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KOULUTUSTARJONTAA TERVEYSKESKUKSIIN
1. Hoitoketjut terveyskeskusten toimipaikkakoulutuksiin/ työpajoihin
2. Pajatoiminta terveyskeskuksissa
3. Ketjulähettitoiminta
Lisätietoja PSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä:
 koordinointipäällikkö Leena Kuusisto p. 050-537 6217 tai leena.kuusisto@pshp.fi
 asiantuntijalääkäri Mika Palvanen p. 050-417 8922 tai mika.palvanen@pshp.fi
 koordinointipäällikkö Riitta Salunen, p. 050-362 8298 tai riitta.salunen@pshp.fi
 aluekouluttaja Sari Torkkeli p. 040-800 4319 tai sari.torkkeli@tampere.fi
1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjut (49)
PSHP:n hoitoketjut ovat Terveysportissa osoitteessa http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.koti




Valitse hoitoketjuaiheita alla olevista vaihtoehdoista
Ota yhteys hoitoketjutyöryhmän yhdyshenkilöön (ks. alla), jolta saat kouluttajan yhteystiedot.
Tarkemmat toimintaohjeet ovat liitteessä 1.

Hoitoketjuaihe

Hoitoketjutyöryhmän yhdyshenkilö

1.1 Asiakkuus–hoitoketjut (3):
Aikuisten tyypin 2 diabeteksen
ehkäisyn ja hoidon hoitoketju

Monisairaan hoitoketju

Äkillistä tai suunnitelmallista
hoitoa vaativan sydänsairaan
potilaan hoitoketju

Kaisa Kivinen, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri,
Akaan terveyskeskus
kaisa.kivinen@akaa.fi
p. 03-569 1190 (vaihde)
Sari Mäkinen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö
sari.makinen2@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Vesa Virtanen, ylilääkäri, kardiologian erikoislääkäri, Sydänkeskus Oy
vesa.virtanen@sydankeskus.fi
p. 03–311 716 (vaihde)

1.2 Lasten ja nuorten hoito- ja palveluketjut (8):
Alle 12-vuotiaiden lasten astman
hoitoketju
Kouluikäisen lapsen ja nuoren (617v) tarkkaavuusyliaktiivisuushäriö (ADHD)
Lasten keliakia

Marita Paassilta, lastentautien erikoislääkäri, Tays
marita.paassilta@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Riittakerttu Kaltiala-Heino, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri, Tays
riittakerttu.kaltiala-heino@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Tarja Ruuska, lastentautien erikoislääkäri, Tays
tarja.ruuska@pshp.fi
p. 03-311 611

Lasten mielenterveystyö
 tarkistuslista
Lasten ja nuorten lihavuuden
ehkäisyn ja hoidon palveluverkko

Lasten ruoka-allergian hoitoketju

Nuoren (13-18v)
masennuspotilaan palveluverkko

Toistuvat korvatulehdukset

Kaija Puura, ylilääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Tays
kaija.puura@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Marjukka Lauhkonen, ravitsemusterapeutti, Valkeakosken
terveyskeskus
marjukkka.lauhkonen@valkeakoski.fi
p. 040- 335 7252
Marita Paassilta, lastentautien erikoislääkäri, Tays
marita.paassilta@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Riittakerttu Kaltiala-Heino, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri, Tays
riittakerttu.kaltiala-heino@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Ilkka Kivekäs, korvatautien erikoislääkäri, Tays
ilkka.kivekas@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)

1.3 Palveluketjut (5):
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkko
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista
Kehitysvammahuollon palveluista
hyötyvän henkilön palveluverkko

Sirpa Kotisaari, TtM
sirpa.kotisaari@markab.fi
p. 044-525 6231

Nina Bjelogrlic-Laakso, yliläkäri, Tays/ kehitysvammahuolto
nina.bjelogrlic-laakso@pshp.fi
p. 03-3117 9203
Opioidiriippuvaisten korvaushoito Maija-Liisa Romu, asiantuntijahoitaja, Tays/ päihdepsykiatrian pkl
maija-liisa.romu@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Psykoosipotilaan palveluverkko
Tarja Tammentie-Sarén, projektikoordinaattori, Tays
tarja.tammentie-saren@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Saattohoitopotilaan palveluverkko Juho Lehto, ylilääkäri, Tays
Pirkanmaalla
juho.lehto@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
 tarkistuslista
1.4 Syöpähoitoketjut (9):
Eturauhassyöpä

