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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon pal-
veluja 20 jäsenkuntansa noin 230 000 asukkaalle yhteistyössä perustervey-
denhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työym-
päristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja 
ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Sairaalatoi-
mintaa meillä on Porissa, Raumalla ja Harjavallassa. Kehitysvammaisten eri-
tyishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja muut toimipis-
teet useilla eri paikkakunnilla. 
 

 
KETJULÄHETTIJAKSO 

 
Ketjulähettijakso on Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle tar-
koitettu viikon mittainen tutustumis- ja täydennyskoulutusjakso erikoissairaan-
hoidossa. Jakson aikana työntekijät voivat päivittää omaa osaamistaan ja sa-
malla tutustua erikoissairaanhoidossa työskenteleviin yhteistyökumppaneihin 
ja erikoissairaanhoidon toimintakäytäntöihin. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
lisäksi jaksoille voivat hakeutua myös erityistyöntekijät (esim. puheterapeutit, 
psykologit ja sosiaalityöntekijät). 
 
Tähän pizza-listaan on koottu Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköt ja aihealu-
eet sinisellä, joihin ketjulähetti voi jakson aikana tutustua. Perusterveydenhuol-
lon työntekijät valitsevat listalta oman työnsä ja oppimistarpeittensa kannalta 
tarkoituksenmukaisimman kohdepaikan viideksi päiväksi. 
 

 
YHTEYSTIEDOT JA VIIKKOJEN VARAUKSET 

 
Ketjulähettijaksot koordinoidaan keskitetysti Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
perusterveydenhuollon yksikön kautta. 
 
Ketjulähettijaksojen varaukset ja lisätiedot: 
SATSHP/perusterveydenhuollon yksikkö 
Piia Astila 
piia.astila@satshp.fi 
puh. 044 707 7886 

 

mailto:piia.astila@satshp.fi
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SAIRAANHOIDON TOIMIALUE  

 

KONSERVATIIVISEN HOIDON VASTUUALUE 

Fysiatria ja kuntoutus 
 
Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikössä tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan poti-
laita, joilla on tuki-ja liikuntaelinongelmia, kroonista kipua tai joilla on todettu 
kuntoutusta vaativa neurologinen sairaus. Lisäksi vastaamme Satakunnassa 
protetisoinnista eli amputaation jälkeisestä harjoittelusta ja proteesin käytön oh-
jaamisesta vaativan kuntoutuksen päiväosastolla.  
 
SATKS:n fysiatrian poliklinikalla Porissa toimivat kipupoliklinikka sekä selkä -
ja olkaprosessit. Apuvälinepoliklinikka ja Alueellinen apuvälinekeskus si-
jaitsevat myös Satakunnan keskussairaalassa. Satalinnan sairaalassa Harjaval-
lassa toimii kuntoutustutkimuspoliklinikka sekä vaativan kuntoutuksen 
vuodeosasto ja vaativan kuntoutuksen päiväosasto.  
 
 
Kipupoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on pitkäkestoisia ja vai-
keita kipuja. Kipupoliklinikalla työskentelee kivun hoitoon perehtynyt lääkäri, sai-
raanhoitaja, psykoterapeutti ja fysioterapeutti. Selkä- ja olkaprosessissa tutki-
taan ja hoidetaan potilaita monialaisen tiimin toimesta ja tiimillä on käytössä or-
topedin konsultaatiomahdollisuus. Potilaitamme ovat yleensä työikäiset ja nuo-
ret, joilla kipu heikentää työkykyä ja aiheuttaa syrjäytymisvaaran. Hoidamme 
myös vanhuksia, joiden kipua ei pystytä hoitopaikassa hoitamaan. 
 
Palvelemme maanantaista perjantaihin kello 8.00-15:00 ja perjantaina kello 
8.00-14:00. 
 
Käyntiosoite: 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3 
28500 Pori 
 
 
Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään kuntoutustutkimuksia työikäisille ih-
misille, joilla on työkykyä ja toimintakykyä rajoittavia sairauksia. Tutkimuksessa 
arvioidaan potilaan toimintakykyä ja kuntoutusmahdollisuuksia sekä laaditaan 
kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustutkimus toteutetaan yksittäisinä käynteinä po-
liklinikalla tai lyhyellä tutkimusjaksolla. Potilaan kuntoutus voi jatkua poliklinikalla 
joko yksilökuntoutuksena tai ryhmävastaanotoilla. Poliklinikalla työskentelee 
moniammatillinen tiimi. 
 
