
Psykiatrinen työryhmä

Yhteystiedot
Harjavallan terveysasema
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA
(02) 677 3111 (vaihde)
Henkilökunta ja ajanvaraustiedot:
www.ksthky.fi/psykiatrinen_tyoryhma keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille



Psykiatrinen 
työryhmä
Psykiatrinen työryhmä tarjoaa 
keskusteluapua aikuisille ja yli 
16-vuotiaille nuorille. Työryhmään 
kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, 
psykologeja ja psykiatri.

Psykiatristen sairaanhoitajien ja 
psykologien vastaanotoille ha-
keudutaan useimmiten lääkärin 
tai muun terveydenhuollon am-
mattilaisen suosituksesta. Ha-
keutumisen syynä voivat olla esi-
merkiksi masentuneisuus, ahdis-
tuneisuus, jännitys, pelot, union-
gelmat tai työssä jaksamisen 
vaikeudet. Vastaanotoille ei tar-
vita varsinaista lähetettä. Asia-
kas voi myös itse ottaa yhteyt-
tä työntekijöiden puhelinaikoi-
na (katso ajat www.ksthky.fi/ 
psykiatrinen_tyoryhma). 

Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoa-
vat keskusteluapua ja toteuttavat 
psykiatrisesta erikoissairaanhoi-
dosta siirtyneiden asiakkaiden jat-
koseurantaa yhteistyössä muun 
perusterveydenhuollon henkilös-
tön kanssa. Terveyskeskuspsyko-
logit tarjoavat terapeuttisia kes-
kusteluja ja psyykkisen tilanteen 
arviointeja erilaisissa ongelma- ja 
kriisitilanteissa. Psykiatrisen työ-
ryhmän opintopsykologi tarjoaa 

psykologin palveluja Harjavallan ja 
Nakkilan toisen asteen opiskelijoil-
le. Opintopsykologiin voi ottaa yh-
teyttä opiskeluun ja omaan hyvin-
vointiin liittyvissä pulmatilanteissa.

Käynnit ovat maksuttomia ja luot-
tamuksellisia. Vastaanotot on pää-
osin keskitetty Harjavallan terveys-
keskukseen.

Työryhmään kuuluvat
• psykiatri
• psykiatriset sairaanhoitajat
• erikoispsykologi
• opintopsykologi
• terveyskeskuspsykologi

Riittävä  
motivaatio ja 

yhteistyö ovat 
muutoksen 

avaimia.

Tarjoamme
• kriisiapua
• keskusteluapua
• psykoterapiaa
• psyykkisen tilan arviointeja 

ja tutkimuksia
• korvaushoitoasiakkaiden 

psykososiaalista tukea
• opintopsykologin 

palveluja

Arvomme ovat
• arvostava ja kunnioittava 

vuorovaikutus
• tiedonsaannin, vaikutus-

mahdollisuuksien ja itse-
määräämisoikeuden edis-
täminen

• ammattitaidon ylläpito ja 
työn hallinta

• vaikuttavuuden edistäminen

Psykiatrinen työryhmä toimii viihtyisissä tiloissa Harjavallan terveysasemalla.

Toimintatapa
Työryhmä käsittelee saapuneet 
yhteydenotot kerran viikossa ja tä-
män pohjalta arvioidaan, millainen 
ja kenen työntekijän toteuttama 
työskentely tilanteeseen sopii. Tä-
män jälkeen asiakkaaseen ollaan 
yhteydessä ja sovitaan vastaanot-
toaika. Aluksi toteutetaan arvioin-

tityyppisiä käyntejä, joiden jälkeen 
sovitaan varsinaiset hoitokäynnit. 
Toisen asteen opiskelijat ohjataan 
opintopsykologin vastaanotolle. Ti-
lanteesta riippuen osa asiakkaista 
ohjataan perhe- tai päihdepalve-
luiden piiriin. Tarvittaessa asiakkaat 
voidaan ohjata myös psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon palveluihin. 