Teuvo Tammela, urologian prof., vastuualuejohtaja, Tays
teuvo.tammela@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Hoitoketju syöpäpotilaan ulkoisen Anu Viitala, sairaanhoitaja, Tays/ palliatiivinen yksikkö
sädehoidon ja syöpälääkehoidon
anu.viitala@pshp.fi
haittavaikutuksista
p. 03-311 611 (vaihde)
Keskushermoston kasvainten
Sirpa-Liisa Lahtela, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
hoitoketju
vastuualue
sirpa-liisa.lahtela@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)

Kilpirauhassyövän hoitoketju

Lymfoomien hoitoketju

Pään ja kaulan alueen syöpien
hoitoketju

Ruoansulatuskanavan syövät

Sarkoomien hoitoketju

Urologisten syöpien hoitoketju

Hanna Aula, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
vastuualue
hanna.aula@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Leena Keskinen, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
vastuualue
leena.keskinen@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Tuija Wigren, apulaisylilääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/
syövänhoidon vastuualue
tuija.wigren@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Tapio Salminen, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
vastuualue, palliatiivinen yksikkö
tapio.salminen@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Kaisa Sunela, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
vastuualue, palliatiivinen yksikkö
kaisa.sunela@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Krista Sillanpää, syöpätautien erikoislääkäri, Tays/ syövänhoidon
vastuualue
krista.sillanpaa@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)

1.5 Muut tauti- ja oirekohtaiset hoitoketjut (24):
Aikuisen epilepsia

Aikuisten ja 12 vuotta
täyttäneiden nuorten astman
hoitoketju
Alaraajan laskimosairauksien
hoito
Alaselkäkipu

AVH-potilaan hoitoketju
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista
Ei-kiireelliset silmäsairaudet

EKG-lähtöinen kardiologinen
etäkonsultaatio

Jukka Peltola, ayl, neurologian erikoislääkäri, Tays
jukka.peltola@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Jussi Karjalainen, ylilääkäri, keuhkosairauksien erikoislääkäri, Tays
jussi.karjalainen@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Jukka Saarinen, kirurgian erikoislääkäri, Tays
jukka.saarinen@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Markku Kankaanpää, ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri, Tays
markku.kankaanpaa@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ky
anna-kaisa.parkkila@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Anja Tuulonen, projektijohtaja, professori, silmätautien erikoislääkäri,
Tays
anja.tuulonen@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Kjell Nikus, kardiologian erikoislääkäri, Telekardio Oy/ Sydänkeskus
kjell.nikus@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)

Eteisvärinä
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista
Ihokasvaimet

Keuhkoahtaumataudin hoitoketju
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslistat (2)
Kohonnut verenpaine

Krooninen alaraajahaava

Kroonisen tulehduksellisen
suolistosairauden (IBD)
diagnosointi ja hoito
Laihuushäiriön hoitoketju
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista
Lonkkamurtumapotilaan
hoitoketju
 tarkistuslistat (2)
MS-potilas

Prostatahyperplasia

Psoriaasi

Raskaus

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen
hoitoketju
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista
Siedätyshoito

Sydämen vajaatoiminta

Heikki Mäkynen, apulaisylilääkäri, kardiologian erikoislääkäri, Tays
Sydänsairaala
heikki.makynen@sydansairaala.fi
p. 03-311 716
Leea Ylitalo, ihotautien erikoislääkäri, Tays
leea.ylitalo@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Sirpa Leivo-Korpela, keuhkosairauksien ja allergologian
erikoislääkäri, Tays/ Keuhkosairauksien klinikka
sirpa.leivo-korpela@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Mika Nisula, sisätautien erikoislääkäri, VALS
mika.nisula@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Ilkka Kaartinen, ihotautien erikoislääkäri, Tays
ilkka.kaartinen@pshp.fi
p. 03-311 611
Maarit Salo, oyl, gastroenterologian erikoislääkäri, Hatanpään sairaala
maarit.salo@tampere.fi
p. 03-565 713 (vaihde)
Jaana Ruuska, oyl, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Tays
jaana.ruuska@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Heidi Haapasalo, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Tays/
tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue
heidi.haapasalo@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Maritta Ukkonen, neurologian erikoislääkäri, Tays
maritta.ukkonen@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Teuvo Tammela, urologian prof., vastuualuejohtaja, Tays
teuvo.tammela@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Teija Kimpimäki, erikoistuva lääkäri/ ihotaudit ja allergologia, Tays
teija.kimpimaki@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)
Jukka Uotila, osastonylilääkäri, naistentautien erikoislääkäri, Tays
jukka.uotila@pshp.fi
p. 03- 311 614 (vaihde)
Satu Hintikka, projektipäällikkö, Setlementti Naapuri, Välitä! – hanke
satu.hintikka@naapuri.fi
p. 050- 523 7313
Jura Numminen, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri,
Allergiakeskus
jura.numminen@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Päivityksessä, poissa Terveysportista 19.12.2016 alkaen
Petri Haataja, kardiologian erikoislääkäri, Sydänkeskus