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 8.00-15:00 ja perjantaina klo 8.00-
14:00. 
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Vaativan kuntoutuksen päiväosastolla tehdään AVH-potilaiden kuntoutustut-
kimusta ja toteutetaan polikliinista kuntoutusta ja seurantaa yksilöllisesti. Osas-
tolla kuntoutetaan myöskin proteesipotilaita ja tehdään vaativia apuvälinearvi-
oita ja ajokykyarvioita. Päiväosastolla työskentelee moniammatillinen tiimi, jo-
hon kuuluu fysiatri, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, psy-
kologi ja sosiaalityöntekijä. 
 
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 8.00-16:00 ja perjantaina kello 8.00-
15:00 
 
Vaativan kuntoutuksen vuodeosastolla kuntoutetaan mm. AVH-, trauma-  ja 
selkäydinvammapotilaita. Osastolla keskeistä on ympärivuorokautinen kuntout-
tava hoitotyö ja moniammatillinen tiimityö. Läheiset ovat aktiivisesti mukana 
kuntoutuksessa. 
 
Käyntiosoite: 
Satalinnan sairaala 
Satalinnantie 77 
29200 Harjavalta 
 
 

Keuhkosairaudet 
 
Keuhkosairauksien yksikössä tutkimme ja hoidamme eri syistä johtuvaa äkil-
listä hengityksen vajaatoimintaa, keuhkotulehduksia, astman ja keuhkoah-
taumataudin pahenemisvaiheita ja keuhkosyöpää. Tuberkuloosin hoidon suun-
nittelu ja toteutus aloitetaan aina osastollamme. Lisäksi tutkimme ja hoidamme 
unenaikaisia hengityshäiriöitä. 
 
Yksikössä toimii ajanvarauspoliklinikka. 
 
Palvelemme poliklinikalla maanantaista torstaihin kello 8.00 - 15.30 ja perjan-
taina kello 8.00-15.00. 
 
Käyntiosoite 
A-rakennus, 5. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
 
Vuodeosastolla (B-rakennus) on 20 potilaspaikkaa ja  tiistaista perjantaihin 
auki olevalla vuodeosastolla (A-rakennus) 5 potilaspaikkaa.  
 
Käyntiosoite 
A-ja B-rakennukset, 4. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
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Ihotaudit 
 

Ihotautien poliklinikalla tutkimme ja hoidamme vaikeita ihosairauksia, iho-
peräisiä ammattitauteja. Diagnosoimme ja hoidamme ihokasvaimia ja 
teemme keskitetysti allergiatutkimuksia. Säärihaavat ja muut krooniset haa-
vat hoidamme yhteistyössä kirurgian poliklinikan haavayksikön kanssa kirur-
gian poliklinikan tiloissa. Pitkäaikaisten ihosairauksien hoitoa opetamme po-
tilaille ja tarvittaessa omaisille. Vastaanotoilla toimimme lääkäri-hoitajatyö-
pari -työskentelymallin mukaisesti. 
 
Käyntiosoite 
M-rakennus, 1. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 8.00 - 15.30 ja perjantaina kello 
8.00 - 15.00. 
 

 

Neurologia  
 

Neurologian yksikössämme tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme poti-
laita, joilla on todettu tai epäillään olevan aivojen, selkäytimen, ääreishermos-
ton tai lihasten alueen sairaus tai oire. 
 
Yksikössä toimii ajanvarauspoliklinikka ja 19-paikkainen vuodeosasto, jonka 
osana on aivohaverivalvontahuone neljälle potilaalle. 
 
Yksikön alaisuudessa toimivat myös sairaanhoitopiirin hengityshalvauspoti-
laiden hoidosta vastaavan osaston hoitotiimit. 
 
Käyntiosoite 
M-rakennus, 1. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
Palvelemme poliklinikalla maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 15.00. 
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Sisätaudit  
 

Rauman toimipisteessä 
 
Reumasairauksien poliklinikalla tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla 
epäillään tai on todettu tulehduksellinen reumasairaus. Poliklinikalla oh-
jaamme ja opetamme potilaita omahoidon toteutuksessa sekä annamme 
suonensisäisiä lääkehoitoja. 
 
Käyntiosoite  
B-osa, 1.kerros 
Satakunnan sairaanhoitopiiri,  
Rauman toimipiste 
Reumasairauksien poliklinikka 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 
 
Palvelemme maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 15.00. 

