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Alma Manu

Mielenterveyden ongelma on tänä 
päivänä merkittävä yhteiskunnal-
linen asia. Vuonna 2018 työkyvyt-
tömyyden aiheuttaneen sairauden 
suurimmat ryhmät olivat mielenter-

veyden häiriöt (43 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
(25 %), hermoston sairaudet (9 %) ja verenkierto-
elinten sairaudet (6 %). Mielenterveyden häiriöiden 
osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien. *

Mielenterveyden häiriöt myös sairauspäivärahan 
syynä yleistyivät vuonna 2018 merkittävästi ja ylittivät 
ensimmäistä kertaa tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
sairauspäivärahan syynä. Jopa lähes joka toinen 
meistä tarvitsee jossakin elämämme vaiheessa tukea 
mielenterveyden hoitoon. Asia on siis varmasti meille 
kaikille jollakin tavalla tuttu vähintään läheistemme 
tai tuttaviemme kautta. 

Satasoten ja maakunta- ja sote-uudistuksen aika-
na suunniteltiin ja kehitettiin myös mielenterveys- ja 
päihdepotilaiden hoitoa maakunnassa. On äärettö-
män tärkeää luoda toimintamalleja, joilla mielenter-
veyden järkkymisen aiheuttamiin oireisiin päästään 
kiinni mahdollisimman aikaisin ja tarvittava tuki ja 
hoito järjestetään nopeasti. Tällaisia matalan kyn-
nyksen palveluja on kehitetty ja hyvänä esimerkkinä 
digitaalisista palveluista on mm. Mielenterveystalo.fi, 
mikä antaa hyvää tukea ja apua itse kullekin.

Tulevaisuudessakin kuitenkin tarvitaan kaikkein 
sairaimmille potilaille erikoissairaanhoidon huippu-
osaamista ja hyviä, turvallisia tiloja. Näitä asianmu-
kaisia tiloja suunnitellaan paraikaa. Erityisen tärkeää 
on, että mielenterveyspotilaiden tutkimukset ja hoito 
voidaan jatkossa toteuttaa muun erikoissairaanhoi-
don yhteydessä ns. saman katon alla. Näin mielenter-
veyspotilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden 
erikoissairaanhoidon potilaiden kanssa. 

Joulu lähestyy. Meillä on enemmän aikaa läheisil-
lemme. Silloin on hyvä ottaa vaarin Rauman psyki-
atrian poliklinikan ylilääkärin Tiina-Maija Mäkilän 
viestistä tämän lehden lopussa: puhuminen keven-
tää mieltä!

Ermo Haavisto 
sairaanhoitopiirin johtaja

Pääkirjoitus

Mielen  
terveyttä 
meille kaikille

“Tulevaisuudessakin  
kuitenkin tarvitaan  

kaikkein sairaimmille  
potilaille erikoissairaan-

hoidon huippuosaamista  
ja hyviä, turvallisia tiloja.“

3
* Lähde: Eläketurvakeskus
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Syntyessään lapsi on kuin kirjan alkusanat. Ensilehdille on taltioitu hänen  
sukupuunsa, raskausviikkojen kehityskaari ja synnytyskertomus. Elämän 

edetessä tämän ainutlaatuisen tarinan päähenkilö kerää kokemuksia.  
Selviytyäkseen hän tarvitsee rinnalleen ainakin yhden luotetun.

Resilienssi on yksilölli-
nen ominaisuus. Sillä 
tarkoitetaan ihmisen 
henkistä selviytymis-  
ja sopeutumiskykyä  

elämänmuutoksiin ja 
vastoinkäymisiin.

Seit7emän
vastausta lasten ja nuorten mielenterveydestä 

1
2

3
4

MIKSI MIELI MENEE RIKKI
Fyysinen vamma kuten synnytyksen aikai-

nen hapenpuute voi aiheuttaa häiriöitä lapsen 

motorisessa ja henkisessä kehityksessä. Osa 

mielenterveyden häiriöistä on perinnöllisiä. 

– Lapsen kehitys vauvasta koululaiseksi on 

jo itsessään valtava muutos keholle ja mielelle, 

kertoo lastenpsykiatrian ylilääkäri Auli Laak-
so-Santavirta (kuvassa oik.).

Mielenterveyteen vaikuttavat lapsen omien 

ominaisuuksien ohella koko muun perheen 

hyvinvointi, lähipiiri kuten kaverit ja aikuiset 

koulussa sekä koko lasta ympäröivä yhteisö. 

– Pitkäaikaissairaus kuten diabetes 

saattaa olla neljäs ja muutto toiselle 

paikkakunnalle se viides mieltä 

kuormittava tapahtuma, joka lau-

kaisee mielenterveyden häiriön.

MIHIN AIKUISIA  
TARVITAAN
Aikuinen antaa lapselle 

mallin elämisen arvoisesta 

elämästä niillä tiedoilla ja ky-

vyillä kuin hänellä nykymaa-

ilmassa on. Mallin ei tarvitse 

olla täydellinen. 

– Vauva tarvitsee toisen 

ihmisen vuorovaikutusta kehi-

tyksensä turvaksi. 

Yksikin itsestään ja lapses-

ta kutakuinkin huolehtimaan 

pystyvä ja läsnä oleva aikuinen 

riittää. 

– Se, että tulee nähdyksi ja arvostetuksi 

omana itsenään, on meidän jokaisen perustar-

ve.

Aikuista tarvitaan myös auttamaan lasta 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn opettelus-

sa ja toisten ihmisten kohtaamisessa. 

