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Yhteistyö päivystyksen kanssa:
Mielenterveydelliset häiriöt, potilaan kulku, 1.11 alkaen

potilaalla vaiva

yrittänyt tai uhkaa
uhkaa toisia
- Voimakas psyykkinen häiriö
hyvin häiriintynyt
henkisesti tai väkivaltaisesti uhkaava
sekava tai ei kykene yhteistyöhön
tarvitsee eristämistä

väkivaltainen
ase hallussa
itsetuhoinen

Ryhmä C

- Kohtalaisesti häiriintynyt
antaa tutkia
selkeät esitiedot
kohtalaisen levoton
- Ahdistaa tai masentaa, ilman itsetuho ajatuksia

MTPA:
 Kaikki lähetteet
 Kaikki konsultaatiot
MTPA koordinoi PTA/HTA/KTA
aikuispsykiatrisen avohoidon
yksiköihin
 MTPA/Ps1-päivystävän hoitajan
numero on 05- 352 46 10,
oh Jaana Stigmanin 040-1988964
ja yl Juha Kemppisen 040-1463196

F10+

A.
B.
C.
D.
E.

3
Oh Heli Naukkarinen

- Ylt- Nova- CCU - Teho

Somaattinen
hoito

?

MTPA

MTPA/ Ps1
Psytriage

Ad 20 x
PTA
HTA
KTA

Suoraan tai
ajanv.kirjalle
seur pv/hoitava
yksikkö

A.
B.
C.
D.
E.

Psytriage

Päihdekl.
Pajarila/Ps1

KIVAajat

Uusi pt, yli 2v
ed. hoidosta

”MTK”
F30+/F40+

Jatkohoito:
Tkl, Ttl tms

041110 Yl juha kemppinen

Työryhmän
ajanvarauskirja:
KIVA-ajat 2h/pv tai
tarvittaessa
enemmän h/ pv

Puh.nro ?
 Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Palveluohjaus

Ps1 (H11)
PSYNOVA
Nuorisopsykiatria
Lastenpsykiatria

Palveluohjaus

F20+
F30+
F40+

Ad 20 x
Ad 2-3 v

Vanha pt <2v / jatkoth
F30+, F40+-pt

Konsultaatiopkl
(somatopsykiatria)

Taitojen ja
valmiuksien
harjoittelu

Jalkautuva
Työote
F20+
F20+,
Kuntoutuksellinen
työote

DT:n jatkohoito
Pajarilassa
Sairaalapsykiatria
Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Päihdeklinikka
Tarulantupa
Lastensuojeluprosessi

Mielenterveyskuntoutus:
- Sairaalapsykiatria
- Kuntoutuskodit
- Asumispalvelut
- Päivätoiminta

Ad 20 x

POSA
2-4 vkoa

Opiaattikorvaushoito

Delirium tremens?,
Vieroitusoireet?,
Myrkytykset? F50?

Heti hoitoon ( M1 ja/tai aggressiiviset, F1x.3-4)
10 minuutin kuluessa (voimakas psyykkinen reaktio)
30 min Kohtalainen psyykkinen häiriö (F2x, bipolar)
<2h Masennus, ahdistus (F32.x, F4x)
>2h Psykososiaalinen ongelma ( palveluohjaus)
Ps-lehti/ Triagearvio

Päihdehoitopotilaan
hoitoprosessi

- arkisin klo 7-16 ent.Ps2 tiloissa
- iltaisin ja viikonloppuisin
klo 16-07 ent.Ps2 tiloissa
Triage-hoitaja tekee merkinnän
potilaan triagesta ja tilanteesta
PS- lehdelle

- Ei ole riski toisille tai itselle
- Ei käytöshäiriötä
- Ei ahdista
antaa tutkia
keskustelee
krooniset oireet
pyytää lääkkeitä
sosiaalisia ongelmia

Triage

Päivystys

MTPA=Mtpäivystys
p. 05- 352 4610

Ryhmä E

Arvio: kaikki pt

Viranomaiset

PS1

Ryhmä D

- Mahdollisesti riski itselle tai toisille
itsetuhoajatusta
- Voimakkaasti häiriintynyt
- Kohtalainen psyykkinen häiriö
voimakkaasti levoton
häiritsevä käytös
outoa käytöstä
piileilevä
- Psykoottinen
aistiharhoja
harhaluuloinen
vainoharhainen
- Mielialahäiriö
masentunut
ahdistaa
kaksisuuntainen mielialahäiriö