 
 
 
LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN VASTUU-
ALUE 

Hoidamme erikoissairaanhoitoa vaativia lapsipotilaita ja naistentautien potilaita 
sekä raskaana olevia naisia, synnytyksiä ja vastasyntyneitä. Toimintayksiköt 
sijaitsevat Satakunnan keskussairaalassa. 
 

 

Lastentaudit  
 

Lastentautien yksikössä on kolme osastoa. 
Lastenosasto 1:llä hoidamme kaikkien erikoisalojen osastohoitoa vaativat 
lapsipotilaat. Potilaamme sairastavat esimerkiksi hengitystieinfektioita, ast-
maa, erilaisia suolistoinfektioita tai muita vakavia tulehdustauteja. Vastasai-
rastuneiden lapsidiabeetikoiden alkuhoito ja omahoidon alkuohjaus tapahtu-
vat osastolla. Lisäksi osastolla hoidamme lapsia, jotka tarvitsevat kirurgista 
hoitoa. 
 
Lastenosasto 2 on vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto. Osastolla 
hoidamme niitä vastasyntyneitä, jotka tarvitsevat jostain syystä tehostettua 
seurantaa ja / tai hoitoa. Hoidamme lapsipotilaita perhelähtöisesti.  
 
Lastenneurologian osastolla hoidamme tutkimus- ja kuntoutusjaksolla lap-
sia, joilla on tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus.  
 
Palvelemme lastenneurologian poliklinikalla maanantaista torstaihin kello 
8.00 - 16.00 ja perjantaisin kello 8.00 - 15.00.  
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Käyntiosoite 
E-rakennus, 3. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 

 
 

Lastentautien vastuuyksikössä palvelemme seuraavilla poliklinikoilla: päi-
vystys-, astma- ja allergia-, diabetes-, endokrinologinen-, reuma-, munuais-, 
suolisto-, yleispediatrinen, sekä lastenkirurgian poliklinikka eri osa-alueineen. 
 
Palvelemme poliklinikoilla maanantaista perjantaihin klo 7.30 - 15.30. 
 
Käyntiosoite 
E-rakennus, 0. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
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Naistentaudit ja synnytykset  
 

Synnytyssali 
Synnytyssaleissa hoidamme raskaana olevia asiakkaita ja synnyttäjiä. 
 
Äitiys- ja naistentautien poliklinikalla hoidamme raskaana olevia sekä 
naistentauteja sairastavia asiakkaita. Vastuuyksikössä toimivat seuraavat 
poliklinikat: 
naistentautien päivystyspoliklinikka, äitiyspoliklinikka, naistentautien polikli-
nikka, gynekologisten syöpätautien poliklinikka, sytostaattipoliklinikka ja toi-
menpidepoliklinikka. 
 
Palvelemme äitiyspoliklinikalla maanantaista perjantaihin klo 7.30 - 15.00 ja 
naistentautien poliklinikalla palvelemme maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 
15.00. 
 
Käyntiosoite 
E-rakennus, 1. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
 
Synnytys- ja naistentautien osastolla hoidamme ja tarkkailemme osasto-
hoitoa vaativia gynekologisia potilaita, raskaana olevia naisia sekä vastasyn-
tyneitä terveitä vauvoja ja heidän äitejään perhehuoneissa perhemyöntei-
sesti.  
 
Käyntiosoite 
E-rakennus, 1. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 

 
 
 
OPERATIIVISEN HOIDON VASTUUALUE 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit  
 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuuyksikkö 
 
Hoidamme ja tutkimme korvan, nenän ja sivuonteloiden, nielun ja kaulan alu-
een sairauksia, jotka vaativat erikoissairaanhoitoa. Kuulon tutkiminen ja kun-
toutus kuuluvat myös työtehtäviimme. 
 
Potilaamme tulevat polikliinisille vastaanotoille ja teemme paljon myös toi-
menpiteitä leikkaussalissa. Suurin osa toimenpiteistä on päiväkirurgiaa. Kuu-
loasemalla toimii kuulonkuntoutuksen lisäksi myös kuulokojehuolto. 
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Yksikössämme työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, audionomeja, kun-
toutusohjaajia, osastonsihteereitä, laitoshuoltaja, kuulokojeen korjaaja sekä 
välinehuoltaja. 

 
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 15.00 poliklinikalla ja kuu-
lokojehuolto maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 12.00 - 14.00 sekä tiistaisin 
kello 8.30 - 10.00. 
 
