
Kehittämishankkeet ja selvitystyöt 

Tekijä(t) Aihe 

Aikuispsykiatria (FinFami) Auttava omainen – vertaistukea mielenterveys- ja 

päihdepalveluihin (2014–2016) 

Aikuispsykiatria (Olli Oranta) Mielenterveystalo.fi -hanke 

Nuorisopsykiatria / 

lastenpsykiatria  

(kunnat, lastenklinikka) 

Nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemisen -

hanke 

Lasten- ja nuorisopsykiatria 

(STM) 

Lupa auttaa -hanke Länsirannikon osaamis- ja 

tukikeskus 

Lastenpsykiatria  

(Andre Sourander) 

VOIMAPERHEET-hankekokonaisuus: matalan 

kynnyksen interventioita lasten käytösongelmien 

(vanhempainohjaus); ja ahdistuksen hoitoon 

käyttäjälähtöisiä digitaalisia hoitoympäristöjä 

hyödyntäen 

Oikeuspsykiatriantyöryhmä 

(poliisi, sosiaalitoimi, 

sosiaalipediatria) 

Lasta-toimintamallin kehittäminen 

Psykiatrian tulosalue (THL) Paloma-hanke (Pakolaisten mielenterveystoimien 

valtakunnallinen kehittämishanke) 

Turun AMK (Lounais-Suomen 

Mielen-terveysseura, Yhdessä-

yhdistys ry, Sateenkaari Koto ry, 

VSSHP) 

Youme-hanke – mielenterveyden lähettiläät 

kotoutumisen voimavarana 

https://www.vsfinfami.fi/wp-content/uploads/Auttava_omainen_loppuraportti.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/
https://www.lupaauttaa.fi/kaikki-uutiset/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/youme/


Tekijä(t) Aihe 

Aikuispsykiatria, 

neuromodulaatioyksikkö  

(Antti Lehti) 

ECT-hoitojen aikaisen anestesian kirjaamisen 

kehittämishanke 12 / 2018- 5/2019 

Aikuispsykiatria, 

neuromodulaatioyksikkö (Antti 

Lehti, Kehittämispalvelut, 2M-IT) 

Mobiilikirjauksen käyttöönotto psykiatrian 

neuromodulaatioyksikössä 

Aikuispsykiatria, 

psykoosivastuualue  

(Jyrki Heikkilä) 

 

Kansallisen Psykoosi laaturekisterin pilotointi ja 

käyttöön ottaminen Tyks Psykiatrian Psykoosi va:lla 

(pilottiyksiköt Kaarinan, Liedon ja Loimaan 

Psykoosityöryhmät) 

Aikuispsykiatria, 

psykoosivastuualue (Tiina 

Ollonqvist, Tero Vuorenoja, Eija-

Marikki Rosling ja työryhmä) 

Perheet puheeksi toimintatavan ja manuaalin 

käyttöön ottaminen kaikissa Tyks Psykiatrian 

Psykoosi vastuualueen yksiköissä 

Aikuispsykiatria, 

psykoosivastuualue (Mia 

Blomqvist ja Maria Oksanen-

Mäkelä) 

 

Safeward menetelmän käyttöön ottaminen ja 

soveltaminen Tyks Psykiatrian Psykoosi va:n kaikilla 

kokovuorokausiosastoilla. 

Aikuispsykiatria (Olli Oranta) Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavat asiakkaat 

Varsinais-Suomen mielenterveys- ja 

päihdepalveluissa. Selvitysraportti 2018. 

Aikuispsykiatria / TY, 

Hoitotieteen laitos Kliinisen 

hoitotieteen sekä 

terveydenhuollon hallinnon ja 

M1-prosessin tarkastelu mielenterveys- ja 

päihdeyksikössä 



Tekijä(t) Aihe 

johtamisen harjoittelu (Heidi 

Haapala) 

Aikuispsykiatria / TY, 

Hoitotieteen laitos Kliinisen 

hoitotieteen sekä 

terveydenhuollon hallinnon ja 

johtamisen harjoittelu  

(Tea Lineri) 

Aoh:n työnkuva ja koulutustarve VSSHP:n 

tulosalueen aikuispsykiatrialla 

Aikuispsykiatria / TY, 

Hoitotieteen laitos Kliinisen 

hoitotieteen sekä 

terveydenhuollon hallinnon ja 

johtamisen harjoittelu (Merja 

Kontulainen-Mäntymäki) 

Psykoosipotilaan polku sairaalan ja avohoidon välillä 

Aikuispsykiatria / YAMK 

(Susanna Heinonen ja Sari 

Vaskelainen) 

Päihde- ja mielenterveysyksikön asema uudessa 

psykiatrisessa sairaalassa 

Aikuispsykiatria / Turun yksiköt 

(Terhi Suvanne, Virpi 

Koivumäki, Jaana Silvola, Maria 

Oksanen-Mäkelä) 

