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Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa:

Uuden lääkärin perehdytysopas

   Esipuhe
Tervetuloa töihin psykiatrialle! Tämän oppaan tarkoitukse-
na on auttaa Sinua, maahanmuuttajalääkäriä perehtymään 
työhösi ja tutustumaan työyhteisöösi psykiatrisessa erikois-
sairaanhoidossa.

Uudessa työssä ja toimintaympäristössä omaksuttavia asi-
oita on paljon. Tapoihin ja työympäristöön perehtyminen 
vie aikaa ja monet käytännöt tulevat tutuksi vasta työsken-
telyn kautta, ajan mittaan. On siis tärkeää, että annat itsel-
lesi aikaa. Kaikkea ei voi osata ja tietää heti. Myös kysy-
minen kannattaa aina, kun joku asia on mietityttää tai on 
epäselvä. Oma aktiivisuus auttaa sinua uuden työn omak-
sumisessa sekä tulemaan osaksi työyhteisöä. 

Vastuu perehdytyksestäsi on esimiehelläsi, mutta suuressa 
roolissa hänen lisäkseen on koko muu työyhteisö. Psykiat-
rialla lääkäri työskentelee yhdessä muun potilasta hoitavan 
työryhmän kanssa. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu 
lääkärin lisäksi sairaanhoitajia ja muita alan ammattilaisia. 
Heidän  tietämystään ja osaamistaan on tärkeää hyödyntää 
erityisesti perehtymisvaiheessa. Omalta tiimiltäsi saat myös 
työskentelyysi parhaan tuen. 

Oppaan taustasta
Uuden lääkärin perehdytysopas on syntynyt tarpeesta aut-
taa ja opastaa ulkomaalaisia lääkäreitä työskentelyssään 
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa Satakunnassa. 

Suomessa psykiatrialla työskentelevistä lääkäreistä on ollut 
pulaa koko 2000-luvun ajan. Tilanteen ei ole ennustettu 
helpottuvan seuraavankaan vuosikymmenen aikana. Vuo-
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sina 2012 ja 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatri-
sen hoidon vastuualueella aloitti työskentelynsä seitsemän 
ulkomaalaistaustaista lääkäriä. 

Aloitimme ulkomaalaisten lääkärien rekrytoinnin yhdessä 
Satakunnan ELY-keskuksen Työhön Satakuntaan -projektin 
kanssa Virosta vuonna 2013. Lisäksi lääkäreitä tuli Venä-
jältä. 

Tämä perehdytysopas on laadittu Satakunnan sairaan-
hoitopiirin psykiatrisen hoidon vastuualueen (Harjaval-
lan sairaala) toimesta. Oppaan on rahoittanut Satakun-
nan ELY-keskuksen Työhön Satakuntaan -projekti (ESR 
4.8.2008−31.12.2014) edistääkseen työperusteista maa-
hanmuuttoa Satakuntaan. Oppaasta on löydettävissä ver-
siot englanniksi ja venäjäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin 
internet-sivuilta.

Harjavallassa 1.2.2014 

Opas on tuotettu Euroopan Sosiaalirahas-
ton (ESR) rahoituksella, joten se on tarkoitettu 
julkiseen ja maksuttomaan levitykseen sekä 
käyttöön. Oppaan tekijänoikeudet omistaa Sa-
takunnan ELY-keskus liittyen oppaan sisällön 
muuttamiseen tai painattamiseen. Opasta ei saa 
käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sisältöä päivit-
tää Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Max Karukivi
Dosentti, ylilääkäri

Marika Pöyri
FM, rekrytoija
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Satakunta on keskikokoinen maakunta Suomessa. Vuonna 
2016 Satakunnassa on 18 kuntaa ja asukkaita hieman alle 
230 000. Suurimmat kaupungit ovat Pori, Rauma, Kan-
kaanpää ja Huittinen.
 
Suomessa julkisessa terveydenhuollossa on kaksi tasoa, 
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Julkisen ter-
veydenhuollon rinnalla on yksityinen terveydenhuolto ja 
usein julkisen ja yksityisen välimaastoon sijoittuva työter-
veyshuolto. 

Työnantajan on Suomessa järjestettävä työntekijöilleen 
työterveyshuolto. Työnantaja voi järjestää työterveyshuol-
lon joko julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. 
Joissain yrityksissä työterveyshuolto kattaa vain esimerkiksi 
terveystarkastukset, mutta monesti se sisältää myös saira-
uksien hoidon. 
 
Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon alueensa ter-
veyskeskuksissa. Niissä hoidetaan tavallisimmat sairau-
det. Potilaat, joilla on vaikeampi sairaus, voidaan ohjata 
erikoissairaanhoitoon. Hoitovastuun siirtämiseen erikois-
sairaanhoidon piiriin tarvitaan aina lääkärin lähete. Eri-
koissairaanhoitoa annetaan poliklinikoilla ja sairaaloiden 
osastoilla. 

Suomessa on aluesairaaloita, keskussairaaloita sekä yli-
opistollisia keskussairaaloita. Satakunnan keskussairaala 
(SATKS) sijaitsee Porissa ja Raumalla on aluesairaala (RAS). 
Yliopistolliset keskussairaalat sijaitsevat yliopistojen lääke-
tieteellisen tiedekunnan yhteydessä Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SATSHP) vas-
taa erikoissairaanhoidosta Satakunnassa. Porin ja Rauman 
sairaaloiden ohella Harjavallassa on psykiatrinen sairaala. 
Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli sai-
raanhoitopiirien rajojen. Tätä varten jokainen sairaanhoi-
topiiri kuuluu yhteen viidestä erityisvastuualueesta (erva) 

Psykiatrian vastuualue Satakunnassa
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ja SATSHP kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan 
(TYKS) erva-alueeseen. SATSHP:n toiminta jakautuu eri toi-
mialueisiin, joista psykiatria on yksi. 
 
Suomessa on neljä psykiatrian erikoisalaa: lastenpsykiat-
ria, nuorisopsykiatria, (aikuis)psykiatria ja oikeuspsykiatria. 
SATSHP:ssä on kattavat psykiatriset palvelut kaikille erikois-
aloille, mutta varsinaista 
oikeuspsykiatrista toimin-
taa ei ole. SATSHP:n psy-
kiatrian vastuualueella on 
alueellinen palvelujär-
jestelmä eli poliklinikat 
sijaitsevat erillään suu-
rimmilla paikkakunnilla 
ja vain vuodeosastohoito 
on keskitetty (Harjaval-
taan ja Poriin). Psykiatri-
an vastuualue jakautuu 
edelleen kolmeen eri-
koisalan mukaiseen vas-
tuuyksikköön eli lasten-, 
nuoriso- ja aikuispsykiat-
rian vastuuyksikköön.

Luoto

VöyriVaasa
Mustasaari

Laihia
Maalahti

Korsnäs

Närpiö

Karvia

Merikarvia

Nakkila

Siikainen

Luvia

Pomarkku

Eurajoki

Eura

Uusikaupunki

Pori

Rauma

Laitila

Mynämäki
Aura

Tarvasjoki
Marttila

Sauvo

Salo

Pyhäranta

Kustavi

Turku
Raisio

Kaarina Parainen

Vehmaa

Taivassalo

Masku
Rusko
Naantali

Lieto
Kemiönsaari

Nousiainen

Honkajoki

Kankaanpää

Harjavalta

Säkylä

Loimaa
Oripää

Jämijärvi

Ulvila

Kokemäki

Huittinen

Pöytyä

Koski Tl

Paimio

Kaskinen
Kristiinankaupunki

Uusikaarlepyy

Pietarsaari
Pedersören kunta

TYKS-ERVA, 6 aluetta
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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
ORGANISAATIO 1.1.2016-

YHTYMÄVALTUUSTO
- valtuutetut Tilintarkastaja

Erityishuolto-
neuvosto

YHTYMÄHALLITUS
- jäsenet (9)

Tarkastuslautakunta
- jäsenet (4)
- reviisori

Tytäryhtiöt ja
osakkuusyhtiöt

Sairaanhoitopiirin 
johtaja

Sisäinen tarkastaja

JOHTOKUNTA
- jäsenet (5)

Yhteistyötoimikunta
- henkilöstön edustajat
- työnantajan edustajat Alueellinen

terveydenhuollon
tietohallinnon

neuvottelukunta

Johtajisto
- johtoryhmän jäsenet
- toimialueiden johtajat
- liikelaitoksen johtaja
- toimialueylihoitaja
- henkilökunnan edustajat (2)
- sairaanhoitopiirin johtajan nimeämät
  muut pysyvät asiantuntijat ja sihteeri

Yhtymähallinto

Johtoryhmä
- sairaanhoitopiirin johtaja
- johtajaylilääkäri
- hallintoylihoitaja
- henkilökunnan edustaja
- sairaanhoitopiirin
  johtajan nimeämät
  muut pysyvät
  asiantuntijat ja sihteeri

Sairaanhoidon
toimialue

Sosiaalipalvelujen
toimialue

Huoltokeskus Liikelaitos

Johtajaylilääkäri
Toimialueylihoitaja

Sosiaalipalvelujen
johtaja

Huollon johtaja Liikelaitoksen johtaja

VASTUUALUEET

Ensihoito ja päivystys
Konservatiivinen hoito
Operatiivinen hoito
Lapset ja naiset
  sekä synnytykset
Psykiatrinen hoito

VASTUUALUEET

Ruokapalvelukeskus
Siivouskeskus
Tekninen keskus

TASEYKSIKKÖ
Logistiikkakeskus

VASTUUALUEET

Infektioyksikkö
Kliininen fysiologia ja
  isotooppilääketiede
Kliininen neurofysiologia
Kuvantaminen
Laboratorio
Lääkehuolto
Patologia

TASEYKSIKKÖ
VASTUUALUEET

Antinkartanon
kuntoutuskeskus
Asumispalvelut
Asiantuntijapalvelut
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Potilaat ohjautuvat psykiatriseen erikoissairaanhoitoon 
yleensä terveyskeskuksesta. Myös yksityinen terveyden-
huolto ja työterveyshuolto lähettävät potilaita. Lisäksi esi-
merkiksi toisessa sairaanhoitopiirissä hoidossa ollut poti-
las voi tulla jatkohoitoon. Valtaosa uusista potilaista tulee 