Usein aikuinen odottaa lapselta liian itse-

näistä pärjäämistä liian varhain.

MIKÄ ON TERVETTÄ, MIKÄ SAIRASTA
Murrosiän tarkoitus on auttaa nuorta itse-

näistymään ja pärjäämään vähitellen ilman 

vanhempien jatkuvaa huolenpitoa. 

– Kun keskushermoston kehitys on kesken, 

nuoret tempaisevat ennen kuin ajattelevat, ku-

vailee nuorisopsykiatrian dosentti Kirsi-Maria 
Haapasalo-Pesu.

Nuoruuteen kuuluu myös voimakas ryh-

mäytyminen muiden nuorien kanssa. 

– Jos on tahtomattaan yksinäinen ja koko 

ajan on paha olla, kannattaa hakea apua. 

– Mielenterveyden häiriö voi olla reaktio 

epäterveeseen elinympäristöön, Laakso-Santa-

virta muistuttaa.

MISSÄ MIELEN SAIRAUS SIJAITSEE
Mieli ja keho eivät ole erillisiä. Kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön syntyä kyetään paikantamaan 

perimän eroavaisuuksiin.

– Nuorella voi olla suuri perinnöllinen alt-

tius skitsofreniaan. Hän saattaa elää elämänsä 

sairastumatta siihen, jos taudin laukaiseva 

stressitekijä jää kokematta, Haapasalo-Pesu 

kertoo.

TEKSTI Tanja Hovi KUVAT Vesa Saivo

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ei 
pukeudu valkoiseen takkiin, eikä 
kanna kaulallaan stetoskooppia. 

Näiden lelujen avulla autetaan lasta ja 
perheenjäseniä sanoittamaan tunteita 

Satasairaalan vastaanotolla.

4



6

Lapsen ja nuoren mielenterveyden hoitoon osallistuu 
useimmiten koko muu perhe ja perheen elämänpiiriin 
kuuluva ammattilaisten verkosto. Erikoissairaanhoitoon 
lapsi tai nuori tulee aina lääkärin lähetteellä.

Satakunnassa psykiatrian erikoissairaanhoito on yliopis-
tokaupunkien tasoa. Satakunnassa on oma psykiatrian 
professori. Lääkärit voivat erikoistua Satasairaalassa koko-
naan psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan. Lastenpsykiat-
riaan voi erikoistua osittain Satasairaalassa, mutta rinnalle 
tarvitaan lisäksi työskentelyä yliopistosairaalassa.

Erikoissairaanhoitoon 
lääkärin lähetteellä

5
6
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Tutkimuksissa on havaittu, että pitkäaikainen 

stressi voi heijastua aivoihin suoliston kautta. 

Sekä suoliston että aivojen tuottama serotoniini 

vaikuttaa keskushermostossa säädellen mielia-

laa kuten aggressiivisuutta tai ruokahalua. 

Aivovaurion sijainnista osataan ennustaa 

masennuksen syntyä. 

Masennuksesta kärsivien suolistossa on 

myös todettu elävän keskimääräistä huomatta-

vasti vähemmän mielenterveyteen myönteisesti 

vaikuttavia bakteereja. Suolistobakteerien tasa-

painottomuus voi osaltaan vaikuttaa skitsofre-

nian tai autismin puhkeamiseen. 

MITEN OIREET NÄKYVÄT 
Oireet ilmenevät tunne-elämän häiriöinä tai 

käytöshäiriöinä. 

– Ahdistus ja masennus ovat tavallisimpia.

Käytöshäiriötä kuvaa hyvin sana räjähtely, 

joka ilmenee lapsesta tai nuoresta ulospäin. 

– Käytös ei välttämättä edes haittaa nuor-

ta itseään. Eikä hänellä ehkä ole motivaatiota 

hakeutua hoitoon. 

Itseä vahingoittavan käytöksen tavallisimpia 

muotoja ovat raapiminen ja pään hakkaaminen, 

nuorilla viiltely tai itsensä nälässä pitäminen.

ONKO MIELENTERVEYDEN  
OIREILU YLEISTÄ
Mielenterveys on kulttuurisidonnaista. Monissa 

maissa ihmisten on pidettävä yllä pärjäämisen 

kulissia.

Satakunnassa ei ole erityisesti enemmän 

tai vähemmän mielenterveyden oireita kuin 

muuallakaan.

– Lähetemäärä on kasvanut vähitellen, sa-

moin vuosittainen kokonaispotilasmäärä ja avo-

hoitokäyntien määrä, Laakso-Santavirta toteaa. 

Tähän kasvavaan ilmiöön on kuitenkin to-

dennäköisesti useita syitä. 

Odotukset itseltä ja muilta asettavat paineita. 

Koulunkäynti on liian vaativaa, jos lapsella on 

erityisvaikeuksia. 

Aikuisten maailma ei ehkä näytäkään tavoit-

telemisen arvoiselta. Sosiaalisessa mediassa 

luotua täydellisyyden vaikutelmaa on mahdo-

tonta saavuttaa.

Toisaalta mielenterveyden oireet tunniste-

taan nykyään paremmin, hoitoon hakeutuminen 

ei ole häpeä ja maakunnan tukiverkosto on 

kehittynyt.

– Aniharva aikuisistakaan voi sanoa, ettei 

ollenkaan pysty eläytymään siihen, millaista on 

olla masentunut, Haapasalo-Pesu muistuttaa.

MITEN MIELI SAADAAN KORJATTUA
Lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian eri-

koissairaanhoidon vastaanotolle tullaan aina 

lääkärin lähetteellä.

