääkityksen vahvuus ja lisää 
reseptistä lääkityksen käyttöön liittyviä 
tietoja tekstikenttään. 
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Profiili-sivulla on kolme hoidossa yleisesti käytettyä, standardoitua kliinistä 

kyselylomaketta digitaalisessa muodossa alkoholikysely (AUDIT), masennuskysely 

(BDI-21) ja ahdistuneisuuskysely (GAD-7). Kyselyiden perusteella terveydenhuollon 

ammattilainen pystyy kliinisesti arvioimaan potilaan tilaa sekä tekemään diagnoosin. 

Vastaamalla säännöllisin väliajoin kyselyihin pystyt arvioimaan itsenäisesti oman 

toipumisesi kehitystä. Sähköiset kliiniset kyselyt ja niiden ennalta täyttäminen 

tehostavat vastaanottotilanteita, jolloin ammattilainen pystyy aiempaa paremmin 

kohtaamaan ihmisen yksilönä, eikä arvokas vastaanottoaika kulu 

paperilomakkeiden täyttämiseen. Jos olet hoitosuhteessa, keskustele 

hoitohenkilökunnan kanssa, kuinka usein kyselyihin kannattaisi vastata.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiilisivulla voit tehdä ja tarkastella kyselyjä. Sovelluksessa on kolme 
yleisintä masennuksen hoidossa käytettyä kliinistä kyselyä.  
 

Alkoholikysely (AUDIT) on WHO:n kehittämä liiallisen alkoholin käytön 
seulontaan tarkoitettu kysely. Kysely koostuu kymmenestä alkoholin 
käyttöön liittyvästä kysymyksestä.  
 
Masennuskyselyn (BDI-21) avulla voit arvioida masennusoireiden  
ilmentymistä. Kyselyyn voit vastata ilman masennusdiagnoosia. 
Kyselyssä on 21 erilaista kysymystä masennusoireista.  
 
Ahdistuneisuuskyselyn (GAD-7) avulla voit arvioida 
ahdistuneisuusoireitasi. Kysely perustuu yleistyneen 
ahdistuneisuushäiriön diagnostisiin kriteereihin riippumatta siitä, onko 
sinulla diagnoosia. Kyselyssä on 7 kysymystä.  
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Napauta kyselyä, niin pääset vastaamaan kysymyksiin. Jos haluat kyselyn lopussa lukea 

Duodecimin Terveyskirjaston nettisivun artikkelin kyselyn pisteyttämästä tilanteesta, 

napauta Lisätietoja. Kyselyn lopuksi napauta Valmis.  

  

Profiili-sivulla voit lisätä hoitohenkilöitä tietoihisi. Napauta Hoitohenkilökuntasi ja anna 

tarvittavat tiedot . Lisäämällä hoitohenkilön annat hänelle luvan tarkastella sovellukseen 

syöttämiäsi tietoja. Tiedot välittyvät hoitohenkilön työpöytäsovellukseen. Voit myös poistaa 

hoitohenkilöltä tarkasteluoikeuden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kun olet täyttänyt kyselyn, sovellus antaa ohjeellisen 
yhteenvedon, joka perustuu kansainvälisiin vertailuarvoihin ja 
hoitokäytäntöihin. 

Kyselyiden tulokset välitetään automaattisesti terveydenhuollon 
ammattilaisille. Säännöllisin väliajoin tehdyt kyselyt lisäävät 
ammattilaisten kykyä havaita potilaiden tilanteita 
kokonaisvaltaisesti. 

Huomaa, että kyselyt ovat standardinmukaisia, ja niiden 
pisteytykset ovat suuntaa antavia. Voit niiden avulla saada 
lisätietoa aiheesta ja pohtia omaa olotilaasi. 
 
Pelkästään tulosten perusteella ei olotilaasi voi arvioida, vaan 
terveydenhuollon ammattilaiset tekevät hoitoosi liittyvät 
päätökset. 
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8. ASETUKSET 

Pääset sovelluksen asetuksiin napauttamalla  Yhteenveto-, Hoitomuodot- tai Profiili-

sivulla. Asetuksista löydät nämä asiat: 

• Valtakunnallisen kriisipuhelimen puhelinnumero 

• Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) neuvonnan puhelinnumero 

• Linkki mielenterveyden keskusliiton nettisivuille 

• Medified Solutions Oy:n puhelinnumero ja sähköpostiosoite sovellukseen liittyviä 

ongelmatilanteita varten 

• Linkit sovelluksen käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen 

• Palautelomake 

• Sovelluksen muistutusten säätö 

• Salasanan vaihto  

• Sovelluksesta ulos kirjautuminen 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kirjaudu ulos sovelluksesta 
napauttamalla Kirjaudu ulos. 
 