112

Yle-lääkäri

- Todennäköinen riski itselle tai toisille

-selkeästi vaarallinen

hoitolinja triagen mukaisesti

huomioidaan aina ennen muita hoidon tarpeita

Ryhmä B

Ryhmä A

Pt itse

Somaattisen hoidon tarve

Triage

Jatkohoito:
Tkl, Ttl tms

Poistuu
Psykiatrisesta
Hoitojärjestelmästä

Jatkohoitopaikkaan
Lääkärin epikriisi/ omahoitajan
loppulausunto ja
jatkohoito-ohjeet
4

2

10.11.2010

Organisaatioajattelusta
prosessiajatteluun
290910 Yl Juha Kemppinen
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Juha Heino, 21108 SPY hallinnonkoulutus
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Working with You is Killing me
Freeing Yourself from Emotional Traps at Work,
2006, Warner Business Books: New York

Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat - varoitussignaalit

Sinun ihmisten välisten rajojesi yli on menty, jos :
- olet jatkuvasti vihainen, poissa tolaltasi
tai valitat koko ajan
Todennäköisesti tarvitset selvittää,
mikä tai kuka on ylittänyt rajasi
Kun haluat asettaa rajat jollekin,
sano se selvästi, ilman vihaa,
niin vähillä sanoilla kuin mahdollista

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat - varoitussignaalit
Työpaikan ihmissuhderajat:
- Ihmisten väliset, interpersoonalliset rajat,
ovat näkymättömiä. Ne vaihtelevat ihmisestä toiseen.
- Ihmisten väliset rajat muodostetaan kommunikoimalla
sanallisesti ja käyttäytymisellä
- Sekavat viestit johtavat sekaviin lopputuloksiin
Työpaikan ihmissuhderajat:
1. Aika – halukkuus asettaa ja noudattaa aikarajoja
2. Henkilökohtainen tila – kerro sääntösi tavaroittesi käytöstä
3. Sanojensa pitäminen – huomioi kenen käyttäytyminen pitää yhtä puhumisen kanssa
4. Henkilökohtaiset tiedot – vedä raja, milloin olet kuullut enemmän kuin tarpeeksi
5. Tunneilmaisu – anna toisten tietää mukavuusrajasi
6. Tavat / Kohteliaisuus – muista että on ok pyytää noudattamaan tavallista kohteliaisuutta
7. Äänet – etsi tapoja, joilla voit vähentää volyymia

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York

Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat - varoitussignaalit
Ihmisten väliset, interpersoonalliset rajat,
ovat näkymättömiä. Ne vaihtelevat ihmisestä toiseen.
- Ihmisten väliset rajat muodostetaan kommunikoimalla
sanallisesti ja käyttäytymisellä
- Sekavat viestit johtavat sekaviin lopputuloksiin

Vaarallinen viehätys- 7 eri vaihetta:
1. Magnetismi – tunnet vetoa toiseen henkilöön, sinun on pakko muodostaa suhdetta
2. Kuluttaminen – suhde kuluttaa yhä enemmän aikaasi ja energiaasi
3. Harjoittelu ja toipuminen – kulutat paljon aikaa valmistautuaksesi tai toipuaksesi
Vuorovaikutuksesta toisen henkilön kanssa
4. Muuttamispakko – koetat pakkomielteisesti saada toisen henkilön muuttumaan
5. Vuorovaikutuksen jälkeinen sydämenpoltto – vuorovaikutuksen jälkeen jäät tunneähkyyn
6. Allerginen reaktio – kehität fyysisiä reaktioita toiseen henkilöön: päänsärky, silmiä pistää,
Vatsaa polttelee, olkapäät tiukkenevat, niskaan koskee, selkään koskee jne.
7. Vankeus – et tunne tietä ulos vuorovaikutuksesta, etkä voi löytää ratkaisua.
Tunnet joutuneesi et voita ( no win)- tilanteeseen.