Vaikka mielenterveydellä onkin vahva yhteys 

ihmiskehon fysiikkaan ja kemiaan, lääkkeet ei-

vät milloinkaan ole Satakunnassa ainoa tarjottu 

hoitomuoto. 

– Lasten kanssa keskusteluyhteyttä avataan 

leikin varjolla, Laakso-Santavirta kertoo.

– Jos puhuminen on vaikeaa, nuoret voivat 

alkaa avautua aikuiselle taiteen tai liikunnan 

kautta, Haapasalo-Pesu kuvaa.

Epäterve tai haasteellinen lapsuus ei määrää 

ihmisen kohtaloa lopullisesti. 

Psykoterapiassa keskustelu on avainhoi-

tomuoto ja sen avulla lapsi tai nuori voi ikään 

kuin kasvattaa itseään uudelleen. Hän oppii 

hyväksymään minuutensa ja vahvistaa kykyään 

selviytyä.

Asiantuntijoiden viesti 

on lohdullinen. Aina 

on toivoa.

mielenterveystalo.fi > lapset

nuortenmielenterveystalo.fi

kulttuuripajalumo.fi

syomishairioliitto.fi

ystavakahvilamuru.fi

Nuoren vesivärimaalaus 
Satasairaalan nuoriso- 

psykiatrian päiväosastolta.

7
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40
psykiatrian  

alan lääkäriä

53
potilasta  

lastenpsykiatrian 
osastolla

35 692
aikuispotilaiden  

osasto-
hoitopäivää

102 601 
poliklinikka- 

käyntiä

Kesä Harjavallassa määritteli Reetta 
Vähätalon urasuunnan.

– Luulin erikoistuvani geriatriaan. 
Nuorisopsykiatria veikin mennessään, 
lääketieteen kandina kesätöitä tehnyt 
Vähätalo sanoo.

Psykiatrian kesäkoulu on satakunta-
lainen, Duodecimin innovaatiopalkittu 
keksintö. Idea on levinnyt myös Tampe-
reelle ja Helsinkiin. Se tarkoittaa lääkärin 
työtä hyvin ohjatuissa olosuhteissa.

– Saimme työssä heti vastuuta. Tutor-
lääkärin tuki oli tarvittaessa aina saata-
villa. Potilaiden kanssa oli turvallinen olo 
työskennellä, Vähätalo muistelee.

– Psykiatrisessa hoidossa ihmisen 
aito kohtaaminen on aina merkityksel-
listä. Kesäkoulussa meidät nuoret lääkärit 

kohdattiin, ja saimme arvokasta palau-
tetta työstämme, jatkaa kesäkoulun myös 
käynyt Linnea Liimatta.

Kokemukset keräävät kehuja Reetalta, 
Linnealta ja heidän opiskelijakollegoiltaan. 
Kesäkoulussa vastuun suhdetta kandien 
valmiuksiin oli Liimatan mukaan aidosti 
mietitty. Ylilääkäri antoi esimerkiksi 
vastaanottotyöskentelystä palautteen heti.

– Diagnosoinnin lisäksi arvioitiin vuoro-
vaikutustaitoja.

Kesälääkäreille oli joka viikko yhteinen 
koulutus ja henkilökohtainen tutortunti. 
Parisenkymmentä kandia jakoi tunnelmia 
tuoreeltaan.

– Potilastöistä keskusteleminen tuki 
omaa jaksamista.

Itsenäiseen päätöksentekoon valmis- 

tautumisen kannalta turvallisella ohjauk-
sella on suuri merkitys. Nykyiset kollegat 
kiittävätkin tapaa, jolla nuoria lääkäreitä 
tuettiin uransa alussa.

– Satakunnassa on tiedostettu lääkä-
reiden perehdyttämisen merkitys. 

Kiitos kesäkoulun, maakunnassa on 
ainakin kaksi lääkäriä enemmän. Linnea 
työskentelee Harjavallan ja Reetta Porin 
nuorisopsykiatrian poliklinikalla. 

– Kokemus tuki lääkäriksi kasvamista. 
Tuli arvostettu olo. Se onkin yksi syy, miksi 
palasin tänne töihin, Liimatta kehuu.

Kesäkoulu on hyvä startti erikoistu-
misopintoja aloittelevallekin. Vuodesta 
2013 toimineessa kesäkoulussa on lähes 
joka vuosi ollut mukana myös vastavalmis-
tuneita.

Huippukokemukset  
kesätyössä toi kaksi 

lääkäriä Satakuntaan

Satasairaalan psykiatria vuonna 2018

Nuorisopsykiatrian lääkärit 
Reetta Vähätalo ja Linnea 
Liimatta.

Lääketieteen lisensiaatti, MBA Ermo Haavisto, 63,  
valittiin Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaksi ensi  
vuoden alusta alkaen.

Hän on hoitanut kyseistä virkaa määräaikaisena  
viime vuoden maaliskuusta saakka edellisen johtajan  
Ahti Piston eläköidyttyä. Tuolloin virka täytettiin  
määräaikaiseksi meneillä olleen maakunta- ja sote- 
uudistuksen vuoksi.

Ermo Haavisto sanoo noudattavansa johtamisessaan 
edelleenkin kolmen k:n periaatetta: kysy, kuuntele, kannusta.

− Tämä sopii erinomaisesti asiantuntijaorganisaation 
johtamisen periaatteeksi, Haavisto toteaa.