Psykiatrian osastot ja poliklinikat

Harja-
valta

Karvia

HonkajokiMerikarvia

Siikainen

Pomarkku

Pori

Ulvila

Luvia Nakkila

Kokemäki

Eurajoki

Rauma
Eura

Huittinen

Kankaanpää
Jämijärvi

Säkylä

KANKAANPÄÄ
- Psykiatrian pkl
- Päiväosasto
- Nuorisopsykiatrian pkl

PORI
- Psykiatrian pkl
- Päiväosasto
- Yleissairaalapsykiatrian os. M0
  ja yleissairaalapsykiatrian pkl
- Kuntouttamisyksikkö Tori
- Lastenpsykiatrian vuodeosasto,
   päiväosasto ja poliklinikka
- Nuorisopsykiatrian päiväosasto
- Nuorisopsykiatrian kuntoutumisyksikkö
- Nuorisopsykiatrian pkl

HARJAVALTA
Harjavallan sairaala
- Tehostetun avohoidon yksikkö TAY
- Akuuttipsykiatrian os:t 22, 23
- Päihdepsykiatrian pkl
- Vanhuspsykiatrian os 61
- Vanhuspsykiatrian pkl
- Kuntoutusos:t 24, 25, 43
- Nuorisopsykiatrian os. 21
Psykiatrian pkl
Nuorisopsykiatrian pkl

RAUMA
- Psykiatrian pkl
- Lastenpsykiatrian pkl
- Nuorisopsykiatrian pkl
- Päiväosasto

HUITTINEN
- Psykiatrian pkl (Osa Harjavallan pkl:aa)
- Nuorisopsykiatrian työntekijä 
  (Osa Harjavallan nuorisopsyk. pkl:aa)

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Mielenterveyskeskukset ja toimipisteet 2014
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psykiatrian poliklinikoille. Poliklinikkakäynneillä potilaan 
vointi ja hoidon tarve arvioidaan. 

Nykyaikainen psykiatria pyrkii hoitamaan potilaita hei-
dän omassa elinympäristössään. Tämä tarkoittaa sitä, että 
potilaita hoidetaan ensisijaisesti polikliinisesti tai muilla 
avohoidon menetelmillä (esimerkiksi päiväosastohoito) ja 
osastohoitoa pyritään välttämään. Jos osastohoitoa välttä-
mättä tarvitaan, tavoitteenamme on mahdollisimman lyhyt 
ja tehokas hoito. Pyrimme siihen, että meillä olisi sopiva 
hoitomuoto potilaan sairauden kaikissa vaiheissa ja tähän 
tarvitsemme monipuolisen hoitovalikoiman.
 
Ikärajat SATSHP:n psykiatrisen hoidon vastuualueella ovat 
seuraavat: Lastenpsykiatria vastaa 0−12-vuotiaiden psyki-
atrisesta hoidosta. Nuorisopsykiatria vastaa 13−22-vuoti-
aiden nuorten avohoidosta ja 13−17-vuotiaiden nuorten 
osastohoidosta. Aikuispsykiatria vastaa tätä vanhempien 
avo- ja osastohoidosta 64 ikävuoteen saakka. Tätä van-
hempien psykiatrisesta hoidosta vastaa vanhuspsykiatrian 
poliklinikka ja osasto.
 
Vaikka potilaat pyritään hoitamaan ensisijaisesti poliklini-
kalla, joskus potilas tarvitsee tiiviimpää hoitoa. Poliklinikal-
la potilaita pystytään tapaamaan usein korkeintaan kerran 
viikossa. Jos potilas tarvitsee tiiviimpää hoitoa, ovat täysi-
ikäisillä avohoidon vaihtoehdot yleensä päiväosasto tai te-
hostetun avohoidon yksikkö (TAY). 

Psykiatrialla on päiväosastot Porissa, Raumalla ja Kan-
kaanpäässä. Päiväosastohoidossa potilas tulee osastolle 
aamuisin, mutta illat, yöt ja viikonloput potilas on kotona. 
Tehostetun avohoidon yksikkö Harjavallassa on avoinna 
arkipäivisin 8−20 ja viikonloppuisin 9−18. Hoitojakson 
aikana potilaan on mahdollista käydä yksikössä tarvitta-
essa vaikka päivittäin. Mikäli potilaan vointi ehdottomasti 
edellyttää ympärivuorokautista hoitoa, tulee tällöin miettiä 
kokovuorokausiosastoa. Vastaavasti ympärivuorokautisen 
hoidon tarpeen loppuessa voi potilas siirtyä takaisin poli-
klinikan hoitoon päiväosaston tai TAY:n kautta.
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  Työaika
Lääkäreiden työaika niin sanottuna virka-aikana on psyki-
atrialla ma−to klo 8.00−15.45 ja pe klo 8.00−15.15. Myös 
lääkärit ovat siirtymässä sähköiseen työajanseurantaan tu-
levaisuudessa.

Laitoshoidossa eli Harja-
vallan sairaalan osastoilla 
työskentelevien lääkärei-
den päivä alkaa yleensä 
aamutapaamisella klo 
8.00 lääkäreiden tauko-
huoneessa. Tapaamisessa 
päivystäjä antaa raportin 
illan ja yön tapahtumista. 
Lisäksi lääkäreillä on mah-
dollisuus keskustella ylei-
sistä asioista, esimerkiksi 
sopia osastolta toiselle siirtyvistä potilaista. Kerran viikossa 
tapaaminen on virallisempi aamukokous, jossa sovitaan 
seuraavan viikon päiväpäivystäjät sekä M3-päätösten (hoi-
toonmääräämispäätös) tekijä.

  Ruokailu
Sairaalassa työskentelevien lääkärien 
ruokatauko kuuluu työaikaan. Ruoka-
tauon (noin 20 min.) voi pitää silloin, 
kun se järkevästi omaan työpäivään 
sopii. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin työn-
tekijät voivat ruokailla toimipisteiden 
henkilökunta- tai sopimusravintoloissa 
henkilökuntahintaan. Tähän hintaan 
sisältyy yleensä ruoka ja kahvi. Opiskelijat voivat ruokailla 
opiskelijakorttiaan näyttämällä opiskelijahintaan.

Olennaisia asioita lääkärinä työskentelystä
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   Henkilökortti ja VRK-kortti
Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lää-
kärit käyttävät työasuna omia vaatteitaan. 
Lääkärintakkia käytetään ainoastaan yleis-
sairaalapsykiatrialla osastokonsultaatioissa. 
Henkilökunnan tulee kuitenkin pitää esillä 
kuvallista henkilökorttia. Henkilökortissa on 
työntekijän kuva ja työtehtävä. Aloittaessasi 
työt sinusta otetaan valokuva korttia varten 
ja saat henkilökortin pian tämän jälkeen. 

Lisäksi lääkäreillä tulee olla käytössään VRK-
kortti  (Väestörekisterikeskuksen myöntämä 
terveydenhuollon varmennekortti). VRK-
korttia käytetään tunnistautumiseen, kun 
käytetään sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Tarvitset VRK-
kortin esimerkiksi siihen, että voit tehdä eReseptejä. Ohjeet 
VRK-kortin hankkimiseksi löytyvät Henkan etusivulta. 

   Sairauspoissaolot
Jos sairastut etkä kykene tulemaan töihin, tulee tästä ilmoit-
taa sekä esimiehelle että työpisteeseen, osastolle tai poli-
klinikalle. Määrätyistä syistä (akuutti ylähengitystieinfektio 
eli flunssa, mahatauti tai diagnosoitu migreeni) riittää, että 
itse ilmoitat esimiehellesi syyn poissaoloon puhelimitse (eli 
poissaolo esimiehen luvalla). 

Omalla ilmoituksella voi olla poissa työstä enintään 5 kalen-
teripäivää. Mikäli olet tämän jälkeen edelleen työkyvytön, 
tulee sinun ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai hankkia itse 
sairauslomatodistus poissaoloajalta. Lomake poissaoloon 
esimiehen luvalla löytyy sekä osastoilta että Henkasta.

   Vuosilomat
Jokaiselle työntekijälle kertyy palkallista lomaa. Jokainen 
työskentelykuukausi kerryttää lomapäiviä. Lomapäivät ovat 
käytettävissä seuraavan huhtikuun alusta. Vähintään vuo-
den työskennelleellä lomakertymä on yleensä 28 päivää ja 
15 vuoden työkokemuksen jälkeen lomapäiviä on 38.
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Lomarahaa maksetaan kesäloman yhteydessä. Lomara-
ha kertyy työskentelykuukausien mukaan. Lomaraha on 
yleensä noin puolen kuukauden bruttopalkka.

   Koulutukset ja lääke-esittelyt
Lääkärin on ylläpidettävä omaa osaamistaan kouluttautu-
malla säännöllisesti. Tämä on myös lääkäreiden etu. Kaikil-
le psykiatrian lääkäreille tarkoitettu kuukausikoulutus pide-
tään kerran kuussa perjantai-iltapäivisin. Lisäksi SATSHP:n 
psykiatria ja muut erikoisalat järjestävät lääkäreille sopivia 
koulutuksia säännöllisesti. 

Kaikkien lääkäreiden on myös mahdollista käydä ulkopuo-
lisen tahon järjestämissä koulutuksissa. Ulkopuolisen kou-
lutuksen rahat tulevat koulutusbudjetista, jonka suuruus 
määrittelee osallistumista. 

Sairaalassa ja poliklinikoilla on säännöllisesti lääke-esitte-
lyjä, joissa eri lääkealan yritykset esittelevät markkinoimi-
aan psyykenlääkkeitä. Lääke-esittelyjen ajankohdat löyty-
vät lääkäreiden kokoushuoneen ilmoitustaululta.  