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat - varoitussignaalit
Fyysiset signaalit:
Tunne-elämän signaalit:
- Hampaiden yhteen pureminen
- Viha
- jäykkä niska
- Pelko
- jännityspäänsärky
- Paniikki
- tiukkuus rintakehässä
- ahdistus
- ylikuumeneminen
- nolous, hämmennys
- vilunväristykset
- sekava olo
- vatsakipu ja pahoinvointi
- masennus
- pinnallinen hengitys
- vastenmielisyys
- käsivarsien tuikkiminen
- avuttomuus
- selkäkivut
- epätoivo
- lihasspasmit
- kasvojen nykimiset
Henkiset signaalit:
- unettomuus
- pakonomainen ajattelu (kelailu)
- väsymys
- omaan ajatusmaailmaan karkailu (spacing out)
- jatkuvasti häiritsevät seikat
- epäluuloisuus, vainoharhaisuus
- kostofantasiat
- unohtelu
- kyvyttömyys keskittyä
Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York

Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat - varoitussignaalit
Kun puhut tämän henkilön kanssa,
niin tunnetko…:
- jännitystä päässäsi
- tiukkuutta hartioissa
- tuikkimista käsivarsissa
- möykyn mahassasi
- kipua niskassa
- uneliaisuutta
- omaan maailmaan
menemistä?

Kun kuulet hänen äänen tai saat emailin,
niin… :
- rintakehä tuntuu kireältä
- otsassa jyskyttää
- vatsasta kirpaisee
- kehoa puistattaa
- hengitys tulee pinnalliseksi
- veresi kiehuu?

Tämän henkilön tavattuasi,
niin tunnet …:
- tarvetta levätä
- seisauttaa työsi
- syöt enemmän tai
vähemmän kuin tavallisesti
- kuin tuuli olisi tyrmännyt
sinut
- jyskyttävää päänsärkyä
- välitöntä helpotusta ?

Ennen kuin tapaat tätä henkilöä, niin… :
- nukutko yön huonosti
- tunnet olevasi kireällä
- vatsankuvotusta
- syöt enemmän tai vähemmän kuin tavallista
- lihakset jännittyvät
- riitelet puolisosi tai lastesi kanssa?

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Työpaikan ( ihmissuhteen) aiheuttamat ongelmat – 4 keinoa irtikytkentään
Fyysinen irtikytkentä:
- Hengitä syvään
- liiku tai urheile
- rauhoitu ja vapauta
fyysistä energiaa

Henkinen irtikytkentä:
- Kysy itseltäsi, ”mitä täällä tapahtuu?”
- Pysyttäydy tosiasioissa

Sanallinen irtikytkentä:
- Päätä, mitä aiot sanoa
ratkaistaksesi asian

Business tools- irtikytkentä:
- Mieti, mikä työpaikan työkaluista
sopii tilanteeseen ja valitse paras
työkalu

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York

2. Valintakartta. M.A.Adams: Change Your Questions, Change Your Life, 2004
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Managing up
työntekijä  esimies

Erilaisia työpaikan rooleja :
Näkymätön

Viihdyttäjä

Sankari

Huolehtija

Rauhantekijä

Marttyyri
Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Managing up - Työntekijän keinot parantaa työyhteisöä:

1. Kouluta esimiehesi tapaamaan sinua säännöllisesti
2. Tule jokaiseen kokoukseen mukanasi yksityiskohtainen
asialista
3. Ole selvillä esimiehesi vaihtuvista prioriteeteista
4. Ennakoi ongelmia ja tarjoa ratkaisuja
5. Valmistaudu aina antamaan tilannekuvaus projekteistasi

1.
2.
3.
4.
5.

Ole ajoissa ja aloita päiväsi varhain
Ole portinvartija ja estä esimiehesi ”ajansyöjät”
Luo systeemisi niin, että toisten on helppo löytää asioita, kun et ole töissä
Pidä ihmisten luottamukselliset henkilökohtaiset asiat siellä minne ne kuuluvat
Lupaa mieluummin vähemmän kuin enemmän, delegoi enemmän kuin teet itse

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York

Vaikeita pomoja:
Välttelijä
Poissaoleva

Kontrolloiva egomaanikko

Pyhä lehmä

Ampuu viestinviejän

Töykeä

Ansionvarastaja
Charmikas valehtelija

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Managing down
esimies  työntekijä
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Vaikeita alaisia Esimiehen 9 päänsärkyä:
Aina myöhässä (sorry)
Passiivis- aggressiivinen
( en tiennyt, mitä piti tehdä)

Aina jotain ( sairaus, sekasotku)

Kyynikko ( ei toimi)
Huomionetsijä
( yksi pikku juttu)
Etana
( teen sen huomenna, lupaan)

Huono asenne
( ei kuulu minulle)
Päihdeongelmainen
( mninulla on flunsssssa)

Varas
( työpaikan tavaraako,
oho…)

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York

Esimiehen 4 taitoa
( business parenting)
1. Työntekijöiden on tiedettävä tarkasti, mitä heiltä vaaditaan
2. Työntekijät tarvitsevat jatkuvaa palautetta
3. Työntekijät testaavat ympäristöä
4. Business tools - ovat esimiehen parhaat ystävät