Satasairaala järjesti luennon painonhallin-
nasta kiinnostuneille Porin yliopistokeskuk-
sessa lokakuussa. Kirurgian professori Paulina 
Salminen puhui lihavuuskirurgian merkityksestä 
vaikean lihavuuden hoidossa. 

Suomi on yksi Euroopan lihavimmista maista, 
mutta lihavuusleikkausten määrät ovat Salmisen 
mukaan huolestuttavan pieniä. 

– Pitkäaikaisseurannassa lihavuuskirurgia 
on osoitetusti ainoa apukeino, jolla saadaan 

aikaiseksi pysyvä ja hyvä painonlasku, Salminen 
totesi.

Yrittäjä Marko Palin kertoi oman kokemuk-
sensa leikkauksesta. Hän kärsi lihavuudesta ja 
ihmisten loukkaavista kommenteista ennen 
kuin sai avun kirurgiasta.

Luentoa oli kuuntelemassa noin 30 henkilöä. 
Videolähetystä joko suorana tai tallenteena 
katsoi 3 000 henkilöä.

Luentosarja jatkuu keväällä uusilla aiheilla. 

International Hospital Federation 
antoi Satasairaalalle kunniamainin-
nan työstään asiakaskokemuksen 
kehittämisessä.

Satasairaalan tiedolla johdettu 
asiakaskokemuksen kehittämisen 
toimintamalli oli mukana kategori-
assa nimeltä Asiakaskokemuksen 
johtaminen ja palvelukulttuurin 
kehittäminen.

Satasairaala valittiin ainoana 
suomalaisena terveydenhuoltoalan 
edustajana IHF:n kansainvälisen 
kilpailun finaaliin, mikä jo itsessään 
oli erinomainen saavutus. Ehdolla oli 
121 hanketta 92 organisaatiosta ja 34 
eri maasta. 

Asiakaskokemuksen 
parantamiseksi on tehty paljon 
konkreettisia toimia. Internetsivuilla 
otettiin käyttöön palveluchat sekä 
päivystyksen ruuhkamittari. Sairaalan 
tiloihin avattiin aulainfo sekä koulu-
tettiin vapaaehtoisia opastamaan 
asioinnissa.

Ermo Haavisto  
Satasairaalan johtoon

Kaikille avoin luentosarja starttasi

Satasairaalalle 
kunniamaininta 
asiakaskokemuk-
sen kehittämisestä

“Asiakaskokemuksen  
kehittämiseen kerätään  

yli 30 000 asiakas- 
palautetta vuodessa.”

Sairaanhoitaja Minna Heino  
tarkastuskäynnillä.

Uutisia
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Anssi Luoma, Ulla Saxén ja 
Jussi Hänti odottavat uudel-

ta Satapsykiatrialta paljon. 
Sairaalan tiloja voi helposti 
muunnella tulevaisuuden 

haasteiden mukaan. 

Pääsyy uuden sairaalan rakenta-

miselle on potilaan ja asiakkaan 

etu.

– Uusi päivystysasetus edel-

lyttää, että psykiatrisen päivys-

tyksen pitää olla samassa paikassa somaat-

tisen eli kehollisen päivystyksen kanssa, 

kiteyttää ylilääkäri Ulla Saxén. Uusi sijainti 

palvelee myös yhdenvertaisuusperiaatetta. 

– Mielenterveyspotilaiden tulee olla 

tasavertaisia muiden potilasryhmien kanssa. 

Potilaan kannalta on tärkeää, että somaat-

tinen sairaala on samassa yhteydessä. Se 

lisää myös potilasturvallisuutta, Saxén 

jatkaa.

Kun kaikki psykiatrian asiantuntijat 

työskentelevät samassa osoitteessa, potilaan 

hoidossa voidaan hyödyntää mahdolli-

simman hyvin eri asiantuntijoita ja ammatti-

ryhmiä, esimerkiksi toimintaterapeutteja.

Nykyisin mielenterveyspalvelut ovat 

keskittyneet Harjavallan 116 vuotta vanhaan 

sairaalaan, jossa on enimmillään ollut 600 

osastopaikkaa. Uudisrakennukseen tulee 

osastohoidon tarpeisiin sata yhden hengen 

huonetta.

Sata vuotta sitten pätivät täysin eri laina-

laisuudet kuin nykyään, ja mielisairaalat 

rakennettiin kauas asutuskeskuksista. Ajat ja 

etenkin hoitomuodot ovat muuttuneet näistä 

metsäsairaaloiden ajoista valtavasti. 

Ylihoitaja Jussi Hänti on vahvasti 

mukana uuden sairaalan toiminnallisessa 

suunnittelussa. 

– Nykyajan mielenterveydenhoito 

keskittyy inhimillisen avohoidon palve-

luiden kehittämiseen, ja myös hoitoajat 

sairaalassa ovat lyhentyneet radikaalisti. 

Satapsykiatrian uudisrakennus 
valmistuu 2023 osaksi Tiilimäen 
kampusta, ja hajallaan olevat  
erikoissairaanhoidon mielen- 
terveyspalvelut muuttavat  
saman katon alle.  
Maakunnan lähipalvelut  
Raumalla, Kankaanpäässä,  
Harjavallassa ja Huittisissa  
säilyvät ennallaan. 

Toki vuodepaikkojakin edelleen tarvitaan, 

kertoo Jussi Hänti.

Satakuntalaisilla mielenterveyspotilailla 

on vuodessa noin 80 000 avohoitokäyntiä.

Suurin toiminnallinen muutos 

Harjavaltaan verrattuna on tilojen käytössä.