   Potilastietojärjestelmä Effica
Potilastietojärjestelmänä psy-
kiatrialla on Effica. Vuoteen 
2013 saakka käytettiin poti-
lastietojärjestelmänä Gras-
sea, joten osa potilaiden sai-
rauskertomuksista voi löytyä 
vain sieltä. Voit tarvittaessa 
pyytää muulta henkilökun-
nalta apua, jos tarvitset tieto-
ja Grassesta. 

Vaikka käytössä on edelleen 
paperiset potilaskansiot, en-
sisijainen sairauskertomus on Efficassa. Turhaa papereiden 
tulostamista pitäisi välttää.
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   eResepti
Lääkemääräykset tulee tehdä Efficassa olevalla sähköisellä 
lääkemääräyksellä eli eReseptillä. Suomessa on käytössä 
valtakunnallinen Reseptikeskus, jossa on tiedot kaikista po-
tilaille tehdyistä eResepteistä. Kun teet eReseptin, tieto siitä 
menee Reseptikeskukseen. Potilaalle tulostetaan määräyk-
sestä vain potilasohje, ja varsinainen resepti näkyy kaikissa 
apteekeissa. Ainoastaan erityistapauksissa (esim. eResepti 
ei toimi) tulisi tehdä paperireseptejä. Kaikkien potilaiden 
pitäisi siirtyä käyttämään eReseptiä.

   Sähköposti ja intranet
Useimmista sinua ja työtäsi koskevista asioista tiedote-
taan SATSHP:n Outlook-sähköpostilla. Kaikilla lääkäreillä 
on oikeudet sähköpostin käyttöön. Sähköpostia voi käyt-
tää kaikilta SATSHP:n tietokoneilta, jos olet kirjautunut 
koneelle omilla tunnuksillasi. Sähköpostin kuvake löytyy 
työpöydältä. 

Monet yleiset asiat ja tiedotteet löytyvät SATSHP:n intra-
netistä, jonka nimi on Henkka. Se on yleensä aloitussivu-
na, kun avaat internet-selaimen. Esimerkiksi yhteystiedot, 
työsuhteeseen liittyvät lomakkeet ja monet ohjeet löytyvät 
Henkasta.  

   Perehdytys
Kun aloitat työskentelyn, esimiehesi vastaa perehdytykses-
täsi. Toisin sanoen joko hän tai muu sovittu henkilö tutus-
tuttaa sinut työpaikkaasi ja sen toimintatapoihin. Saat li-
säksi alkuvaiheessa perehdytyksen potilastietojärjestelmän 
(Effica) käyttöön. 

Esimiehesi vastaa siitä, että saat riittävästi tukea ja perehdy-
tystä työpisteessäsi. Työpisteessä tapahtuvan perehdytyksen 
lisäksi järjestetään maahanmuuttajataustaisille lääkäreille 
yleistä perehdytystä muun muassa psykiatrian palvelujär-
jestelmästä, lainsäädännöstä sekä yleisten psykiatristen 
häiriöiden hoidosta. Maahanmuuttajien suomenkielen 
opiskelua pyritän tukemaan mahdollisuuksien mukaan.
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   Psykiatrinen hoito

   Hoitosuunnitelma 
Kaikkea psykiatrista hoitoa ohjaa hoitosuunnitelma. Pit-
käaikaisilla potilailla puhutaan usein kuntoutussuunni-
telmasta. Tämä tarkoittaa sairauskertomukseen kirjattua 
suunnitelmaa siitä, minkä vuoksi potilasta hoidetaan 
(=työdiagnoosi), mikä on hoidon tavoite ja mitä keinoja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetään. Somatiikan aloilla ei 
varsinaista hoitosuunnitelmaa usein käytetä. 

Psykiatrisessa hoidossa joudutaan kuitenkin huomioimaan 
hyvin monia asioita potilaan elämässä, potilaan vointi 
usein vaihtelee ja potilaan hoitopaikka voi hoidon aikana 
vaihtua montakin kertaa. Tällöin hoidon tavoite voi hämär-
tyä. Potilaan tulee itse tietää hoitosuunnitelmansa ja halu-
tessaan potilaan on saatava kopio suunnitelmastaan. 

   Tiimityöskentely 
Psykiatrialla työskennellään moniammatillisesti. Tämä tar-
koittaa sitä, että potilaan hoitoon osallistuu useita ammat-
tiryhmiä. Lääkärin lisäksi potilaan hoitoon osallistuu usein 
hoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä – joskus esimerkiksi 
toiminta- tai musiikkiterapeuttikin. 

Moniammatillista työskentelyä 
ohjaa ajatus siitä, että potilaan 
oireista ja tilanteesta saa parem-
man kuvan, kun sitä arvioivat 
lääkärin lisäksi muut ammatti-
laiset omasta näkökulmastaan. 
Yhdessä pystymme paremmin 
arvioimaan, mihin ongelmaan 
potilas tarvitsee eniten apua ja 
miten pystymme häntä parhai-
ten auttamaan. 

Osastohoidossa olevilla potilailla on aina vähintään yksi 
nimetty omahoitaja eli henkilö, joka tuntee potilaan tilan-
teen parhaiten. Myös poliklinikoiden potilailla on nimetty 
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henkilö, joka tuntee hänen asiansa. Yleensä tämä on poti-
laan terapeutti tai hoitohenkilö. 

Osa psykiatrisista potilaista tarvitsee tukea monelta taholta, 
esimerkiksi sosiaalitoimesta, Kelalta, työ- ja elinkeinotoi-
mistosta tai lastensuojelusta. Oireet voivat näkyä myös mo-
nin tavoin työ- tai opiskelupaikassa. 

Verkostotyöskentely eli yhteistyö muiden potilaan hoidossa 
mukana olevien tahojen kanssa on tärkeää. Monia vakavia 
mielenterveyden häiriöitä on vain psykiatrian keinoin vai-
keaa ellei jopa mahdotonta kuntouttaa.

   Avohoito on ensisijainen vaihtoehto
Suomessa on psykiatrinen hoito ollut aiemmin laitosval-
taista. Tämä tarkoittaa sitä, että psykiatrisia potilaita on 
usein hoidettu kokovuorokausiosastoilla ja hoitojaksot ovat 
olleet pitkiä. Tämä johti kuitenkin usein siihen, että poti-
laan oli pitkän hoitojakson jälkeen hyvin vaikea sopeutua 
elämään sairaalan ulkopuolella. 

Nykyisin psykiatrisia potilaita pyritään hoitamaan mahdol-
lisimman paljon heidän omassa elinympäristössään. Toisin 
sanoen potilaat käyvät hoidossa esimerkiksi poliklinikalla, 
mutta ovat muuten kotona ja pyrkivät tekemään normaaliin 
elämään kuuluvia asioita, kuten käymään töissä. Jos potilas 
kuitenkin tarvitsee osastohoitoa, tavoitteenamme on, että 
potilas suostuisi hoitoon vapaaehtoisesti. Osastojaksot yri-
tämme pitää lyhyinä ja tehokkaina. 

Nykyaikaisessa psykiatriassa on tärkeää potilaan osalli-
suus. Osallisuus tarkoittaa sitä, että potilas osallistuu yh-
dessä hoitavan työryhmän kanssa hoidon tavoitteista ja 
hoitomenetelmistä sopimiseen. Osallisuus tarkoittaa myös 
sitä, että potilas itse tekee aktiivisesti asioita toipuakseen 
eikä vain odota muiden tekevän. Lisäksi osallisuus on sitä, 
että kuunnellaan potilaiden näkemyksiä siitä, miten ja mil-
laisiksi palveluja tulisi kehittää.

Sen lisäksi, että laitoshoidon sijaan painotetaan avohoitoa, 
pyritään laitoshoidossakin vapaaehtoisuuteen sen sijaan, 
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että potilaita hoidetaan tahdonvastaisesti. On kuitenkin 
ymmärrettävää, että mielisairaudesta kärsivän potilaan tah-
donvastaista hoitoa ei ole mahdollista välttää tilanteessa, 
jossa hänen vointinsa edellyttää sairaalahoitoa ja hän itse 
kieltäytyy hoidosta. 

Tahdonvastaista hoitoa ja tähän liittyviä käytännön asioita 
käsitellään sivulla 24. Tahdonvastaisessa hoidossa oleviin 
potilaisiin voidaan tietyin perustein kohdistaa pakkotoi-
menpiteitä, esimerkiksi eristys ja pakkolääkitys. Osastojen 
henkilökunta tekee kuitenkin paljon työtä sen eteen, että 
pakkotoimenpiteitä tarvittaisiin entistä vähemmän.   
 



18

   Potilaan vastaanotto
Potilaat voivat saapua psykiatrian osastoille joko päivystyk-
sellisesti tai sovitusti. Sovitusti saapuvien potilaiden sano-
taan tulevat luvatulle paikalle (ns. lupapaikka tai lp-paik-
ka). Osastolle tuloon tarvitaan aina lähete tai esimerkiksi 
Efficaan kirjattu lähetteenä toimiva väliarvio. Sovitusti tu-
levista potilaista on tullut ennen sairaalaan tuloa lähete, ja 
osastolle saapumisesta on yleensä sovittu potilaan kanssa.
 
Suomessa on käytäntönä, että jos lääkäri lähettää päivystyk-
sellisesti potilaan psykiatriseen sairaalaan, soittaa hän siitä 
päivystäjälle etukäteen. Jos potilas lähetetään virka-aikaan 
psykiatrian poliklinikalta, soittaa poliklinikan lääkäri usein 
suoraan osastonlääkärille ja sopii potilaan tulosta osastolle. 

