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Ohjaaja 

 

 

Peruskoulutus/Muu koulutus 

 

Ohjauksen luonne 

 

Yhteystiedot 

Bíró Marika osastonhoitaja, perheterapeutti, 

psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti 

hoitosuhteen työnohjaus Keroputaan sairaala 

marika.biro@lpshp.fi 

Haase Anni psykologi, psykoterapeutti yksilötyönohjaus Keroputaan psykiatrian poliklinikka 

anni.haase@lpshp.fi 

Husso Pia sairaanhoitaja, psykoterapeutti hoitosuhteen työnohjaus Keroputaan psykiatrian poliklinikka 

pia.husso@lpshp.fi 

Heikkinen Riitta-Liisa sairaanhoitaja, VET-perheterapeutti, 

psykoterapeutti, työnohjaajakoulutus 

yksilö-, ryhmä ja 

työyhteisötyönohjaus 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 

riitta-liisa.heikkinen@lpshp.fi 

Hietanen Birgit sairaanhoitaja, perheterapeutti opiskelijoiden työnohjaus Keroputaan sairaala 

birgit.hietanen@lpshp.fi 

Joki Aino sairaanhoitaja, perheterapeutti sairaanhoitajaopiskelijoiden 

ohjaus 

Keroputaan sairaala 

aino.joki@lpshp.fi 

Jussila Kristiina sairaanhoitaja, työnohjaaja, 

psykoterapeuttikouluttaja 

yksilö-, ryhmä- ja 

työyhteisötyönohjaus 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 

kristiina.jussila@lpshp.fi 

Kurtti Mia sairaanhoitaja, YAMK, 

psykoterapeuttikouluttaja 

yksilö- ja ryhmätyönohjaus Keroputaan psykiatrian poliklinikka 

mia.kurtti@lpshp.fi 

Leppänen Tytti mielenterveyshoitaja, 

seksuaalineuvoja 

lähihoitajien käytännön työjakson 

ohjaus 

Keroputaan sairaala 

tytti.leppanen@lpshp.fi 

Löhönen Elina psykologi, psykoterapeutti yksilö- ja ryhmätyönohjaus Nuorisopsykiatrian poliklinikka 

elina.lohonen@lpshp.fi 

Maikkula Sirkku sairaanhoitaja, VET-perheterapeutti, 

psykoterapeutti, työnohjaajakoulutus 

yksilö-, ryhmä- ja 

työyhteisötyönohjaus 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 

sirkku.maikkula@lpshp.fi 

Olsen Anne mielenterveyshoitaja lähihoitajaopiskelijoiden 

työnohjaus 

Keroputaan sairaala 

anne.olsen@lpshp.fi 

Pakisjärvi Kirsti sairaanhoitaja, perheterapeutti, 

psykoterapeutti, työnohjaajakoulutus, 

seksuaaliterapeutti 

yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen 

työnohjaus 

Tornion psykiatrian poliklinikka 

kirsti.pakisjarvi@lpshp.fi 
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Ohjaaja 

 

Peruskoulutus/Muu koulutus 

 

Ohjauksen luonne 

 

Yhteystiedot 
Pakola Kristiina psykiatrian ja yleislääketieteen 

erikoislääkäri, psykoterapeutti 

hoitosuhteen työnohjaus, 

työryhmän työnohjaus 

Tornion psykiatrian poliklinikka 

kristiina.pakola@lpshp.fi 

Petäjäniemi Jouni apulaisosastonhoitaja, VET-

perheterapeutti, psykoterapeutti, 

työnohjaajakoulutus 

yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen 

työnohjaus 

Tornion psykiatrian poliklinikka 

jouni.petajaniemi@lpshp.fi 

 

Pieskä Jaakko sairaanhoitaja, perheterapeutti, 

psykoterapeutti 

hoitosuhteiden ja opiskelijoiden 

työnohjaus 

Keroputaan sairaala 

jaakko.pieska@lpshp.fi 

Puumala Matti osastonhoitaja, VET-perheterapeutti, 

psykoterapeutti, hoitotyön 

työnohjaajakoulutus, 

yhteisötyönohjaajakoulutus 

yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen 

työnohjaus 

Keroputaan sairaala 

matti.puumala@lpshp.fi 

Södervall Riitta osastonhoitaja, VET-perheterapeutti, 

psykoterapeutti, 2-vuotinen 

yksilöterapiakoultuus, EMDR-

terapeutti, esimiestyönohjaaja 

yksilö-, ryhmä- ja 

työyhteisötyönohjaus 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 

riitta.sodervall@lpshp.fi 

Tarkka Minna sairaanhoitaja, perheterapeutti, 

psykoterapeutti, työnohjaajakoulutus 

hoitosuhteen työnohjaus Keroputaan sairaala 

minna.tarkka@lpshp.fi 

Tasala Satu sairaanhoitaja, pari- ja 

perheterapeutti, psykoterapeutti 

yksilö- ja ryhmätyönohjaus Lastenpsykiatrian poliklinikka 

satu.tasala@lpshp.fi 

Taskila Jyri J. psykiatri  Keroputaan sairaala 

jyri.taskila@lpshp.fi 

Ukkonen Reino sairaanhoitaja, sairaanhoidon 

opettaja, perheterapeutti, 2-vuotinen 

yksilöterapiakoulutus, 

työnohjaajakoulutus 

hoitosuhteen työnohjaus ja 

opiskelijaohjaukseen liittyvä 

konsultointi 

Keroputaan sairaala 

reino.ukkonen@lpshp.fi 

Vahtola Päivi sairaanhoitaja  Keroputaan psykiatrian poliklinikka 

paivi.vahtola@lpshp.fi 

Verronen Tiina sairaanhoitaja sairaanhoitajaopiskelijoiden ja 

vanhustyön työnohjaus 

Keroputaan sairaala 

tiina.verronen@lpshp.fi 
Päivitetty 5.7.2018 Elina Löhönen, Tuula Juotasniemi 
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