– Kokonaismääräisesti tilat pienenevät, 

mutta vastaavasti potilaiden käytössä olevat 

tilat lisääntyvät ja paranevat. Harjavallassa 

on valtava määrä hukkaneliöitä, joiden 

ylläpito on kallista, Hänti tietää.

– Uudisrakennuksessa panostetaan 

muunneltaviin tiloihin. Ei ole tarkoituksen-

mukaista rakentaa jokaiselle työntekijälle 

omaa pientä koppia, vaan ajan sana on 

yhteiskäyttöisyys. Suunta sairaalarakenta-

Mielenterveys-

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

palvelut paranevat Satakunnassa

”Tukea mielenterveyden hoitoon  
tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa 

20–50 prosenttia väestöstä”
Ulla Saxén, ylilääkäri
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Jone Puumala, 41, (kuvassa) ihailee 
loppusyksyn ruskaa kotimaisemissaan 
Noormarkussa.  
Uusi ammatti on plakkarissa ja arki hy-
vässä hallussa. Viikonloppuisän elämään 
tuo valoa nelivuotias tytär Aliisa, ja pari-
valjakko liikkuu mielellään luonnossa.

Parikymmentä vuotta sitten Jonen 
elämä muuttui kuin salamaniskusta.

– Psykoosi iski täysin yllättäen 
jouluaattona 2000. Minua hoidettiin 
Harjavallan sairaalassa, ja diagnoosiksi 
vahvistui paranoidinen skitsofrenia. 

Alkuvuodet olivat raskaat, mutta 
sairaus saatiin kuriin. 

– Terapiasta on ollut apua ja olemme 
löytäneet toimivan injektiolääkityksen, 
joka annetaan kolmen viikon välein. Sai-

raus pysyy hyvin hallinnassa, ja olenkin 
harkinnut kokopäivätyötä, Jone pohdis-
kelee. 

Hän oli ehtinyt ennen sairastu-
mistaan valmistua ammattikoulusta 
metallimaalariksi, mutta kouluttautui 
toivuttuaan uuteen ammattiin ja tekee 
toimitilahuoltajan töitä osapäiväisesti. 

– Olen nuoresta lähtien rakastanut 
urheilua ja harrastanut painia. Olen 
jatkanut lajin parissa, lisäksi viikko-ohjel-
maan kuuluu kuntosaliharjoittelu. 

Jone toimii myös Satasairaalan psyki-
atrisen hoidon vastuualueen kokemus-
asiantuntijana.

– Terapeutti houkutteli aikoinaan 
mukaan toimintaan ja olen ollut hyvin 
tyytyväinen. 

Uutta kohti

misessa on nyt tämä, mutta kokemuksia 

on toki vielä aika vähän, hän jatkaa.

Suunnittelussa lähtökohtana on 

potilaan etu, se, miten potilaan polku 

olisi mahdollisimman luonteva. 

Tukea mielenterveyden hoitoon 

tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa 

20–50 prosenttia väestöstä. Tilojen 

suunnittelussa pitääkin pyrkiä kaukonä-

köisyyteen.

– Digiloikka on varmasti edessä myös 

mielenterveydenhoidossa, etäpalvelut 

eli asiakkaan sähköinen palveleminen 

lisääntyy, Saxén ja Hänti pohtivat.

–Emme voi tietää, millaista hoitoa 

tarvitaan 20–30 vuoden kuluttua, joten 

tiloista pyritään tekemään mahdolli-

simman muuntojoustavia. Myös potilas-

järjestöjä ja kokemusasiantuntijoita on 

kuultu suunnittelussa. 

Uudisrakennus nousee vanhan 

synnytys- ja lastensairaalan paikalle. 

Se on 20 000 neliöllään piirun verran 

suurempi kuin vuonna 2015 avattu 

Lasten- ja naistentalo. Uuteen raken-

nukseen sijoittuvat lasten, nuorten, 

aikuisten ja vanhuspsykiatrian osastot 

sekä pääosin avohoidon toiminnot. 

Lisäksi saman katon alla ovat toimintate-

rapia, sairaalakoulu ja hallinto. Omat tilat 

saavat myös opiskelijat, tutkimus sekä 

potilasjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta.

– Tarve on ilmeinen, sillä rakennus-

suunnitelma sai heti myös ministeriöltä 

poikkeusluvan, perustelee projekti-

johtaja Anssi Luoma.

Purkaminen aloitetaan alkuvuonna, 

rakennustyöt pääsevät käyntiin 

seuraavan vuoden alussa ja vihkiäisiä on 

tarkoitus viettää vuonna 2023.

Luoma on kiertänyt esittelemässä 

suunnitelmia pitkin syksyä niin työnteki-

jöille kuin sidosryhmille. Vastaanotto on 

pääasiassa positiivinen, toki kysymyk-

siäkin on herännyt. 

– Uusi on aina haaste. 

Toimintatapojen muutoksia tehdään jo 

nyt, jotta muuttovaiheessa ne olisi jo 

mahdollisimman pitkälle sisäistetty.

80 000
avohuoltokäyntiä

100
yhden hengen 

huonetta

360
työntekijää

51 milj.
rakennusinvestointi

Uusi  
Satapsykiatria  

lukuina

”Sairaus  
saatiin kuriin”

Jone Puumala
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majakat
Satasairaalassa on käynnissä 

jo neljäs psykiatrisen hoidon 

vastuualueen kokemusasiantun-

tijakoulutus. Johtava psykologi 

Sirkku Tyni on visionääri, joka 

lähti rohkeasti kehittämään triomallia.