HUOM! Tietosi tallentuvat 
käyttäjätilillesi, joten voit käyttää 
sovellusta myös muilla laitteilla.   

 

Teknisissä ongelmatilanteissa ota 
yhteyttä: 

 
 info@medified.fi  

 
 
 
 

Napauta Anna palautetta ja lähetä 
sovelluksen kehittäjille palautetta 
ja kehitysehdotuksia. 

 

Napauta Muistutukset ja aseta 
itsellesi sopivat muistutukset.  
 
Sovellus lähettää muistutuksen 
valittuna kellonaikana, mikäli et 
ole sinä päivänä vielä täyttänyt 
mielialakyselyä.  

112 

Turvallisuuden takaamiseksi 
vaihda salasana säännöllisin 
väliajoin. Napauta Vaihda 
salasana. 
 

Lisää uusia muistutuksia 
napauttamalla . Laita 

muistutukset päälle 
napauttamalla Päällä. 

 
Voit myös muokata aikaisempia 

muistutuksia.  
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9. ONGELMATILANTEET 
Ongelma  Toimenpiteet Mahdollinen syy 

Sovelluksen asennus ei 
onnistu. 

Varmista, että laitteesi on 
sovelluskaupasta löytyvän 
minimivaatimuksen mukainen ja 
verkkoyhteytesi toimii. 

Laitteesi käyttöliittymäversio on liian 
vanha tai laitteesi ei saa yhteyttä 
verkkoon. 

Sovellus ei käynnisty. 
Käynnistä laite uudelleen. Jos sovellus 
ei käynnisty ota yhteyttä Medified 
Solutions Oy:hyn. 

Sovellus ei toimi uuden 
käyttöliittymäversion kanssa tai 
laitteen muisti on vioittunut. 

Sovellus käynnistyy, 
mutta sulkeutuu 
itsestään jossain 
vaiheessa. 

Käynnistä laite uudestaan ja avaa 
sovellus. Jos sovellus ei uudelleen 
käynnistämisenkään jälkeen toimi, ota 
yhteyttä Medified Solutions Oy:hyn. 

Sovelluksella on väliaikainen 
muistiongelma, laite on vioittunut tai 
sovellus ei toimi normaalisti uuden 
käyttöliittymäversion kanssa. 

Sovelluksen 
toiminnallisuudet eivät 
toimi tai syötetyt tiedot 
eivät tallennu. 

Käynnistä laite uudestaan ja kokeile 
toiminnallisuuksia. Laite ei saa yhteyttä verkkoon. 

Hoitohenkilökunnan 
lisääminen ja/tai 
tietojen jakaminen ei 
onnistu. 

Varmista hoitohenkilökunnalta, että 
olet saanut oikean koodin ja että olet 
näppäillyt koodin oikein 
sovellukseen. 

Koodi on väärä, väärin syötetty tai se 
ei ole aktiivinen. 

Sovellukseen 
kirjautuminen ei 
onnistu. 

Varmista, että näppäilit 
käyttäjätunnuksen ja salasanan oikein. 
Jos unohdit salasanasi, napauta, 
kirjautumissivulta Unohtuiko salasana-
. Saat uuden  salasanan sähköpostiisi. 

Sovelluksella on väliaikainen 
muistiongelma, sovellus ei toimi 
normaalisti uuden käyttöliittymän 
kanssa tai näppäilet salasanan väärin. 

 
Muissa ongelmatilanteissa ota suoraan yhteys hoitohenkilökuntaan tai Medified Solutions 
Oy:n tekniseen tukeen joko info@medified.fi tai +358 44 556 7807. Käyttötukea saa 
suomeksi ja englanniksi. 

10. VALMISTAJAN TIEDOT JA TEKIJÄNOIKEUDET 
 
Sovelluksen on valmistanut suomalaisessa omistuksessa oleva Medified Solutions Oy, jonka 
päätoimiala on terveysteknologiaohjelmistojen kehittäminen. Medified Solutions Oy on 
huolehtinut kehitysprosessin aikana tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien asioiden 
asianmukaisesta huomioimisesta MyData-periaatteiden mukaisesti yhteistyössä juristien 
kanssa. Ajantasaiset tietosuojaehdot löydät yrityksen nettisivuilta www.medified.fi.  
 
Android on Google Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki. 
iOS, iTunes ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. 