Potilaslähtöisyyden lisääminen ja omahoitajamallin 

kehittäminen (2016 lähtien) 

Aikuispsykiatria / Turun yksiköt 

(Johanna Mikkola,Terhi 

Suvanne, Virve Rannikko) 

Omahoitajuuden koulutuskokonaisuus 

Aikuispsykiatria / Turun yksiköt / 

TY: kirjallisuustiede / AMK: 

taideakatemia 

Mielenterveyttä kulttuurilla -hanke 



Tekijä(t) Aihe 

Aikuispsykiatria/TY, Hoitotieteen 

laitos, kliinisen hoitotieteen sekä 

terveydenhuollon hallinnon ja 

johtamisen harjoittelu/Ninni 

Ihalainen 

Vuonna 2012 toteutettu palvelujärjestelmän muutos 

Salon avohoidossa ja Halikon sairaalassa henkilöstön 

kokemana-Loppuraportti 12/2014 

 Teamsin laajentaminen myös potilaitten 

etävastaanottoihin. Psykiatria osana koko 

sairaanhoitopiirin etävastaanottojen kehittämistä. 2m-

IT hoitaa. 

hannaleena.arvio(at)tyks.fi BCB:n ostopalvelupsykoterapiarekisterin 

kaksisuuntainen käyttöjärjestelmä otettu käyttöön 

1/2022. Terapeuttien siirtäminen uuteen 

käyttöjärjestelmään ja käyttötuki. 

hannaleena.arvio(at)tyks.fi Buddy Healthcare- järjestelmän laajentaminen. 

Neuromodulaatio ottanut käyttöön 1/2021, 

Mielialahäiriölinjan avohoitopuoli aloittanut 

käyttöönoton porrastetusti 11/2021 alkaen 

Marko.Muukka(at)tyks.fi Eri vastuualueiden prosessien / potilaan polkujen 

jatkokehittäminen. 

Marko.Muukka(at)tyks.fi Avohoidon työntekijöiden päivä- ja viikkotyön 

vakiointi, sekä vastaanottoaikojen 

ammattiryhmäkohtainen yhdenmukaistaminen. 

Vakiointeja tehty kaikilla vastuualueilla ja työ jatkuu 

edelleen. 

Marko.Muukka(at)tyks.fi Leania psykiatrian esimiehille -koulutus jatkuu 

keväälle 2021. Koulutukset järjestetään yhdessä 

kehittämispalveluyksikön kanssa. 



Tekijä(t) Aihe 

Marko.Muukka(at)tyks.fi Yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä 

Uudenkaupungin mielenterveyspalveluiden kanssa. 

Marko.Muukka(at)tyks.fi Yhteistyö Turun kaupungin perusterveydenhuollon 

mielenterveyspalveluiden kanssa. Potilaan 

hoitoprosessin kehittäminen: Mieliala, psykoosi ja 

neuropsykiatria (ylilääkärit työryhmäkohtaisina 

vastuuhenkilöinä). 

Turun AMK (insinööri, YAMK, 

terveysteknologia) 

Kysely psykiatrialla yksiköiden ympäristövaikutuksista 

-harjoittelu (valmis)  

Turun AMK (YAMK, vanhustyö) Psykiatrisessa vuodeosastohoidossa olevien 

vanhuspotilaiden näkemyksiä ja toiveita uudelle 

sairaalalle -opinnäytetyö (2018–2020) 

Turun AMK (YAMK, kliininen 

asiantuntija) 

Psykiatrian toimialueen tilat – työntekijöiden 

näkökulma - opinnäytetyö 

Turun AMK (YAMK, terveyden 

edistäminen) 

Osasto- ja toimistosihteerien uusi työympäristö P-

sairaalassa työhyvinvoinnin näkökulmasta (2018–

2020) 

Turun AMK (YAMK, 

kehittäminen ja johtaminen) 

Turvatilamallin kehittäminen ja käyttöönotto -

opinnäytetyö (2018–2020) 

Turun AMK (YAMK, 

kehittäminen ja johtaminen) 

Turvatilan käytön kriteerit ja käyttöönotto -

opinnäytetyö (2018–2020) 

Turun AMK (insinööri, YAMK, 

terveysteknologia) 

Konenäkö teknologian käyttö ja sovellettavuus 

psykiatrisessa sairaalassa -opinnäytetyö (2016–2019) 

Turun AMK (YAMK, 

terveysteknologia) 

Tilanhallintajärjestelmän kehittäminen P-sairaalassa -

opinnäytetyö (2019–2021) 

https://www.theseus.fi/handle/10024/15


Tekijä(t) Aihe 

Turun yliopisto (hoitotieteen 

laitos, pedagoginen 

asiantuntijuus) 