Harjavallan sairaalassa osastot 22 ja 23 toimivat vastaanot-
to-osastoina aikuisille. Lisäksi tehostetun avohoidon yksik-
kö ottaa vastaan päivystyksellisiä potilaita. Hoitoonohjaus 
tapahtuu seuraavalla tavalla:
Kaikki tarkkailulähetteellä (M1) tulevat potilaat otetaan vas-
taan osastolla 23
  Jos potilas tulee vapaaehtoisella lähetteellä (B1)  
  TAY:n (tehostetun avohoidon yksikön) 
  aukioloaikana hänet otetaan vastaan siellä
  Jos potilas tulee vapaaehtoisella lähetteellä (B1)  
  TAY:n aukioloajan ulkopuolella, hänet otetaan 
  vastaan osastolla 22
  Kaikki nuoret (13−17-vuotiaat) lähetteestä 
  riippumatta otetaan aina vastaan nuorisopsykiatrian  
  osastolla 21
  Vanhuspsykiatriset potilaat (65-vuotiaat ja sitä 
  vanhemmat) otetaan ensisijaisesti vastaan 
  vanhuspsykiatrian osastolla 61
 
   Sairaalan osastot ja yksiköt
Tehostetun avohoidon yksikkö (TAY). TAY on avoinna ma−
pe klo 8−20 ja la−su klo 9−18. TAY vastaa aukioloaikanaan 

Potilaan saapuminen sairaalaan
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vapaaehtoisella lähetteellä saapuvien potilaiden päivystyk-
sellisestä arviosta. Potilaat, jotka tarvitsisivat vain lyhyen 
osastojakson, yritetään ensisijaisesti hoitaa TAY:ssa. Tässä 
tapauksessa potilaan pitäisi kuitenkin pystyä olemaan yöt 
kotona ja kulkemaan kotoa yksikköön ja takaisin. Jos poti-
las ei pysty yöpymään kotonaan, voidaan hänet ottaa yöksi 
polikliiniseen tarkkailuun osastolle 22. Polikliininen tark-
kailu tarkoittaa sitä, että potilasta ei sisäänkirjata osastolle, 
vaan hoitovastuu säilyy TAY:ssa.   
 
Osasto 22 toimii vapaaehtoisessa hoidossa olevien potilai-
den akuuttiosastona. Lisäksi osastolla aloitetaan ne korva-
ushoidot, joita ei pystytä aloittamaan avohoidossa. Päih-
depsykiatria on yleensä arvioinut nämä potilaat. Osastolla 
on 15 potilaspaikkaa.
 
Osasto 23 toimii tarkkailulähetteellä (M1) saapuvien poti-
laiden vastaanotto-osastona ja lisäksi osastolla on tahdon-
vastaisessa hoidossa olevia aikuispotilaita. Osastolla on 15 
potilaspaikkaa.
 
Osasto 21 on nuorisopsykiatrian osasto 13−17-vuotiaille. 
Se ottaa vastaan sekä vapaaehtoisella (B1) että tarkkailu-
lähetteellä (M1) tulevat nuoret. Osastolla on sekä vapaa-
ehtoisessa että tahdonvastaisessa hoidossa olevia nuoria. 
Osastolla on 8 potilaspaikkaa.
 
Osastot 24, 25 ja 43 ovat kuntoutusosastoja. Osastot 24 ja 
25 ovat suljettuja osastoja ja osasto 43 avo-osasto. Osas-
tot eivät ota vastaan päivystyspotilaita. Osastot hoitavat 
potilaita, joiden vointi edellyttää pidempiaikaista hoitoa ja 
kuntoutusta. Esimerkiksi akuuttiosastoilta 22 ja 23 potilaat 
voivat siirtyä jatkohoitoon kuntoutusosastoille. Sairaalan 
ulkopuolelta tulevien potilaiden saapuminen osastoille on 
aina sovittu etukäteen. Osastoilla 24 ja 25 on 17 potilas-
paikkaa ja osastolla 43 on 15 potilaspaikkaa.
 
Osasto 61 on vanhuspsykiatrian osasto 65-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille. Osasto ottaa päivystyksellisesti vastaan sekä 
vapaaehtoisella (B1) että tarkkailulähetteellä (M1) tulevia 
potilaita. Jos tarkkailuun otettava potilas on kuitenkin hy-
vin levoton ja aggressiivinen sekä vaikuttaa siltä, että hänet 
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joudutaan todennäköisesti eristämään, voi olla tarpeellis-
ta sisäänkirjata hänet aluksi osastolle 23. Osastolla 61 on 
sekä vapaaehtoisessa että tahdonvastaisessa hoidossa ole-
via potilaita. Osastolla on 15 potilaspaikkaa.
 
Osasto M0 on yleissairaalapsykiatrian osasto ja sijaitsee 
Satakunnan keskussairaalan 
(SATKS) yhteydessä. Osastolla 
hoidetaan kokonaisvaltaisesti 
sellaisia potilaita, joilla on psyyk-
kisten oireiden ohella merkittäviä 
somaattisia oireita. Esimerkiksi 
osastohoitoa tarvitsevat syömis-
häiriöpotilaat ovat tällainen ryh-
mä. Osaston sijainti mahdollistaa 
tiiviin yhteistyön somaattisten 
erikoisalojen kanssa. Yleensä 
osastolle ei oteta päivystysaikana potilaita. Osastolla on 10 
potilaspaikkaa ja se toimii viikko-osastona.
 
Lastenpsykiatrian osasto P0B sijaitsee Satakunnan keskus-
sairaalassa (SATKS). Osastolla hoidetaan 12-vuotiaita ja sitä 
nuorempia lapsia. Osastolle ei yleensä oteta päivystysai-
kana potilaita ja jos lapsi on pakko saada päivystysaikana 
osastohoitoon, hänet voi sisäänkirjata nuorisopsykiatrian 
osastolle 21. Näin ollen potilas siirtyy myöhemmin sovitusti 
lastenpsykiatrian osastolle. Osastolla on 6 potilaspaikkaa.
 
   Uuden potilaan arviointi
Kun potilas saapuu osastolle, osastonlääkäri tai päivystys-
aikana päivystävä lääkäri haastattelee ja 
arvioi potilaan. Jos potilas on tullut tarkkai-
lulähetteellä (M1), on tärkeää arvioida, täyt-
tyvätkö tahdonvastaisen hoidon perusteet. 
Tämä käsitellään tarkemmin sivulla 24. 

Jos osastonlääkäri sisäänkirjaa potilaan, te-
kee hän yleensä heti alustavan hoitosuun-
nitelman. Jos päivystäjä ottaa vastaan poti-
laan, tulee hänen suunnitella hoito yleensä 
siihen saakka, kunnes osastonlääkäri pääsee arvioimaan 
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potilaan. Arki-iltaisin ja öisin hoito yleensä suunnitellaan 
vain seuraavaan aamuun, viikonloppuisin maanantaiaa-
muun asti. 

Hoidon suunnittelu tarkoittaa sitä, että lääkäri:
1)  Arvioi, sisäänkirjataanko potilas osastolle ja jos sisään 
 kirjataan, otetaanko potilas tarkkailuun vai vapaa-
 ehtoiseen hoitoon.
 2)  Suunnittelee potilaan lääkityksen osastonlääkärin 
 tuloon asti. Toisin sanoen uusia pitkäaikaisia lääkityk- 
 siä ei ole yleensä tarpeellista aloittaa. Jos esimerkiksi 
 potilaalla on ollut käytössä aiemmin tietty anti-
 psykoottinen lääke ja hän on itse lopettanut sen, on  
 yleensä järkevää aloittaa tämä lääkitys uudelleen.  
 Usein on järkevää käyttää lyhytvaikutteisia lääkkeitä,  
 jotka helpottavat potilaan vointia niin, että osaston-
 lääkäri pystyy tavatessaan potilaan arvioimaan hänet  
 mahdollisimman hyvin.
3)  Suunnittelee potilaasta tarvittavat laboratoriokokeet.  
 Harjavallan sairaalassa ei voi tehdä päivystysaikana  
 laboratoriokokeita, joten näytteet otetaan seuraavan  
 arkipäivän aamuna. Jos lääkäri arvioi, että potilaasta  
 tarvitaan välittömästi laboratoriokokeita esimerkiksi  
 vakavan somaattisen sairauden poissulkemiseksi, 
 tulee hänet lähettää Satakunnan keskussairaalaan  
 (SATKS).
4)  Miettii muut potilaan hoitoa välittömästi koskevat 
 asiat, esimerkiksi mahdollisten pakkotoimien tai 
 hoitotoimenpiteiden tarpeen.

   Kirjaaminen sairauskertomukseen
Kirjaaminen on tärkeää niin potilasturvallisuuden kuin 
hoidon sujuvuuden vuoksi. Monia potilaita hoidetaan sai-
rauden eri vaiheissa eri yksiköissä. Tämän vuoksi sairaus-
kertomuksesta tulisi näkyä se, mitä on tehty ja miksi on 
tehty. Kirjaamisessa kannattaa noudattaa periaatetta: “Jos ei 
ole kirjattu, ei ole tehty”. Tämä tarkoittaa sitä, että jos teet 
jonkin asian ja jätät sen kirjaamatta, jälkikäteen voi olla 
mahdotonta tietää, onko asia tehty vai ei. 



22

Psykiatrialla kaikki kirjaukset tehdään Effica-potilastietojär-
jestelmään (ns. sairauskertomus). Tulotilanteet, väliarviot 
ja loppuarviot kirjataan tiivistelmälehdelle (psykiatrian eri-
koisalan mukaan (PS/NPSY/LPSY) ja muut eli esimerkiksi 
potilastapaamiset, lääkitysmuutokset ja puhelut kirjataan 
avohoidossa hoitotyön lehdille (PSYHOI/NPHOI/LPSHOI) 
ja osastoilla HOKE-lehdelle. Myös avohoito siirtyy tule-
vaisuudessa käyttämään HOKE-lehtiä. Tulotilanteessa ja 
loppuarviossa käytetään SATSHP:ssa yleensä seuraavia ot-
sikoita

   Somaattisten sairauksien hoito psykiatrisessa 
   erikoissairaanhoidossa
Psykiatrian lääkärin tulisi osata jonkin verran myös somaat-
tisten sairauksien diagnosointia ja hoitoa. Somaattiset sai-
raudet voivat aiheuttaa psyykkisiä oireita ja monet psyyk-
kiset sairaudet aiheuttavat somaattisia oireita tai altistavat 
somaattisille sairauksille. Lisäksi osalla potilaista on mer-
kittäviä psykosomaattisia oireita. 