Käyntiosoite 
A-rakennus, 2. kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3 
28500 Pori 

 
 
 
PSYKIATRISEN HOIDON VASTUUALUE 

Psykiatrisen hoidon vastuualue jakaantuu lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian 
ja aikuispsykiatrian vastuuyksiköihin. Potilaan hoito ja kuntoutus perustuvat yk-
silölliseen suunnitelmaan, jonka laatimiseen potilas itse osallistuu yhdessä mo-
niammatillisen tiimin kanssa. Toiminta on avohoitopainotteista. Avohoito on 
viety lähelle käyttäjiä ja psykiatrisen hoidon toimialueen toimipisteitä on eri puo-
lilla Satakuntaa. Avohoitoa toteutetaan psykiatrian poliklinikoilla ja päiväosas-
toilla.  
 
Psykiatrian osastot sijaitsevat Harjavallassa ja Porissa. Hoidossamme kes-
keistä on moniammatillisuus ja omahoitajatoiminta. 

 
Lastenpsykiatria 
 

Lastenpsykiatrian poliklinikat Porissa ja Raumalla vastaavat alle 13-vuoti-
aiden lasten psykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Perhe on aina hoi-
dossa mukana.  
 
Perhepäiväosasto on käytettävissä, kun lastenpsykiatrian yksikössä on ar-
vioitu koko perheen hyötyvän tehostetusta perhekeskeisestä avusta 
 
Lastenpsykiatrian kokovuorokausiosastoilla P0B ja päiväosastolla 
P0A:lla osastohoidon tarkoituksena on tutkia ja hoitaa vakavia lasten psyyk-
kisiä häiriöitä. Tutkimuksiin ja hoitoon osallistuu moniammatillinen työryhmä, 
johon kuuluu hoitajia, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologi, sosiaali-
työntekijä ja toimintaterapeutti. 
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Käyntiosoite 
 
Satakunnan keskussairaala 
P-rakennus, 0-kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
Palvelemme poliklinikalla maanantaista torstaihin klo 8.00 - 15.30 ja perjan-
taina klo 8.00 - 15.00. 
 
Rauman aluesairaalassa 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 

 
Palvelemme maanantaista torstaihin klo 8.00 - 15.30 ja perjantaina klo 8.00 
- 15.00. 
 

Nuorisopsykiatria 
 

Nuorisopsykiatrian poliklinikoilla Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Huit-
tisissa ja Kankaanpäässä vastaamme 13–22 -vuotiaiden nuorten psykiatri-
sesta tutkimuksesta ja hoidosta. Porissa toimivat koko Satakuntaa palvelevat 
erityistyöryhmät: akuuttityöryhmä, neuropsykiatrinen työryhmä, sijoitetuille 
nuorille tarkoitettu työryhmä sekä toiminnallinen avohoito. Avohoitopalveluita 
Porissa tarjoamme myös nuorisopsykiatrian päiväosastolla sekä kuntoutu-
misyksikössä.  
 

  



 

12 
 

Käyntiosoitteet 
 
Porissa  
2.kerros 
Itäpuisto 11 
28100 Pori 
 
Raumalla 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 
 
Harjavallassa 
1-rakennus 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
 
Huittisissa 
Lauttakyläntie 4 
32700 Huittinen 
 
Palvelemme maanantaista torstaihin klo 8.00-15.30 ja perjantaina klo 8.00-
15.00. 
 
Nuorisopsykiatrian osasto 21 Harjavallassa vastaa 13–17 -vuotiaiden vuo-
deosastohoidosta.  
 
Käyntiosoite 
2-rakennus 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 

 
Nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä vastaa satakuntalaisten 13–22 -vuo-
tiaiden nuorten kiireellisestä hoidontarpeen arviosta. Lisäksi akuuttityöryh-
mään on keskitetty lastensuojelulaitoksissa asuvien nuorten hoito, Niinisalon 
ja Säkylän varuskunnista tulevat psykiatriset konsultaatiot ja somatiikan eri-
koisaloilta tulevat konsultaatiot. Akuuttityöryhmä toimii virka-aikana Porin 
nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja työryhmään kuuluu lääkäreitä, psykologi ja 
sairaanhoitajia. 
 