Esimiehen päätöksenteko-prosessi -ProGradu -

tutkielma (2018–2021) 

Turun yliopisto (hoitotieteen 

laitos) 

Potilasjärjestöt P-sairaalassa -harjoittelu (2019) 

Turun yliopisto (hoitotieteen 

laitos) 

Potilasjärjestöt P-sairaalassa -harjoittelu (2019) 

Oulun yliopisto 

(terveyshallintotiede) 

Arvostava haastattelu muutosjohtamisen työkaluna 

terveydenhuollossa -kandityö (2019) ja ProGradu –

tutkielma (2020) 

Metropolia University of Applied 

Sciences (Masters degree) 

The prevalence of mental health patients in the field 

of pre-hospital emergency care and police in the 

South-West Finland hospital district 

Vanhustyön koulutusohjelma 

YAMK opinnäytetyö 

PSYKIATRINEN HOITOYMPÄRISTÖ 

Vanhuspsykiatristen potilaiden hyvinvointia ja 

toimintakykyä tukeva hoitoympäristö Tyks Psykiatrian 

uudessa sairaalassa 

SairaanhoitajakoulutusAMK 

opinnäytetyö 

Turvasolun eristyshuone psykiatrisissa sairaaloissa 

johtava psykologi Terhi Punna 

kliinisen hoitotyön asiantuntija 

Virve Rannikko, Tyks 

Psykiatrian psykologit 

Psykososiaalisten interventioprosessien ja 

koordinointikäytäntöjen kehittäminen 

johtava psykologi Terhi Punna 

yhteistyössä Tyks Psykiatrian 

psykologit ja vastuualueet 

Psykologisen arvioinnin ja tutkimusprosessin 

kehittäminen 



Tekijä(t) Aihe 

Laitinen Minna, Björk Alexandra, 

Lilja Katariina, Mantere Sanna 

Sosiaalityöntekijälle ohjaaminen -ohjeet 

Kuntouttavan sosiaalityön 

erikoistumisopinnot/lopputyö, 

Laitinen Minna 

Sosiaalityön tehtävät, paikka ja merkitys osana 

haittoja vähentävää korvaushoitoa 

Laitinen Minna, Laakspohja 

Riikka, Miettilä Tarja 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sosiaalityön 

kehittäminen 

Laitinen Minna, Havia Jaakko, 

Haavisto Riina, Mantere Sanna 

Aikuispsykiatrian sosiaalityön prosessikuvaukset 

Laitinen Minna, Lilja Katariina, 

Rehmonen Sanna, Portman 

Pirjo 

Sosiaalityön harjoittelut 

Laitinen Minna, Virtanen Tarja-

Leena, Laiho Pia, Särkkä 

Mauno, Ohman Johanna, Horko 

Eeva 

Sosiaalityön loma- ja päivystysjärjestelyt 

Mantere Sanna Korvaushoitopotilaan oikotie kuntouttavaan 

työtoimintaan 

Lastenpsykiatrian poliklinikka, 

Pasi Paukkeri 

Asiakasperheet asiantuntijoina, 

asiakastyytyväisyyskysely 

Lastenpsykiatria, Pekka 

Hedman 

Lapsipotilaan selviytyminen laitos- ja 

viranomaishoidossa 

Nuorisopsykiatria, Karoliina Hovi 1) Nuorten hoitoon tuloon syyt 

2) Omaisten kokemukset 

3) Jatkohoidon onnistuminen Tehostetun avohoidon 

yksikössä 716 (TEA, Nuorisopsykiatria) 



Tekijä(t) Aihe 

Lastenpsykiatria, Susanna 

Syrjälä 

Psyykkisesti sairaan lapsen perheiden kohtaaminen 

Lasten- ja nuorisopsykiatria, 

Minna Leino 

Lapsen siirtyminen lastenpsykiatrian palveluista 

nuorisopsykiatrian palvelujen piiriin - lapsen/nuoren ja 

perheen kokemuksia 

Nuorisopsykiatria, Janne Vikki Dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT) 

osallistuneiden nuorten käsityksiä terapian 

vaikuttavuudesta 

Nuorisopsykiatria Timo Topi-

Hulmi 

Henkilökunnan/ potilaiden kokemuksia aggressiivisen 

potilaan kohtaamisesta suljetulla osastolla 

Yleissairaalapsykiatria, Sonja 

Sundelin 

Potilasohjeita osasto 715:n potilaille 

EPPL, Tove Lindholm-Ventola Psykiatrian päivystykseen tulon syyt 

EPPL, Tove Lindholm-Ventola Aggressiivisen potilaan kohtaaminen-henkilökunnan 

(EPPL) kokemuksia 

 