Lääkärin tulisi osata perusasiat potilaan tutkimisesta so-
maattisten sairauksien osalta sekä hoidon päälinjat. Myös 
keskeisimmät laboratoriokokeet tulee osata pyytää sekä 
tulkita. Aiemmasta työhistoriasta ja kiinnostuksesta johtuen 
lääkärien osaaminen somaattisten sairauksien osalta vaih-
telee. Apua somatiikan asioiden opetteluun saa tarvittaessa.

Potilaan tulotilanne
  Tulosyy
  Esitiedot
  Nykytila
  Suunnitelma
  Lääkitys
  (Työdiagnoosi)
 

Loppuarvio
  Hoitoaika
  Hoidon tulos
  Jatkolääkitys
  Diagnoosi
  Jatkohoidon järjestämistä   
  koskevat tiedot (eli missä 
  potilaan jatkohoito on)
  Jakelu (yleensä potilas + 
  jatkohoitopaikka)
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Somaattisia erikoisaloja voi aina konsultoida ja lähettää po-
tilas tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Jos asia on kiireellinen, 
nopein tapa on soittaa kyseisen erikoisalan päivystäjälle. 
Päivystäjien numerot löytyvät helposti Henkasta puhelin-
luettelon erilliseltä Päivystysnumerot-listalta. Konservatiivi-
nen etupäivystys ja etupäivystäjän numero on 85 7405 (jos 
soitat sairaalan ulkopuolelta 044 707 7405).

Jos asia ei ole kiireellinen, tehdään konsultaatiopyyntö Ef-
ficaan kyseisen erikoisalan lehdelle. Kun sanelet, osaston-
sihteeri osaa toimittaa konsultaatiopyynnön oikeaan paik-
kaan. Jos taas kirjoitat itse, kerro sihteerille tekstistä. Voit 
laittaa pyyntöön oman arviosi kiireellisyydestä. Jos sinulle 
riittää, että konsultaatioon vastataan paperilla (eli lääkäri ei 
tapaa potilasta), voit laittaa pyyntöön, että pyydät paperi-
konsultaatiota.

   Somaattiset hätätilanteet 
Jos Harjavallan sairaalassa tulee somaattinen hätätilanne, 
tulee ottaa yhteyttä osasto 23:een, 
jossa toimii sairaalan ensihoitoryh-
mä. Osasto 23:n puhelinnumero on 
sairaalan sisältä 4501 tai 4522. 

Jos kyseessä on eloton potilas, tulee 
välittömästi soittaa hätäkeskukseen, 
jonka numero on kaikista puhelimista 112. Koko henkilö-
kunnalla tulee olla valmius tarvittaessa aloittaa elottoman 
potilaan peruselvytys. 

Hätäkeskuksen
numero on kaikista 

puhelimista 112
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  Tahdonvastainen hoito
 

Jos potilas täytyy saada päivystyksellisesti osastohoitoon 
psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, lähettävällä lääkärillä 
on kaksi vaihtoehtoa: Hän voi tehdä potilaasta vapaaehtoi-
sen (B1) tai tarkkailulähetteen (M1). Vapaaehtoinen lähete 
on lähes aina ensisijainen vaihtoehto. 
M1-lähetteen voi tehdä vain tietyin perustein. Nämä perus-
teet on kirjattu Mielenterveyslakiin.

Mielenterveyslain perusteet ovat seuraavat ja niiden kaik-
kien tulee täyttyä:

1) 18 vuotta täyttäneen potilaan tulee olla mielisairas.  
 Alle 18-vuotiaalla riittää vakava mielenterveyden 
 häiriö. Yleisesti mielisairaus tarkoittaa psykoosi- 
 sairautta ja tähän rinnastettavia sairauksia. Alle 
 18-vuotiaan vakava mielenterveyden häiriö ei ole yhtä  
 selvä asia. Monet eri mielenterveyden häiriöt (esimer- 
 kiksi masennus, syömishäiriö tai käytöshäiriö) voidaan  
 luokitella vakavaksi mielenterveyden häiriöksi, jos ne  
 selvästi vaarantavat nuoruusiän kehityksen tai 
 aiheuttavat hyvin voimakkaan toimintakyvyn 
 aleneman. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy sosiaali- 
 ja terveysministeriön selvityksestä: 
 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114029/Selv200307.pdf?sequence=1 
2) Hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti 
 pahentaisi potilaan mielisairautta (alle 18-vuotiailla 
 sairautta) TAI vaarantaisi potilaan terveyden tai turvall- 
 suuden TAI vaarantaisi jonkun muun terveyden tai 
 turvallisuuden.

Mielenterveyslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116 
englanniksi 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1990/en19901116.pdf
venäjäksi  Henkasta

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114029/Selv200307.pdf?sequence=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1990/en19901116.pdf
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3) Muut mielenterveyspalvelut, esimerkiksi avohoito, ovat  
 riittämättömiä tai eivät sovellu potilaalle.
 
Lähettävän lääkärin on mahdollista tehdä M1-lähete, jos 
nämä edellä mainitut perusteet täyttyvät todennäköisesti. 

   Potilaan ottaminen tarkkailuun
Joskus lähettävä lääkäri saattaa konsultoida päivystäjää sii-
tä, voiko hän tehdä potilaasta M1-lähetteen vai ei. On hy-
vin tärkeää, että tarkkailun eri vaiheissa lääkärit tekevät ar-
vionsa toisista riippumatta. Päivystäjän ei tule antaa ohjeita 
sen suhteen, tulisiko lääkärin tehdä potilaasta M1-lähete 
vai ei. Päivystäjä voi arvioida tilannetta yleisellä tasolla ja 
vastata sen mukaan, kuinka yleensä vastaavan kaltaisissa 
tilanteissa tehdään. 

Aina kun lääkäri on lähettämässä potilasta, on hänen soi-
tettava siitä päivystäjälle. Kun saat tietää M1-lähetteellä tu-
levasta potilaasta, ilmoita siitä osastolle 23. M1-lähetteellä 
tulevat potilaat arvioidaan siellä.
 
Potilaan saavuttua arvioi hänet mahdollisimman pian. M1-
lähetteellä tulleesta potilaasta tulee erityisesti arvioida se, 
täyttyvätkö tahdonvastaisen hoidon perusteet. Muuten ar-
viointi on hyvin samanlainen sekä B1- että M1-lähetteellä 
tulevilla potilailla [”Uuden potilaan arviointi”, sivulla 20].
         
Jos potilas ei halua vapaaehtoisesti jäädä osastolle ja tah-
donvastaisen hoidon perusteet täyttyvät, hänet otetaan 
tarkkailuun. Tulotekstin Suunnitelma-kohtaan kirjataan esi-
merkiksi ”Potilas sisäänkirjataan mielenterveyslain mukai-
seen tarkkailuun osastolle 23”.
         
Jos tahdonvastaisen hoidon perusteet täyttyvät, mutta poti-
las on halukas jäämään vapaaehtoiseen hoitoon osastolle, 
arvioi onko vapaaehtoinen hoito potilaan voinnin perus-
teella mahdollista. Jos potilas otetaan vapaaehtoiseen hoi-
toon, M1-lähete puretaan ja potilas sisäänkirjataan vapaa-
ehtoiseen hoitoon osastolle.
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Jos tahdonvastaisen hoidon perusteet eivät täyty eikä poti-
las halua jäädä vapaaehtoiseen hoitoon, tulee M1-lähete 
purkaa ja päästää potilas pois sairaalasta. Nämä ovat usein 
vaikeita tilanteita ja yleensä aina on järkevää konsultoida 
kokeneempaa lääkäriä, esimerkiksi päivystäjän takapäivys-
täjää.

   Tarkkailuaika
Tarkkailuun otettua potilasta voi pitää tarkkailussa sisään-
kirjauspäivän + neljä seuraavaa päivää (1+4). Toisin sanoen 
jos potilas tulee maanantaina, tarkkailu päättyy viimeistään 
perjantaina. Tarkkailu täytyy lopettaa ennen tätä, jos tode-
taan, että tahdonvastaisen hoidon perusteet eivät täyty. 

Tarkkailuaikana potilaan vointia seurataan tiiviisti osastolla 
ja lääkäri haastattelee hänet joka päivä (ns. tarkkailuhaas-
tattelu). Tarkkailun päättyessä potilaasta laaditaan tarkkai-
lulausunto (M2-lausunto). Lausunnon laatii osastonlääkäri. 
Jos esimerkiksi tarkkailuaika loppuisi viikonloppuna, lau-
sunto tehdään perjantaina. 

Tarkkailulausunnossa lääkäri ottaa kantaa siihen, täyttyvät-
kö tahdonvastaisen hoidon perusteet vai eivät. Lausunnon 
perusteella johtava lääkäri tai hänen määräämänsä henkilö 
tekee M3-päätöksen (hoitoonmääräämispäätös), jolla poti-
las joko määrätään tahdonvastaiseen hoitoon tai vapaute-
taan.
 
Kun M3-päätös on tullut osastolle, se täytyy antaa heti po-
tilaalle tiedoksi. Yleensä tehdään niin, että osastonlääkäri 
(tai tarvittaessa päivystäjä) antaa tiedoksi lausunnot, joissa 
potilas määrätään hoitoon. Hoitaja voi tarvittaessa antaa 
tiedoksi vapauttavan lausunnon. Potilaalta pyydetään alle-
kirjoitus päätökseen. Jos hän ei allekirjoita, niin päätöksen 
allekirjoittaa kaksi todistajaa hoitohenkilökunnasta.
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   Pakkotoimista psykiatrisessa 
   erikoissairaanhoidossa 
Vain tahdonvastaisessa hoidossa oleviin potilaisiin voidaan 
kohdistaa pakkotoimenpiteitä eli pakkotoimia. Pakkotoi-
mia ovat esimerkiksi potilaan eristäminen ja pakkolääki-
tys. Pakkotoimet perustuvat Mielenterveyslakiin ja niiden 
käyttö täytyy aina perustella erikseen potilaan sairausker-
tomukseen. 

Jos tahdonvastaisessa hoidossa oleva potilas 
karkaa osastolta, tehdään poliisille kirjalli-
nen virka-apupyyntö. Virka-apupyynnön 
perusteella poliisi voi toimittaa potilaan 
suoraan takaisin osastolle. Jos vapaaehtoi-
sessa hoidossa oleva potilas karkaa, virka-
apupyyntöä ei voi tehdä. 