Aikuispsykiatria 
 

Satakunnan keskussairaalassa 
 
Yleissairaalapsykiatrian osasto M0 on aikuisten avohoito-osasto. Osas-
tolla hoidamme masennuksesta, erilaisista somaattisista ja psyykkisistä oi-
reiluista kärsiviä potilaita. Hoidettavia potilasryhmiä ovat mm. sähköhoitoa 
(ECT) tarvitsevat potilaat, syömishäiriöpotilaat, kipupotilaat, lyhyttä hoitoa 
tarvitsevat kriisipotilaat, raskaana olevat ja synnyttäneet äidit sekä potilaat, 
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joilla on taustalla somaattinen sairaus. Osasto M0 osallistuu yhdessä kliini-
sen neurofysiologian kanssa transkraniaalisen magneettistimulaatiohoidon 
(rTMS) toteutukseen. 
 
Osaston M0 yhteydessä toimii yleissairaalapsykiatrian poliklinikka M0. Työ-
ryhmäämme kuuluu lisäksi psykologi, sosiaalityöntekijä, osastonlääkäri, 
osastonhoitaja, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, laitoshuoltajia sekä 
osastonsihteeri. 
 
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle potilaat tulevat lääkärin lähetteellä. 
Tyypillisiä potilasryhmiä ovat kriisipotilaat, äskettäin sairastuneet tai vam-
mautuneet potilaat, kipupotilaat, neuropsykiatriset potilaat ja potilaat, joilla 
ruumiillinen oireilu on keskeisessä asemassa psyykkisessä oirehdinnassa. 
 
Käyntiosoite 
M-rakennus, 0 kerros 
Satakunnan keskussairaala 
Sairaalantie 3  
28500 Pori 
 
Palvelemme viikko-osastona maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 14.00. 
Poliklinikalla palvelemme maanantaista torstaihin klo 8.00 - 16.00 ja perjan-
taisin klo 8.00 - 15.00. 
 
Harjavallan sairaalassa 
 
Tehostetun avohoidon yksikkö TAY toimii akuuttipsykiatrisena avohoitoyk-
sikkönä. Hoidossa on keskeistä vastata päivystysluonteisesti potilaiden 
akuuttiin psyykkiseen oireiluun, toteuttaa intensiivinen akuuttivaiheen hoito 
sekä suunnitella ja toteuttaa tarpeenmukainen jatkohoito. Osa hoidosta to-
teutuu liikkuvan työryhmän toimesta potilaan kotona.  
 
Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu lääkäreitä, osastonhoitaja, sai-
raanhoitajia, mielenterveyshoitajia, sosiaalityöntekijä, psykologi, sihteeri ja 
laitoshuoltaja. 
 
Käyntiosoite 
4-rakennus, 2. kerros 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
 
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 20.00 ja lauantaina, sun-
nuntaina ja arkipyhinä klo 9.00 - 18.00. 

 
Kuntoutusosastot 24, 25 ja 43 muodostavat kokonaisuuden, jossa pidem-
pään sairastaneet ja sairaalakuntoutusta vaativat potilaat sijoitetaan hoidon 
tarpeen mukaan sopivalle osastolle, jonne tullaan lääkärin lähetteellä. Osas-
tot 24 ja 25 ovat suljettuja ja osasto 43 on avo-osasto. Hoito ja kuntoutus 
perustuvat moniammatilliseen tilanteen kartoitukseen ja kuntoutussuunnitel-
maan. 
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Osasto 24 
Aikuisten kuntoutuspsykiatrian vastuuyksikössä hoidamme monitoimijaisesti 
ja perhelähtöisesti potilaita mm. erilaisin ryhmätoiminnoin. 
 
Käyntiosoite 
2-rakennus, 3.kerros 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
 
Osasto 25 on suljettu aikuisten kuntoutusosasto.  
Yksikössämme voit tutustua pidempiaikaiseen, kuntouttavaan psykiatriseen 
hoitotyöhön, vaikeasti oireilevien skitsofreniapotilaiden, kaksisuuntaista mie-
lialahäiriötä tai persoonallisuushäiriöitä sairastavien potilaiden hoitoon ja 
kuntoutukseen. Hoidamme myös päihdeongelmaisia. 
 
Lääkärit, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaalapastori, fysioterapeutti, liikun-
nanohjaaja, musiikkiterapeutti, toimintaterapeutti ovat mukana tiiviisti hoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskitymme hoidossamme perhekeskei-
seen, erityisesti lapset huomioivaan toimintatapaan sekä psykoedukaatio- ja 
oireenhallinnan menetelmiin. 