Esimiehen 10 epärealistista uskomusta
1. Minun tarvitsee sanoa asiasta vain kerran
2. Heidän pitäisi käyttäytyä kuten minä
3. Heidän ei pitäisi tehdä virheitä
4. Minun ei pitäisi olla heidän vanhempansa
5. Heidän pitäisi tietää, miten priorisoivat työtään
6. Heidän pitäisi tietää, mitä minä haluan
7. Heidän tulisi pitää ja arvostaa minua
8. Heidän pitäisi tietää, että arvostan heitä
9. Heidän tulisi tulla toimeen keskenään
10. Heidän ei pitäisi haastaa minua.

Working with You is Killing me - Freeing Yourself from Emotional Traps at Work, 2006, Warner Business Books: New York
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Erimielisyys vs yhteistyö
Ratkes

Ongelmien noidankehä Muuta
Ongelmien
kuvaaminen

Ei toivottua
muutosta

Ei ratkaisuideoita

Syiden
pohtiminen

ongelmat
tavoitteiksi !

Muutoksen
puutteen
selittäminen

Syyttävät
selitykset

Huono
yhteistyö
Lyhytterapiainstituutti Oy
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Erimielisyyden syveneminen:

Erimielisyys

Haittojen alleviivaaminen
Tois(t)en motiivien arvailu
Tulkinta – toinen ei muuta
näkemystään?
 yritys puhua toiset ympäri

Kokemus
vääryydestä

Rangaistus
ja/tai hyvitys/
sovitus

Voimakeinoilla uhkailu
Loukatuksi tulleilla on tapana kuvitella kostoa,
koska ei ole saanut oikeutta
Kostossa on kysymys oikeuden omiin käsiin
ottamisesta.

Ongelman kuvaus

Tavoitteiden määritteleminen

Syiden analysointi

Edistyksen huomioiminen

Syyttävät selitykset

Edistyksen kannustavat selitykset

Loukkaantuminen

Onnistumisen ylpeys ja
ansion jakaminen

Huono tunnelma
Ei yhteistyötä
Ei ideointia

Mukava tunnelma
Hyvä yhteistyö
Kehittämisideoita

Ei edistystä

Edistysaskelia
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Organisaatiomuutos :
avo-osasto  PPY

TUNTEET

AJATUKSET

KEHON
TUNTEMUKSET

TOIMINTA/KÄYTTÄYTYMINEN

Ongelmat tavoitteiksi
Mitä halutaan
saada lisää
… eikä mistä
halutaan päästä
eroon.

Minne päin
halutaan mennä
… eikä mistä
halutaan pois.

Minkä hyvän
halutaan alkavan
… eikä minkä ikävän
halutaan loppuvan.

Hyvä tavoite
-se millä on myönteisin vaikutus
muihin tavoitteisiin
Mitä halutaan
tilalle
… eikä mistä
halutaan eroon.

Muuta
ongelmat
tavoitteiksi !

Mitä
toivotaan
… eikä mitä
EI toivota.

Lyhytterapiainstituutti Oy
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Harjoitus E1 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
• Harjoituksessa tutkitaan, miten reaktiomme
toisen ihmisen kokemaan vastoinkäymiseen
voivat joko haitata tai auttaa häntä
selviytymään kokemuksestaan.
• Harjoitus tehdään pareittain ja vuorotellen.
• Harjoitukselle on aikaa 5-10 minuuttia

Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004

Harjoitus E1 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
• Kuvitelkaa, että Antti/ Elina tulee kertomaan
ylitsepääsemättömän-tuntuisesta
vastoinkäymisestään, jonka hän on kohdannut
• Teidän tehtävä työntekijänä on tässä
harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa
reagoida noudattaen seuraavia ohjeita:

Mukailtu Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004
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Harjoitus E1 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
1. Käyttäydy välinpitämättömästi. Osoita ilmeilläsi ja eleilläsi, että
Antin/Elinan kokemus ei juurikaan kiinnosta sinua.
2. Vähättele tapahtuman merkitystä. Anna ymmärtää, että hän
tekee kärpäsestä härkäsen.
3. Pohdi ääneen sitä, miten hän saattoi toimia sillä tavalla, että
tällaista pääsi tapahtumaan. Esitä arvelunasi, että jos olisi
ajatellut asiaa paremmin, kyseiseltä vastoinkäymiseltä olisi
vältytty.
4. Ota selvää, miten hän toimi silloin kun vastoinkäyminen sattui,
ja keksi jotakin arvosteltavaa siitä. Anna ymmärtää, että
kuka tahansa muu olisi reagoinut tuossa tilanteessa
fiksummalla tavalla.
5. Ihmettele ääneen sitä, että vaikka tapahtumasta on jo kulunut
aikaa, hän antaa asian vieläkin vaivata itseään.
Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004

Harjoitus E1 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
6.