Mikäli vapaaehtoisessa hoidossa oleva po-
tilas haluaa keskeyttää hoitonsa, mutta hän 
tarvitsee osastohoitoa ja tahdonvastaisen 
hoidon perusteet täyttyvät, voidaan hänet 
asettaa tarkkailuun. Tarkkailuun asettami-
nen kerrotaan potilaalle ja siitä tehdään kir-
jaus sairauskertomukseen. Potilaasta ei teh-
dä M1-lähetettä. Tästä alkavaa tarkkailua 
koskevat samat säännöt kuin M1-lähetteellä 
tulleita.                    
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   Päiväpäivystys
Arkipäivisin yksi osastoilla työskentelevistä lääkäreistä toi-
mii niin sanottuna päiväpäivystäjänä. Seuraavan viikon 
päiväpäivystäjät sovitaan edellisen viikon aamukokoukses-
sa. Päiväpäivystäjä pitää päivystyspuhelinta ja päiväpäivys-
tys kestää normaalin työajan. 

Päiväpäivystäjä saa puhelimen aamutapaamisessa ilta-
päivystäjältä. Hän vastaa päivän aikana tuleviin konsultaa-
tioihin, sopii yhdessä osastonlääkärien kanssa sairaalaan 
tulevista potilaista ja tarvittaessa hoitaa päivystyksellisiä 
asioita osastoilla. Kun iltapäivystäjä aloittaa vuoronsa, ot-
taa hän yhteyttä päiväpäivystäjään. Päiväpäivystäjä antaa 
iltapäivystäjälle raportin ja luovuttaa puhelimen hänelle. 
Päiväpäivystyksestä ei makseta erillistä korvausta, vaan se 
kuuluu normaaliin virkatyöhön sairaalassa.

   Etupäivystys (ilta- ja yöpäivystys)
Ilta- ja yöpäivystys toimii lääkäreiden työajan ulkopuolella. 
Etupäivystäjä vastaa käytännössä kaikesta SATSHP:n psyki-
atriasta, mukaan lukien lasten-, nuoriso- ja (aikuis)psykiat-
ria. Päivystyksiä tekevät sekä SATSHP:n psykiatrian omat 
lääkärit että ulkopuoliset päivystäjät. Ilta- ja yöpäivystyk-
sestä maksetaan erillinen korvaus.

 Etupäivystysajat Harjavallan sairaalassa:
 ma-to:    klo 15:45 – 8:00  
 pe:    klo 15:15 – 8:00
 la, su ja pyhäpäivät:  klo 8:00 – 8:00 
Päivystysvuoro loppuu aina seuraavan vuorokauden puo-
lella.  

Kun iltapäivystäjä aloittaa työnsä, hän ottaa yhteyttä päivä-
päivystäjään, jolta hän saa raportin ja puhelimen. Päivystäjän 
hälytintä ja avaimia säilytetään nuorisopsykiatrian osastolla 
21. Hälytin sijaitsee kansliassa ja avaimet lääkärin huoneessa.

Päivystys Harjavallan sairaalassa
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Silloin kun päivystäjällä ei ole työtehtäviä, hän voi levätä 
päivystäjän huoneessa. Arki-iltaisin päivystäjän ei tarvit-
se mennä osastoille, mikäli sieltä ei soiteta. Lauantai- ja 
sunnuntaiaamupäivällä viikonloppupäivystäjä käy kaikilla 
osastoilla.

   Päivystysilmoitus
Päivystäjä kirjaa tekemänsä aktiivityön listaan. Listoja 
löytyy 2-rakennuksessa olevasta päivystäjän huoneesta. 
Listaan kirjataan osastoilla tehty työ sekä puhelinkonsul-
taatiot. Aktiivityöstä merkitään aloitus- ja lopetusaika sekä 
kuvataan tehty työ lyhyesti, esimerkiksi uusi potilas os. 23. 
Puhelinkonsultaatioista merkitään vain aloitusaika. Niistä 
maksetaan 15 minuutin aktiivityö. Jos teet jo aktiivityötä 
osastolla ja kesken sitä tulee puhelinkonsultaatio, konsul-
taatiosta ei makseta erikseen. Päivystysilmoitus suositel-
laan tekemään sähköisenä WebTitaniaan. 

   Takapäivystys
Ilta- ja yöaikaan toimivalla etupäivystäjällä on aina taka-
päivystäjä. Takapäivystäjänä toimii aina psykiatrian erikois-
lääkäri. Takapäivystäjä päivystää kotona. Häntä voi aina 
tarpeen vaatiessa konsultoida puhelimitse. Takapäivystäjän 
nimi löytyy Henkasta sekä päivystyslistasta.
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   Lääkärinlausunnot psykiatrialla

   Lääkärillä on lausunnonantovelvollisuus 
Psykiatrialla tehdään yleensä paljon lääkärinlausuntoja. 
Muihin erikoisaloihin verrattuna psykiatrian hoitosuhteet 
ovat usein pitkiä ja monet potilaiden etuuksista edellyttä-
vät lausuntoa. Siksi on tärkeää harjoitella lausuntojen tekoa 
heti töiden aloittamisesta lähtien. 

Jos lausuntojen teko ei ole sinulle tuttua, niin varaa aluksi 
riittävästi aikaa lausunnon tekemiseen ja pyydä tarvittaessa 
apua. Kun lausuntojen tekeminen tulee tutummaksi, laati-
miseen tarvittava aika yleensä selvästi vähenee.
 
Suomessa lääkärillä on lausunnonantovelvollisuus. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jos potilas tai muu siihen oikeutettu taho 
pyytää lääkäriltä lausuntoa, lääkärin täytyy lausunto tehdä. 
On kuitenkin tärkeä huomata, että potilas ei voi määrätä 
lausunnon sisältöä. Lausunnon sisältö perustuu lääkärin 
tekemään lääketieteelliseen arvioon. Potilaat voivat pyytää 
lääkärinlausuntoja hyvin monenlaisista asioista, mutta lää-
kärin tulee tehdä lausuntoja vain lääketieteellisistä asioista.

Esimerkiksi jos potilas vaatii lääkäriä hakemaan B-lau-
sunnolla sairauspäivärahaa, mutta potilas ei ole lääkärin 
mielestä työkyvytön, täytyy lääkärin periaatteessa tehdä 
potilaan pyytämä lausunto. Lausunnossa lääkäri kuitenkin 
toteaa, että potilas ei ole työkyvytön. Tällaisia ristiriitatilan-
teita tulee kuitenkin harvoin. Kun perustelet hyvin potilaal-
le, miksi sinun mielestäsi lääketieteellisiä perusteita jonkin 
etuuden saamiseksi ei ole, saadaan asia yleensä sovittua. 
 
Lausunnoissa on käytännössä kaksi pääryhmää: Kansan-
eläkelaitokselle eli Kelalle tehtävät lausunnot sekä erilaiset 
vapaamuotoiset lausunnot. Kelalle tehtävissä lausunnois-
sa käytetään valmiita lausuntopohjia ja vapaamuotoiset 
lausunnot muotoillaan itse. Lisäksi Suomessa on käytössä 
joitakin muita valmiita lausuntopohjia esimerkiksi lääkä-
rinlausunnolle ajokyvystä ja nuorison terveystodistukselle, 
mutta näitä tarvitaan psykiatrialla vain harvoin.
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   Vapaamuotoiset lausunnot
Vapaamuotoinen lausunto tehdään aina potilaan tai muun 
tahon pyynnöstä. Vapaamuotoinen lausunto voidaan tehdä 
esimerkiksi potilaan psyykkisestä terveydentilasta vakuu-
tusyhtiötä, työ- tai opiskelupaikkaa tai oikeudenkäyntiä 
varten. Pidä aina mielessä vapaamuotoista lausuntoa laati-
essasi, kuka lausuntoa pyytää ja mitä varten. 

Laita lausuntoon vain kyseisen asian kannalta olennaiset 
asiat. Jos lausunto menee jollekin muulle kuin lääketieteen 
asiantuntijalle, ei lausuntoon yleensä ole järkevää laittaa 
monimutkaista lääketieteellistä kieltä tai terminologiaa, 
pelkkiä diagnoosinumeroita tai tehtyjä lääkitysvaihtoja. On 
myös tärkeä pitää mielessään, että monet taustatiedot tai 
muita sairauksia koskevat asiat eivät kuulu työnantajalle tai 
vakuutusyhtiölle.

Malli vapaamuotoisesta lausunnosta:
 
Lausunnon ylälaitaan tulee se, minne lausunto toimitetaan ja se, missä lausunto on laadittu. Sihteeri 
yleensä täydentää nämä.

Otsikko: Mitä lausunto koskee ja/tai miksi se on laadittu?
Esim. Lääkärinlausunto psyykkisestä terveydentilasta työnantajaa varten

Aloita lausuntoteksti aina sillä, kenen pyynnöstä lausunto on laadittu ja ketä se koskee:
Esim. Potilaan pyynnöstä todistan, että Tutkittava Tapani (010370-XXXX) on ollut tutkittavana ja hoidossa 
Harjavallan aikuispsykiatrian poliklinikalla 01.01.2010 lähtien.

Asiasta riippuen mieti, mitä kaikkea lausuntoon on tarpeellista laittaa. Jäsentele teksti sopivan mittaisiin 
kappaleisiin ja huomioi tekstissäsi, kenelle se on laadittu.

Jos lausuntoon liittyy suositus tai vastaus johonkin kysymykseen, on usein järkevää laittaa se tekstin 
loppuun.
Esim. Edellä mainituin perustein suosittelen tutkittavan siirtämistä asepalveluskelpoisuusluokkaan C.