– Rakenteisiin voi ja pitää vaikuttaa. 

Psykiatrista hoitoa ei voi koskaan katsoa 

vain ammattilaisen näkökulmasta. 

Triomallissa ammattilainen, potilas 

ja koulutettu kokemusasiantuntija 

toimivat yhdessä ryhmä- tai yksilöta-

paamisissa.

VASTUULLINEN AMMATTILAINEN 
AINA MUKANA

Vuorovaikutustaidot korostuvat entistä 

enemmän koko hoitotyön kentässä, mut-

ta erityisesti psykiatristen sairauksien hoi-

dossa. Kokemukset ovat erittäin kannustavia 

ja tulokset hyviä, joten kokemusasiantuntijoi-

den käyttö on muuttunut pysyväksi työtavaksi. 

– Meidän jengi on ottanut uuden työtavan 

hienosti vastaan. Koko konseptin ydin on toimia 

potilaan eduksi parhaalla mahdollisella tavalla, 

Sirkku kiteyttää.

TOIPUMINEN ALKAA  
USEIN SAIRAUDEN  
HYVÄKSYMISESTÄ
Koulutettu kokemusasiantuntija on kuin 

majakka, hyvän toivon tuoja. Sirkku kuitenkin 

korostaa, että mukana on aina myös vastuullinen 

ammattilainen. Hän puuttuu tilanteeseen heti, 

jos keskustelu esimerkiksi ajautuu liian ahdista-

vaksi. 

Usein sairastuneen ensimmäinen iso askel 

kohti parempaa on hyväksyä diagnoosi. Mieli al-

kaa olla vastaanottavainen hoidolle ja terapialle. 

Vertaistuki voi avata tiukkojakin lukkoja.

– Kokemusasiantuntijoiden omat, aidot 

kokemukset ja selviytymistarinat auttavat. Joku 

muukin on käynyt läpi samoja aallonpohjia ja 

selvinnyt, Sirkku kertoo.

VERTAISKOKEMUKSET AUTTAVAT
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAA
– Meidän kokemusasiantuntijamme luovat oman 

tapansa toimia. Jotkut kertovat avoimesti koko 

tarinansa, toiset taas ovat enemmän kuuntelijoita 

ja sparraavat tällä tavalla. Tärkeintä on omalla, 

elävällä esimerkillä viestiä: minäkin selviydyn, 

minäkin selätin sairauden, Sirkku valottaa.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun kokemus-

asiantuntija on itse käynyt läpi saman sairauden 

oli se sitten skitsofrenia, kaksisuuntainen mielia-

lahäiriö, masennus, psykoosi tai päihdepsykiatri-

nen sairaus. Satasairaalassa noudatetaan tiukkaa 

tietosuojaa, ja kokemusasiantuntijarekisteriin on 

pääsy vain kahdella työntekijällä. 

Kokemusasiantuntijakoulutukseen pääsevät 

pääsääntöisesti Satasairaalassa hoidettavina 

olleet. Heillä on omakohtaista kokemusta talon 

toiminnasta, ja pystyvät näin samastumaan pa-

remmin. Kenttätyötä edeltää aina seikkaperäinen 

koulutusjakso. Kokemusasiantuntijoita on nyt 

viitisentoista, ja lisää koulutetaan aina tarpeen 

mukaan.

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

Koulutetut kokemusasiantuntijat tuovat toivoa, valoa ja vertais- 
tukea mielenterveystoipujien arkeen. Satasairaala on saanut  

palkitusta pioneerityöstään hyviä tuloksia.

Mielen

Raumalainen Kreetta Mäkinen, 26, (kuvassa) 
on viittä vaille valmis psykiatrisen hoidon 
vastuualueen kokemusasiantuntija. Ran-
koista elämänkäänteistä selviytyneenä hän 
haluaa käyttää psyykkisesti sairastuneitten 
ääntä ja ajaa heidän etujaan. Vertaistuen 
tarjoaminen on yksi keino. 

– Kun diagnoosini saatiin kohdalleen, 
opin vähitellen olemaan itselleni lempeä. 
Ymmärsin, etten ole ainoa samoista ongel-
mista kärsivä. Iso kiitos kuuluu sairaalan 
ammattilaisille, jotka loivat uskoa toipumi-
seen ja korostivat, että minussa on monta 
muutakin puolta sairauden lisäksi. He myös 
innostivat lähtemään koulutukseen.

Koulutusjaksoa hän kehuu monipuoli-
seksi ja antoisaksi. Ammattilaisten kanssa 
tasavertaisena toimiminen on koko jutun 
ydin. Erityiskiitoksen saa porukan hyvä 
ryhmähenki.

– Jokainen kerta on opettanut uutta ja 
antanut tärkeitä taitoja. Kokemusasiantunti-
juus auttaa toipujaa, ja on samalla hoidollis-
ta myös itselle. 

Kreetan luokanopettajaopinnot sujuvat 
taas, ja kotona odottaa puolison lisäksi söpö 
suomenlapinkoiranpentu Luna. 

– En halua jäädä vanhojen traumojen 
uhriksi, vaan moni haave odottaa vielä to-
teutumistaan.

Kreetasta tulee 
työpari ja vertaistuki

”Iso askel kohti  
parempaa  
on hyväksyä  
diagnoosi”
Sirkku Tyni, psykologi

14 15



16 17

Kyllä! Vihreästä liivistä tunnistaa vapaaehtoisen, jonka puoleen 
voi kääntyä sairaalan käytävillä. Asiassa kuin asiassa.

TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo

Isossa sairaalassa toisen ihmisen hetkelli-

nenkin kohtaaminen voi antaa ison avun.

– Joskus lähdetään yhdessä etsimään 

oikea osasto. Toisinaan jutellaan arkisia 

asioita, kysellään, miten matka sairaalaan 

meni ja pidetään seuraa. Sen ihmeellisempää 

tämä ei ole, sanoo vapaaehtoiseksi kouluttau-

tunut Pirkko Vuori. 
– Juuri pidin pienelle lapselle seuraa sen 

ajan, kun äidin piti päästä käymään vessassa. 

Niinkin konkreettista voi apu olla, lisää 

toiminnan arjesta Kreetta Mäkinen, tuore 

vapaaehtoinen hänkin.

Vapaaehtoisten parikymmenhenkinen 

joukko tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen 

kiireetöntä kohtaamista. He ovat ihmisiä 

ihmisille sairaalan arjessa.

– OLKA on kouluttanut Satasairaalaan nyt 

21 vapaaehtoista. He ovat vihreissä liiveissään 

potilaita varten saattajina, juttukavereina tai 

neuvojina, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Annemari Hirsimäki kertoo. 

OLKA tarkoittaa suunnitelmallista järjestö- ja 

vapaaehtoistoimintaa Suomen sairaaloissa. 

Satasairaalan pääsisäänkäynnin aulassa 

on OLKA-piste, josta voi kuka tahansa tulla 

kysymään neuvoa.

– Sairauden kohdatessa OLKA-piste tarjoaa 

väylän järjestöihin. Näin potilas saa halutessaan 

kosketuksen vertaistukeen tai yhteyden 

paikkaan, josta sairaudesta saa lisää tietoa.

Elämän kriisitilanteissa on tärkeää, että 

voi kiireettä tulla juttelemaan itselle tärkeästä 

Pirkko Vuori auttaa tarvittaes-
sa laboratorion asiakkaita heti 
ovella. ”Kyllä sen huomaa, jos 
asiakas vaikuttaa olevan vä-
hän hukassa. Silloin kysymme, 
voimmeko auttaa.”

Tekö olette niitä ihmisiä,  
joilta voi kysyä?

asiasta. 

Tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata 

hoitoammattilaisen työtä. 

– Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitotyöhön 

ja heillä on vaitiolovelvollisuus, muistuttaa 

Hirsimäki.

OLKA-pisteen lisäksi vuoroissa olevat 

vapaaehtoiset päivystävät ympäri sairaalaa.

– Satasairaalassa vapaaehtoinen on apuna 

myös päivystyksen odotustilassa. Sen lisäksi 

heitä näkyy sairaalan O-rakennuksessa ja 

laboratoriossa, Hirsimäki sanoo.

Pääaulan penkille istahtaa tyytyväinen 

mies. Antero Toivonen sai tukea omaan 

sairauteen sopeutumisessa sairaalan 

vapaaehtoisilta. 

– Sairastuminen on aina shokki. 

Vapaaehtoisen kanssa juttelu auttoi saamaan 

omat kaoottiset ajatukset järjestykseen 

sairaalassa ollessa. Siinä auttoi empaattinen 

keskusteluyhteys, Toivonen muistelee.

Nyt mies haluaa auttaa itsekin. Hän 

aikoo osallistua vapaaehtoisten seuraavaan 

koulutukseen.

– Avartaa omaakin maailmaa, kun pääsee 

juttelemaan erilaisten ihmisten kanssa. 

Kiitosta saaneeseen vapaaehtoistoi-

mintaan on tervetullut kuka vain – iästä tai 

ammatillisesta taustasta riippumatta.

– Ikäni asiakaspalvelutyötä tehneenä 

koen ihmisten kanssa olemisen mielek-

käänä. Haluan aidosti olla tekemisissä 

ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset saavatkin työstä itselleen 

eliksiiriä elämään. Pirkko Vuori halusi 

eläkepäiviinsä mielekästä tekemistä – ja on 

sitä saanut.

– Antamalla saa. Kun edes yhtä ihmistä 

on voinut neuvoa tai auttaa, niin jo siitä saa 

hyvän mielen. Näin eläkkeellä ollessa kaipaa 

myös sosiaalista kanssakäymistä, Vuori 

sanoo. 

Vapaaehtoiset voivat itse valita työsken-

telyajat ja näin sovittaa auttamisen omaan 

elämänrytmiinsä. Sairaalassa vuorotyötä 

tekevälle Kreetta Mäkiselle halu auttaa 

kumpuaa vahvana oman työn kautta.

–Työssäkäyvälle neljän lapsen äidille 

vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on 

aivan mahdollista, Mäkinen muistuttaa.

– Tämä antaa minulle energiaa. Porukka 

on voimavara.

OLKA SATASAIRAALA on Facebookissa ja 

Instagramissa. Ota seurantaan, niin pääset 

tutustumaan vapaaehtoistoiminnan arkeen.

”Kuuntelemme, mitä kenelläkin sydämellään on.” Vapaaehtoiset Pirkko Vuori ja Kreetta Mäkinen.

”OLKA on järjestö- ja 
vapaaehtoistoimintaa 
sairaalassa. Vapaaeh-
toiset käyvät kolmen 

tunnin koulutuksen ja 
pääsevät kivaan poruk-

kaan auttamaan sai-
raalassa kävijöitä.”