Kysy häneltä, miten vastoinkäyminen olisi voitu välttää ja
kysy häneltä, miksi hän sitten ei tehnyt niin.
7. Ryhdy pohtimaan ääneen sitä, mitä muut ihmiset hänestä
ajattelevat tuollaisen tapahtuman jälkeen.
8. Kysy, oliko tämä ensimmäinen kerta kun jotakin tällaista
tapahtui. Jos ei ollut, pohdi ääneen sitä, minkä takia tällaista
tapahtuu toistuvasti. Jos oli, arvele, että on syytä epäillä,
että vastaava tapahtuma tulee toistumaan tulevaisuudessa
vielä monta kertaa.
9. Epäile, että häntä on joskus varoitettu siitä, että näin voi
käydä, mutta hän ei ole suhtautunut varoituksiin vakavasti.
10. Kerro hänelle, että et ole lainkaan yllättynyt ja itse asiassa
osasit odottaa, että näin voisi käydä

Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004
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Harjoitus E2 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
• No, miltä E1-harjoitus tuntui
• Pyyhkikää nyt mielestänne pois kaikki se, mitä
olette toisillenne sanoneet ja aloittakaa
harjoitus alusta.
• Antti/Elina kertoo vastoinkäymisestään ja
vastatkaa työntekijänä kertomukseen
seuraavia ohjeita noudattaen:

Harjoitus E2 : … ja seuraavaksi Antti/Elina on
työpaikallasi edessäsi….
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuuntele: kuuntele Anttia/Elinaa uteliaana ja osoita olevasi kiinnostunut
siitä, mitä hän on kokenut.
Asetu toisen asemaan: Osoita yrittäväsi ymmärtää, että tapahtuma
vaivaa tai mietityttää häntä. Sano, että jos itse olisit kokenut vastaavaa,
olisit varmasti paljon enemmän pois tolaltasi.
Tee tapahtumasta inhimillinen: Auta Anttia/Elinaa ymmärtämään, että
se mitä tapahtui, ei ollut hänen vikansa, vaan olisi voinut tapahtua
kenelle tahansa.
Korosta että tekevälle sattuu: Auta Anttia/Elinaa ymmärtämään, että
sellaisia asioita, mitä hänelle tapahtui, on mahdotonta kokonaan välttää
tai estää.
Vahvista reaktiotapa: Osoita arvostasi sitä tapaa, millä hän on
tilanteeseen suhtautunut ja miten hän on tilanteessa toiminut.
Tarjoa myönteinen ennuste: Ennusta, että vähitellen asia lakkaa
vaivaamasta ja siitä tulee vain yksi muisto, opettavainen kokemus
muiden opettavaisten kokemusten joukossa.

Mitä opetti ja miten voisi soveltaa oppimaansa työssään?
Mukailtu Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004
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Muutosprosessi - 4. onnistuminen todennäköiseksi

Muutosprosessi - 4. onnistuminen todennäköiseksi
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Muutosprosessi - 4. onnistuminen todennäköiseksi

Muutosprosessi - 4. onnistuminen todennäköiseksi
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Kritiikin vastaanottaminen ja antaminen
Ben Furman ym, Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, 2004

Ihmisen käyttäytymisen
muutoksessa vaikuttavat :

Epäspesifit muuttujat :
1. Tuliko minulle tunne ymmärretyksi
tulemisesta ?
2. Kunnioitettiinko minun avunpyyntöä
ja tavoitteitani terapiaistunnossa
tai kuntoutustapahtumassa?
3. Oliko minuun kohdistunut
mielenkiinto aitoa ja autenttista?
4. Synnyttikö terapiaistunto tai kuntoutustapahtuma minussa toivoa muutoksesta
ja sen mahdollisuudesta?
5. Tarjosiko terapiaistunto/kuntoutustapahtuma vaihtoehtoisen selityksen
(toteutettavissa minun resursseillani)
ongelmilleni?
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Ventromediaalinen PFC

Onnistuminen on joukkuelaji
- Etsi myönteisiä selityksiä

Kiitoksia mielenkiinnostanne !
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