Erityisesti virallisissa lausunnoissa tulee teksti päättää sanamuotoon ”Edellä olevan vakuutan kunniani 
ja omantuntoni kautta”. Lausunto viimeistellään laittamalla viimeiseksi paikkakunta, päivämäärä sekä 
lääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys.
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   Lausunnot Kelalle
Suomessa Kela (Kansaneläkelaitos) vastaa yleisestä sairas-
vakuutuksesta ja myöntää erilaisia etuuksia esimerkiksi 
sairaille, opiskelijoille, eläkeläisille ja perheille. Keskeisim-
piä Kelalle tehtäviä lausuntoja ovat B- ja C-lausunnot. Kun 
sanelet näitä lausuntoja, käytä Kelan lausuntopohjaa apu-
na. Lausuntopohjia löytyy kaikilta psykiatrian osastoilta. 
B-lausuntoa käytetään mm. sairauspäivärahan, kuntoutus-
tuen/työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutuksen ja lääkityksen 
erityiskorvattavuuden hakemiseen. Huomaa että voit hakea 
samalla lausunnolla useampaa etuutta samalla kertaa. 

Kelassa asian käsittelijä yrittää pelkän lausunnon avulla 
saada mahdollisimman tarkan kuvan potilaasta ja hänen 
toimintakyvystään. Hänellä ei ole mahdollisuutta tavata 
potilasta. Sen vuoksi lausunnosta tulisi käydä kaikki tar-
vittava esille. On hyvä tietää, että Kelassa on aina aiem-
mat lausunnot käytössä eli vanhojen lausuntojen asioita ei 
tarvitse toistaa. Yleensä on tapana sanella lausuntotekstin 
alkuun esimerkiksi Esitietojen osalta viittaan kohteliaimmin 
potilaasta aiemmin laadittuihin lausuntoihin.
 
Tee lausunnosta järkevä kokonaisuus. Esimerkiksi työkyvyt-
tömyysajan, diagnoosin ja tekstin sisällön tulee vastata toi-
siaan. Jos haet sairauspäivärahaa pitkäksi ajaksi, tulee diag-
noosin viitata vaikeaan psykiatriseen sairauteen ja tekstistä 
käydä esille, että toimintakyky on huono eikä potilaan toi-
puminen lähiaikoina ole todennäköistä. 

Yleinen ongelma lausunnoissa on, että lausunnossa kuva-
taan vain potilaan kertomia oireita. Lääkärin ”äänen” pitää 
näkyä tekstissä. Toisin sanoen kuvaa aina, millä tavoin po-
tilaan kertomat oireet näkyvät ulospäin ja millä tavoin ne 
vaikuttavat toimintakykyyn. Huomaa myös että Kelan pää-
tökset menevät tiedoksi vain potilaalle kotiin. Muistuta po-
tilasta, että hän kertoo päätöksestä, kun hän on sen saanut.

   B-lausunto
Lääkärintodistus A riittää yleensä, jos työkyvyttömyys kes-
tää korkeintaan 60 arkipäivää. Joskus Kela voi kuitenkin 
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pyytää potilaasta B-lausunnon jo ennen tätä. Yleensä B-
lausunto on muutenkin järkevä tehdä jo aiemmin, jos on 
selvää, että potilaan työkyvyttömyys tulee kestämään mon-
ta kuukautta. 

Huomaa myös että joissakin tapauksissa tulee Kelalle teh-
tävän B-lausunnon lisäksi tehdä A-todistus työnantajalle. 
Tällöin työnantaja tietää potilaan saavan sairauspäivärahaa 
Kelalta eikä maksa hänelle samanaikaisesti palkkaa. Osas-
tolla sosiaalityöntekijä osaa yleensä pyytää, jos molemmat 
todistukset tarvitaan.

B-lausunnolla voidaan sairauspäivärahaa myöntää kor-
keintaan 300 arkipäivää. Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä 
tämän jälkeen, tulee potilaalle hakea kuntoutustukea tai 
työkyvyttömyyseläkettä. Kela käsittelee sairauspäiväraha-
asioita usein yli kaksi viikkoa ja kuntoutustukea yli kuu-
kauden, joten muista tehdä lausunto ajoissa. Kuntoutusta 
on esimerkiksi yksityinen psykoterapia, kuntoutusraha sekä 
Kelan tekemät kuntoutustutkimukset. 

Tietyissä sairauksissa on potilaan mahdollista saada lääki-
tyksen erityiskorvaus. Vuonna 2016 alempi erityiskorvaus 
on 65 % ja ylempi 100 % lääkkeen hinnasta. Erityiskor-
vattavuuden saamiseksi psykiatrisella potilaalla tulee olla 
psykoosisairaus tai vastaava vaikea mielenterveyden häiriö. 
Korvattavat sairaudet löytyvät Kelan Internet-sivuilta (www.
kela.fi) ja tämän ryhmän sairauksien koodi on 112.

   C-lausunto 
C-lausunnolla voidaan hakea alle 16-vuotiaan tai 16 vuot-
ta täyttäneen vammaistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea. 
Tukea maksetaan pitkäaikaisen sairauden aiheuttamasta 
rasituksesta ja sillä tuetaan arjessa pärjäämistä. Eläkkeen-
saajan hoitotuki voidaan myöntää myös kuntoutustukea 
saavalle potilaalle. Alle 16-vuotiaan vammaistuessa on 
olennaista sairauden aiheuttama rasitus perheelle, muissa 
taas sairauden aiheuttama haitta ja avuntarve.

Lausunnossa keskeisin asia on kuvata konkreettisesti poti-
laan toimintakykyä eli sitä, miten sairaus arjessa rajoittaa 

http://www.kela.fi
http://www.kela.fi


34

 potilaan tai perheen tekemisiä. Hoito- tai vammaistukea 
voi hakea myös B-lausunnolla, jos siitä käy tarvittavat asi-
at esille. Toisin sanoen jos olet joka tapauksessa tekemäs-
sä B-lausuntoa, niin voit samalla lausunnolla hakea myös 
hoito- tai vammaistukea. Tässä tapauksessa lausunnossa on 
tärkeä muistaa kuvata toimintakyky arjessa erityisen perus-
teellisesti.
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   Tietolähteet ja suositukset 
Keskeisten psykiatristen häiriöiden tunnistamisesta, diag-
nostiikasta ja hoidosta löytyy paljon tietoa oppikirjojen li-
säksi internetistä. Kun opettelet psykiatriaa, kannattaa näitä 
lähteitä käyttää aktiivisesti. Kun kohtaat uuden asian, voit 
helposti syventää osaamistasi hakemalla siitä lisää tietoa. 

Monista keskeisimmistä mielenterveyden häiriöistä on ole-
massa Käypä hoito -suositus. Nämä ovat suomalaisia hoi-
tosuosituksia, jotka perustuvat tutkittuun tietoon (Eviden-
ce-based medicine, EBM) samalla tavoin kuin esimerkiksi 
Cochrane-katsaukset. Kaikki Käypä hoito -suositukset löy-
dät helposti osoitteesta www.kaypahoito.fi. 

Lääkärit käyttävät paljon myös Terveysporttia (www.terveysportti.fi), 
joka on vapaasti käytettävissä SATSHP:n verkossa olevissa tie-
tokoneissa. Terveysportista löytyy runsaasti tietoa niin psykiatri-
sista kuin somaattisista sairauksista ja siinä on tehokas hakutoi-
minto (Etsi-otsikon alla ”Lääkärin tietokannat”). Terveysportista 
löydät myös esimerkiksi lääketietokannan, ICD-10 diagnoosi-
kriteerit sekä SFINX-PHARAO tietokannan lääkeaineinterakti-
oista.
 
   Potilaan kohtaaminen ja arviointi
Potilaan kohtaaminen on erittäin tärkeä osa psykiatrian 
lääkärin työtä. Kuuntele potilasta rauhallisesti, ole myötä-
tuntoinen ja ystävällinen. Tee parhaasi, että potilas tulee 
kuulluksi ja kokee, että yrität parhaasi auttaaksesi häntä.
 
Kun tapaat uuden potilaan, yritä aina muodostaa oma mie-
lipide hänen voinnistaan. Voi olla, että aiempi diagnoosi 
ei pidä enää paikkaansa tai oirekuva on muuttunut niin, 
että diagnoosi tulee muuttaa. Samanaikaissairastavuus eli 
komorbiditeetti on yleistä ja potilaalla saattaa olla muita-
kin häiriöitä päädiagnoosin lisäksi. Diagnoosin suhteen ei 
yleensä ole kuitenkaan kiire: Tee ensin perusteellinen arvio 
ja vasta sen jälkeen muuta diagnoosi ja hoitosuunnitelma.

Käytännön vinkkejä työskentelyyn

http://www.kaypahoito.fi
http://www.terveysportti.fi
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Kun arvioit potilasta, käytä kaikkia mahdollisia tietolähtei-
tä. Mitä kattavampi kuva sinulla on potilaan oireista ja ti-
lanteesta, sitä todennäköisemmin pääset oikeaan diagnoo-
sin. Vertaa potilaan kertomia asioita siihen, mitä itse näet 
ja kuulet. Käy läpi aiempi sairauskertomus ja yhdistä tiedot 
tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuuntele muun työryhmän 
ajatuksia potilaasta ja kysy lisätietoja potilasta aiemmin 
hoitaneilta tahoilta. Kattavamman kuvan saamiseksi täy-
dennä tietoja potilaan verkostosta: muilta perheenjäseniltä, 
työpaikasta, opiskelupaikasta tms.
 
Kaikilla psykiatrisilla potilailla tulee olla hoitosuunnitelma, 
joka ohjaa hänen hoitoaan. Hoitosuunnitelmasta tulee käy-
dä esille ainakin potilaan (työ)diagnoosi, hoidon tavoitteet 
sekä käytettävät keinot tavoitteen saavuttamiseksi.
 
   Lääkitysten käyttäminen
Opettele aluksi mieluummin käyttämään muutamaa lääki-
tystä hyvin kuin useampaa huonosti.  Lääkehoidon tulee 
olla rationaalista. Rationaalinen lääkehoito on WHO:n 
määritelmän mukaan tehokasta, turvallista, taloudellista ja 
tarkoituksenmukaista, eli käytännössä jokaisen lääkkeen 
tarkoitus ja annostelu on mietitty ja lääkitys on mahdolli-
simman yksinkertainen. 

