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Tervetuloa Psykiatrian 

 
Psykiatrian osasto toimii Keroputaan sai-

raalassa Torniossa. Osasto on jaettu 

kahteen osaan, etelä– ja pohjoispää.  

 

Osastolla on 22 sairaansijaa. Potilaat 

tulevat osastolle M1-

tarkkailulähetteellä, B1- vapaalähetteel-

lä, psykiatrian poliklinikoiden kautta tai 

hoitavan työryhmän suullisella lähetteel-

lä. 

  

Tulotilanteessa järjestetään vastaanot-

tokokous, missä yhteisesti arvioidaan 

osastohoidon tarvetta ja tavoitetta.  

 

Psykiatrian osastolla toteutetaan Kero-

putaan hoitomallin mukaista avohoitopai-

notteista, perhe– ja verkostokeskeistä 

toimintamallia tarjoamalla psykiatrista 

tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sitä 

vaativissa kriisitilanteissa.  

 

Toivottavaa on, että omaiset ja verkos-

tot osallistuvat tiiviisti hoitokokouksiin, 

hoitoneuvotteluihin ja työryhmiin yhdes-

sä hoitavan työryhmän kanssa  

Käytännön asioita  
 
Osastolla Sinulla on omahoitaja (t) / vastuuhoitaja (t), jotka 

huolehtivat asioistasi ja heidän kanssaan voit keskustella 

kaikista hoitoosi liittyvistä asioista. 

  

Osastohoidon aikana omat lääkkeet luovutetaan kansliaan 

säilytettäväksi.  

 

Osastohoidon aikana Sinulla on mahdollisuus osallistua erilai-

siin ryhmiin, toiminnalliseen terapiaan, ulkoiluun ym. yksilölli-

sen hoito– ja kuntoutussuunnitelmasi mukaisesti.  

 

Osastolle tullessasi henkilökohtaiset tavarasi tarkistetaan 

yhdessä hoitajien kanssa tai hoitajien toimesta. Arvoesi-

neet, lääkkeet, alkoholi, tulentekovälineet ja mahdollisesti 

turvallisuutta vaarantavat esineet ja aineet otetaan talteen 

ja laitetaan säilöön niille varattuihin tiloihin.  

 

Sairaalamme ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Sai-

raalassamme on käytössä tallentava videovalvonta ja metal-

linpaljastin. Väkivallan teot johtavat aina rikosilmoitukseen 

poliisille.  

 

Päihteiden ja huumeiden tuonti ja käyttö sairaalassa on eh-

dottomasti kielletty.  

Osastohoidon aikana potilaalla voi olla Mielenterveyslakiin 

perustuvia rajoituksia.  

 

Sinulla on käytettävissä nettiyhteys sairaalan aulassa oleval-

la tietokoneella. Tutustu myös osaston ilmoitustaululla ole-

viin järjestyssääntöihin.  
 

Ruokailuajat  
Aamupala klo 8.00  

Lounas noin klo 11.00  

Päiväkahvi klo 13.00  

Päivällinen klo 15.30  

Iltapäiväkahvi klo 17.00  

Iltapala klo 19.00  

 

Ilmoita laitoshuoltajille, jos et pääse syömään ja haluat, että 

Sinulle säästetään ruokaa. Osastolla ei ole mahdollisuutta  

säilyttää potilaiden omia elintarvikkeita.  

 

Lääkkeidenjakoajat  

 
Klo 8.00, 14.00, 21.00. Nukahtamislääkkeet annetaan klo 

22.00 jälkeen. Lisäksi Sinulla voi olla yksilöllisiä aikoja.  

 

Vierailuaika  
Klo 9.00—19.00. Muista ajoista sovitaan yksilöllisesti yh-

teistyössä henkilökunnan kanssa.  

 

Potilaspuhelimet:  

 

040 149 1358, 040 149 1354  

 

Muuta  

 
Keroputaan sairaala noudattaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopii-

rin Savuttoman sairaalan periaatetta. Osastohoidon aikana 

Sinulla on mahdollisuus kuitenkin tupakoida osastolla olevas-

sa tupakkahuoneessa tai tupakoinnille varatussa ulkotilassa. 

Tupakkahuone on avoinna klo 6.00—23.00.  

 

Osaston eteläpäässä oma sauna, joka voidaan lämmittää tar-

peen mukaan. Toinen yhteinen saunatila on kellarikerrokses-

sa.  

 

Osastohoidon aikana Sinulla on käytettävissäsi sairaalan 

vuodevaatteet ja pyyhkeet. Osastolla käytetään omia henki-

lökohtaisia vaatteita ja voit pestä niitä osastolla.  

 

Asioinnista sairaalan ulkopuolella sovitaan yksilöllisesti.  

 

Osaston ulko-ovet suljetaan klo 19.00, jolloin osaston poti-

laiden tulee olla osastolla.  

 

Toivomme Sinun antavan meille hoitojaksoosi liitty-

vää palautetta, jotta voimme kehittää toimintaam-

me.  

KIITOS!  