 
Käyntiosoite 
2-rakennus, 3.kerros 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
 
Osasto 43 on Harjavallan sairaalassa sijaitseva avokuntoutusosasto. Osas-
tolla toteutettavan kuntoutuksen tarkoituksena on kehittää potilaiden päivit-
täisen elämisen taitoja ja tukea heitä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tar-
koituksena on myös opettaa ja auttaa heitä sairautensa ymmärtämisessä, 
sen oireiden hallinnassa ja sairauden aiheuttamien rajoitusten ja hoidontar-
peen hyväksymisessä. 

 
Käyntiosoite 
4-rakennus, 3.kerros 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
 
Osasto 61 on yli 65 -vuotiaiden akuutti suljettu vastaanotto-osasto. Hoi-
tomme pohjautuu moniammatilliseen selvitykseen, mikä useissa tapauksissa 
verkostopainotteisena kohdistuu myös vanhuksen lähipiiriin. 
Hoito toteutuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.  
 
Käyntiosoite 
7-rakennus, 3.kerros 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 
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Aikuispsykiatrian avohoito on viety lähelle käyttäjiä. Psykiatrian poliklini-
koita on viidellä eri paikkakunnalla; Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä, Har-
javallassa ja Huittisissa. Poliklinikat vastaavat avohoitona tapahtuvasta vas-
taanottotoiminnasta tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen keinoin.  

Palvelemme poliklinikoilla maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.00. 

Psykiatrian poliklinikan Harjavallan toimipiste vastaa Euran, Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan aikuisväestön (23–65 v.) psykiatrian erikoissairaan-
hoidon avohoidosta. Hoidamme vaikeita mielenterveyshäiriöitä kuten vakava 
depressio, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoosit. Lisäksi meillä on mm. 
vaikeasta ahdistuneisuudesta, pakko-oireista, persoonallisuushäiriöistä, syö-
mishäiriöistä tai neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiviä potilaita. Yhteistyötä 
teemme perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erityisesti työterveyshuol-
lon kanssa. Erikoissairaanhoidon sisällä yhteistyötä on mm. fysiatrian ja neu-
rologian kanssa.  
 
Hoitotiimiimme kuuluvat lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijä, osastonhoi-
taja, toimintaterapeutti ja toimistosihteerit. 
 
Käyntiosoite 
1-rakennus 
Harjavallan sairaala 
Sairaalantie 14 
29200 Harjavalta 

 
Porin psykiatrian poliklinikka on psykiatrisen erikoissairaanhoidon yk-
sikkö, joka palvelee pääosin Porin yhteistoiminta-alueen 23 vuotta täyttä-
neitä aikuisia. Hoidamme erilaisista mielenterveysongelmista kärsiviä poti-
laita. Hoito toteutuu potilaan tarpeiden mukaisesti, sekä yksilö- että perhe-
keskeisesti. Hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu mo-
nitoimijainen työryhmä. 
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Moniammatilliseen työryhmään kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sai-
raanhoitajia ja lääkäreitä, toimintaterapeutteja sekä toimistosihteereitä. 
 
Poliklinikka jakautuu psykoosiklinikkaan (Itäpuisto 11), päiväyksikköön, sekä 
neljään polikliiniseen työryhmään (Isolinnankatu 28). 
 
Käyntiosoite: 
2.kerros 
Isolinnankatu 28 
28100 Pori 

 
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 15.30. 

Päiväosastot ovat psykiatristen avohoitopotilaiden tutkimus- ja hoitopaikkoja 
silloin kun poliklinikkakäynnit eivät riitä. Päiväosastoja on Porissa, Raumalla 
ja Kankaanpäässä. Porista löytyy lisäksi Torin psykoosiklinikka, joka tarjoaa 
hoitoa psykoottisesti oireileville.  

 


	SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI
	KETJULÄHETTIJAKSO
	YHTEYSTIEDOT JA VIIKKOJEN VARAUKSET
	SAIRAANHOIDON TOIMIALUE
	KONSERVATIIVISEN HOIDON VASTUUALUE
	Fysiatria ja kuntoutus
	Keuhkosairaudet
	Ihotaudit
	Neurologia
	Sisätaudit
	LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN VASTUUALUE
	Lastentaudit
	Naistentaudit ja synnytykset
	OPERATIIVISEN HOIDON VASTUUALUE
	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
	PSYKIATRISEN HOIDON VASTUUALUE
	Lastenpsykiatria
	Nuorisopsykiatria
	Aikuispsykiatria