Käytä lääkehoidon pohjana kansallisia ja kansainvälisiä 
suosituksia. Opettele ne ensin kunnolla, niillä pärjäät jo 
pitkälle. Pyri aina monoterapiaan. Jos joudut käyttämään 
lääkekombinaatioita, valitse sellainen, jonka tehosta on 
näyttöä, joka on hyvin siedetty ja sopii potilaan muuhun 
lääkitykseen. Jos lääke ei auta, lopeta se tai vaihda tarvitta-
essa toiseen. Yhteis- ja haittavaikutusten todennäköisyys on 
sitä suurempi, mitä enemmän lääkkeitä potilaalla on.
 
Lääkehoidon tulee olla aktiivista. Kun aloitat lääkityksen, 
muista aina kontrolloida sitä. Jos lääkitys ei auta riittäväs-
ti, tehosta sitä. Jos lääkitys ei vieläkään auta riittävästi ja 
lääkitys on maksimiannoksessa tai sivuvaikutukset estävät 
annoksen noston, vaihda lääke. Mitä enemmän jäännös-
oireita potilaalle jää, sitä todennäköisemmin tulee relapsi.
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Usein on niin, että mitä vaikeampaa sairautta hoidamme, 
sitä enemmän mahdollisia sivuvaikutuksia joudumme hy-
väksymään. Ainoa vaikuttava tai muuten ainoa potilaalle 
sopiva lääke voi olla sellainen, joka aiheuttaa sivuvaiku-
tuksia. Tilanne on joskus vain hyväksyttävä, mutta sivuvai-
kutukset tulee silloin yrittää hoitaa mahdollisimman hyvin. 
Sivuvaikutuksia voi hoitaa esimerkiksi erilaisilla lääkkeillä 
tai elämäntapamuutoksilla.
 
   Työssä jaksaminen
Lääkärintyö psykiatrialla voi olla psyykkisesti raskasta. 
Lääkäri joutuu kohtaamaan jatkuvasti potilaita, joilla on 
vaikeita ongelmia. Teemme työtä paljon omalla persoo-
nallamme ja joudumme antamaan itsestämme paljon. On 
tärkeää, että työn vastapainona saamme ajatukset muualle. 

Perhe ja harrastukset ovat tässä tärkeitä. Keskustele lää-
käreiden ja muiden työntekijöiden kanssa vaikeiksi koke-
mistasi asioista. Pyydä ajoissa apua ongelmatilanteissa. 
Esimies tai ohjaajasi voivat auttaa monissa asioissa, joten 
älä jää yksin. Kun itse jaksat paremmin, jaksat hoitaa myös 
potilaasi paremmin.

   Työterveyshuolto
SATSHP:n työntekijänä kuulut työterveyshuollon piiriin. 
Työterveyshuolto pyrkii edistämään työntekijöiden terveyt-
tä ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin, hoitoon tai kun-
toutukseen Työterveysasema sijaitsee SATKS:ssa ja tämän 
lisäksi työterveyshuollolla on pienemmät asemat HS:ssa, 
Raumalla ja Antinkartanossa. Työterveyshuolto toimii ar-
kipäivisin. Lääkärivastaanotto on ainoastaan SATKS:ssa, 
HS:ssa on työterveyshoitaja. 

Ota työterveyshoitajaan yhteyttä, jos esimiehesi pyytää tai 
olet ollut esimiehesi luvalla poissa jo viisi päivää, mutta 
olet edelleen työkyvytön. 
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   Työkykyä ylläpitävä toiminta

SATSHP tukee työntekijöiden työkykyä ylläpitävää toimin-
taa. Esimerkiksi Harjavallan ja Porin uimahalleissa sai-
raanhoitopiirin työntekijät saavat 1,50 euron alennuksen 
kertalipusta. Näihin uimahalleihin on toimitettu lista työn-
tekijöistämme. Alennuksen saadakseen nimen pitää löytyä 
tältä listalta. Muissa Satakunnan uimahalleissa voi olla eri 
käytäntöjä.

Sekä Harjavallan sairaalassa että keskussairaalassa Porissa 
on henkilökunnalla tarkoitettu kuntosali. Harjavallan sai-
raalan kuntosali on rakennuksen 15 toisessa kerroksessa ja 
se on henkilökunnan vapaassa käytössä.

Harjavallan sairaalan kerho järjestää jäsenilleen ja heidän 
perheilleen vapaa-ajan toimintaa. Toimintaan kuuluu esi-
merkiksi retkiä, erilaisia liikunta-aktiviteetteja, konsertteja, 
teatterimatkoja ja monenlaisia tapahtumia. Mikäli haluat 
liittyä kerhoon, ota yhteyttä kerhon rahastonhoitajaan Päivi 
Kiuruun paivi.kiuru@satshp.fi
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   Psykiatriaan erikoistuminen
 
Suomessa on neljä täyttä psykiatrian erikoisalaa: lasten-
psykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatria ja oikeuspsykiatria. 
Psykiatria tarkoittaa tässä aikuispsykiatriaa. Kaikkiin nel-
jään erikoisalaan on kuuden vuoden mittainen erikoistu-
misohjelma kaikissa viidessä lääketieteellisessä tiedekun-
nassa Suomessa. Erikoistuminen voi alkaa lääketieteen 
lisensiaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Erikoistuminen koostuu kahden vuoden mittaisesta run-
kokoulutuksesta ja neljän vuoden mittaisesta eriytyvästä 
koulutuksesta. Runkokoulutuksen aikana [hankitaan perus-
tiedot psykiatriasta] ja eriytyvän koulutuksen aikana [pe-
rehdytään syvemmin] omaan erikoisalaan. 

Yleensä erikoistumisesta suoritetaan osa yliopistollises-
sa sairaalassa (esimerkiksi Turun yliopistollinen keskus-
sairaala, TYKS) ja osa sovituissa koulutuspaikoissa, kuten 
Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatria. Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä on kuitenkin mahdollisuus erikoistua ko-
konaan psykiatriaan tai nuorisopsykiatriaan eli palvelua 
yliopistosairaalassa ei tarvita.
 
Koska SATSHP kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan 
(TYKS) erva-alueeseen, erikoistutaan Satakunnassa yleensä 
Turun yliopistossa. Erikoistuminen koostuu sekä käytännön 
työskentelystä että säännöllisistä koulutuksista omassa työ-
paikassa eli toimipaikassa. Näiden lisäksi erikoistumiseen 
kuuluu aina moniammatilliset johtamisopinnot (30 op) eri-
koisalasta riippumatta. 

Erikoistumiskoulutuksen tarkka rakenne sovitaan yhdessä 
koulutuksen vastuuhenkilön eli professorin kanssa siinä 
vaiheessa kun ilmoittaudut erikoistumaan. Kaikki erikoistu-
vat lääkärit saavat erikoistumisen tueksi tutor-lääkärin. 

Toimipaikkakoulutus on monipuolista ja koostuu muunmu-
assa psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuvien yh-
teisseminaareista ja videovälitteisesti lähetettävistä TYKS:n 
psykiatrian klinikan meetingeistä. SATSHP:n psykiatrisen 
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hoidon vastuualueella tehdään aktiivisesti tieteellistä tutki-
musta ja tämän voi myös yhdistää erikoistumiseen. Tietoa 
psykiatrian aloille erikoistumisesta Turun yliopistossa löy-
dät oppilaitoksen opinto-oppaasta, joka on luettavissa yli-
opiston Lääketieteellisen tiedekunnan nettisivuilla.  
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   Oman oppimisen seuranta
 
Voit seuraavan lokikirjan avulla seurata omaa oppimistasi. Lokikirjassa on keskeisiä 
psykiatrian lääkärinä toimimiseen liittyviä asioita ja toimenpiteitä, jotka kaikkien 
lääkäreiden tulisi hallita. Kun ohjaajasi mielestä hallitset tietyn asian, voit pyytää 
häneltä merkinnän lokikirjaan.
 
 
Tehtävä                                                              Pvm                     Ohjaajan allekirjoitus
 
Potilaan haastattelu                                                       _______          ______________________

Keskeisten häiriöiden diagnostiikka                      _______          ______________________

Psykologisten tutkimusten hyödyntäminen      _______          ______________________

Hoitokokouksen johtaminen                                     _______          ______________________

Moniammatillinen työskentely                                    _______          ______________________

Hoitosuunnitelman laatiminen                               _______          ______________________

Loppuarvion laatiminen                                                 _______          ______________________

Päivystäjänä toimiminen                                              _______          ______________________
 

Rationaalisen lääkehoidon periaatteet                _______          ______________________

Mielialahäiriöiden lääkehoito                                  _______          ______________________

Ahdistuneisuuden ja unettomuuden 
lääkehoito                                                                      _______          ______________________

Psykoosisairauksien lääkehoito                              _______          ______________________

 
Somaattisen tutkimuksen perustaidot                 _______          ______________________

Laboratoriotutkimusten käyttö ja tulkinta       _______       ______________________
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Somaattisten erikoisalojen konsultoiminen      _______          ______________________
 

A-todistuksen laatiminen                                            _______          ______________________

B-todistuksen laatiminen                                            _______          ______________________

C-todistuksen laatiminen                                            _______          ______________________

Vapaamuotoisen lausunnon laatiminen             _______          ______________________

M2-lausunnon laatiminen                                         _______          ______________________
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Dosentti, nuorisopsykiatrian erikois-
lääkäri Max Karukivi on ollut kehittä-
mässä maahanmuuttajataustaisten lää-
käreiden perehdytystä ja kliinisen työn 
ohjausta SATSHP:n psykiatrian vastuu-
alueella. Hän toimii ylilääkärinä nuori-
sopsykiatrian vastuuyksikössä ja kliini-
senä opettajana Turun yliopistossa.

Kirjoittajat:

FM Marika Pöyri vastaa lääkärirekry-
toinnista ja siihen liittyvistä HR-teh-
tävistä Satakunnan sairaanhoitopiirin 
psykiatrisen hoidon vastuualueella. 
Marika Pöyri toimii rekrytoijana Sata-
kunnan sairaanhoitopiirissä.
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