Annemari Hirsimäki, kordinaattori



Flunssapöpö
kampoihin kotikonstein
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Bakteerit ovat pääasiassa kavereitasi, sillä ne puolustavat kehoasi hyökkääjiä 
vastaan. Tutkijat ovat löytäneet myös yhteyden mielenterveyden ja suolisto-
bakteerin välillä. Pöpöt, kuten influenssavirukset, tekevät toki myös myyrän-

työtä ja levittävät tauteja. Helpoilla kotikonsteilla vaikeutat niiden työtä

AjankohtaAjankohta

Ilo on kadonnut elämästä. Mikään ei tun-

nu oikein miltään. Voimat ovat vähissä. 

Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa ihmi-

nen kaipaa kipeästi neuvoja. Helpoin tapa 

aloittaa on mennä netissä osoitteeseen mie-

lenterveystalo.fi. Mielenterveyteen erikoistu-

nut ja kaikille avoin nettipalvelu tarjoaa luotet-

tavaa tietoa psyykkisten ongelmien hoitoon. 

Aikuisille, nuorille ja lapsille on palvelussa oma 

osionsa.

Kun tuntuu oikein pahalta, voi olla vaikea 

sanoittaa omia tunteita. Oman oireen tunnis-

taminen on jo askel kohti parempaa vointia. 

Oirenavigaattorin avulla voi itsenäisesti arvioi-

da psyykkistä hyvinvointia ja löytää lähellä ole-

van paikan, josta saada tilanteeseen sopivaa 

apua. Nettipalvelussa on myös erilaisia oma-

hoidon ohjelmia. Ne ovat apu voinnin kohenta-

miseksi omaehtoisesti ja itselle sopivaan tah-

tiin. Apua on saatavilla esimerkiksi erokriisiin, 

ahdistukseen, unettomuuteen tai juomisen hal-

lintaan.

Jokin ei nyt ole kunnossa, onkohan tämä 

psyykkistä? Mielenterveystalon itsearvioin-

tikyselyt auttavat oman psyykkisen voinnin 

seurannassa. Vointia voi tarkistaa esimerkik-

si masennus-, syömishäiriö- tai paniikkioireky-

selyiden avulla. On tärkeää huomioida, että itse 

tehtävien kyselyjen tulokset ovat aina suun-

taa-antavia, eikä niiden perusteella voida teh-

dä diagnoosia.  

Terapia onnistuu verkossakin. Nettipalve-

lussa voi päästä jonottamatta nettiterapiaan lää-

kärin lähetteellä. Nettiterapiaan päästäkseen 

on ensin käytävä terveydenhuollon ammattilai-

sen kanssa keskustelemassa omasta tilantees-

ta. Tätä kautta on mahdollista saada lääkäril-

tä lähetteen matalan kynnyksen terapiahoitoon 

verkossa. Tutustu netissä: mielenterveystalo.fi

TEKSTI Milla Majander KUVA Vesa Saivo

Mitä mielelle kuuluu?
Mielenterveystalo.fi antaa ensi käden tietoa,  

kun oman tai läheisen mielen vointi arveluttaa.

Apua 24/7

Mieli voi  
huonosti, minne 
olen yhteydessä?
Jos et tarvitse kiireellistä hoitoa, ota 
yhteys oman alueen terveysasemaan ja 
varaa aika asiantuntijalle. 

Tarvitsetko asiantuntijan neuvoa 
nopeasti? Soita Satasairaalan päivys-
tyksen puhelinneuvontaan: 02 627 6868.

Akuutissa hätätilanteessa soita 112 tai 
hakeudu päivystykseen.

2
3

1 4Muista, että kännykkä ja monet muut usein 
koskettelemasi tavarat ovat influenssa-aikaan 
täynnä pöpöjä. Pidä siis sormet poissa suusta, 
nenästä ja silmistä, ettet siirrä tartunnan ai-
heuttajia kehoosi. Käytä tarvittaessa käsidesiä.

Kännykkäkin on pöpöpesä

Aivastuksessa pöpöt singahtavat 
matkaan hurjalla vauhdilla ja kan-
tavat kauas. Pidä siis kertakäyttö-
nenäliinoja aina mukanasi, ja peitä 
yskiessäsi ja aivastaessasi liinalla 
koko suu ja nenä. Voit myös aivas-
taa kyynärtaipeeseesi. 

Torppaa kärsätaifuuni

Sairaalassa vieraillessasi 
huolehdi käsihygieniasta 
erittäin huolellisesti: pese 
kädet ja käytä käsidesiä 
mennen tullen. Muista, että 
nuhanenän ja köhäkurkun 
paras paikka on kotona 
eikä tartuttamassa muita. 
Hoidettu flunssa paranee 
nopeammin ja  
vältyt jälkitau- 
deilta. 

Pärski kotona, 
älä porukassa

Käytä saippuaa ja 
lämmintä vettä. Pese 
huolellisesti ja usein, 
myös sormien välistä 
ja kynsien alta. Huuh-
tele ja kuivaa huolelli-
sesti kertakäyttöiseen 
pyyhkeeseen. Sulje 
hana esimerkiksi  
paperipyyhkeellä.

Älä säästä 
saippuaa

TEKSTI Maiju Junko KUVA Joonas Mäki
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www.satasairaala.f i

”Kerro läheisillesi 
tai ammattilaisille 
mieltä painavista 
asioista − älä jää 
pyörittelemään 
niitä yksin.  
Puhuminen aut-
taa jäsentämään 
ajatuksia.”

Erikoistunut  
Sinuun

Tiina-Maija Mäkilä 
psykiatrian erikoislääkäri, 
Rauman psykiatrian poliklinikan ylilääkäri

Puhuminen  
keventää 
mieltä 