Tulehdukselliset reumasairaudet
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista

petri.haataja@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)
Markku Korpela, oyl, erikoislääkäri, Tays
markku.korpela@pshp.fi
p. 03- 311 611 (vaihde)

Tyypin 1 diabetespotilaan
hoitoketju
 uusi graafinen muoto
 tarkistuslista

Saara Metso, endokrinologian erikoislääkäri, Tays, sisätautien
vastuualue
saara.metso@pshp.fi
p. 03-311 611 (vaihde)

2. PAJATOIMINTA



Terveyskeskusten työntekijöiden (esim. TEKE-koulutetut, rohtovastaavat) työpaikoilleen
suunnittelemia ja vetämiä vuorovaikutteisia koulutustilaisuuksia joko hoitoketjuista tai muista oman
toimipaikan tarvetta vastaavista aiheista
Tarvittaessa ota yhteys:
Perusterveydenhuollon yksikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Postiosoite: PL 2000
33521 Tampere
Koordinointipäällikkö Leena Kuusisto
p. 050- 537 6217, email: leena.kuusisto@pshp.fi

3. KETJULÄHETTITOIMINTA
Ketjulähettitoiminta on perusterveydenhuollon työntekijöiden käytännönläheistä täydennyskoulutusta, jossa
lääkärit ja hoitajat saavat mahdollisuuden täydentää ja syventää osaamistaan työskentelemällä
erikoissairaanhoidossa tai toisessa terveyskeskuksessa etukäteen suunnitellun ohjelman mukaisesti. Viikon
aikana ketjulähetti seuraa ja osallistuu yksikön/ yksiköiden työskentelyyn ohjaajan opastuksella.
Ketjulähetillä ei ole varsinaista hoitovastuuta. Lisäksi ketjulähettijakson aikana voi rakentaa
yhteistyösuhteita erikoissairaanhoidon tai muiden terveyskeskusten työntekijöiden kanssa. Ketjulähettien
palkan maksaa oma terveyskeskus, vastaanottavasta sairaalasta/ terveyskeskuksesta hän saa työvaatteet
yms. käytännön työvälineet.
Erikoissairaanhoidon tarjonta on koottu Pizza-listalle, joka löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilta (ks.
linkki). Pizza-listalta löytyy sekä yksikkökohtaisia jaksoja että hoitoketjukohtaisia jaksoja.
Terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan aiheita on koottu kehittävän vertaiskäynnin kanssa
yhteiselle aihelistalle (ks. linkki). Ketjulähettijaksoa voi hyödyntää esim. hoitoketjujen juurrutuksessa ja
talon tapojen tekemisessä. Jaksolle tuleva ketjulähetti miettii ennen jakson alkua omat oppimistavoitteensa.
Toiveena on, että jakson antia hyödynnetään myöhemmin koko työyhteisön toiminnan kehittämisessä.
Terveyskeskukset ilmoittavat jaksotoiveensa perusterveydenhuollon yksikköön koordinointipäällikkö
Riitta Saluselle, riitta.salunen@pshp.fi, p. 050- 362 8298.
Lisätietoja ketjulähettitoiminnasta http://www.pshp.fi/default.aspx?contentid=1080&contentlan=1

LIITE 1

HOITOKETJUKOULUTUKSET PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ
PSHP:n hoitoketjut ovat Terveysportissa osoitteessa http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.koti
1. Hoitoketjukoulutusten tavoitteet
 Yhdessä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa laaditun hoitoketjun käyttöönotto ja soveltaminen paikallisesti terveyskeskuksissa
(”talon tapa")
 Mahdollisuus viritellä terveyskeskusten yhteistyötä, toimintojen vertailua (benchmarking) ja
verkostoitumista
 Mahdollisuus kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä
 Moniammatillisten koulutusten toimintamalli hoitoketjujen juurrutuksessa
 Hoitoketjut osa terveyskeskusten toimipaikkakoulutusten sisältöä

2. Toimintamalli hoitoketjuaiheiden sopimiseksi terveyskeskusten toimipaikkakoulutuksiin/
työpajoihin
Osallistujat

Terveyskeskus




terveyskeskuksen koko henkilöstö, jota hoitoketju koskee

valitsee hoitoketjuaiheen oheisista vaihtoehdoista
järjestää koulutuksen osana omaa toimipaikkakoulutustaan
ottaa yhteyttä erikoissairaanhoidon kouluttajaan ja sopii käytännönjärjestelyistä;
aika, paikka, av-välineet. Kouluttaja sovitaan hoitoketjutyöryhmän yhdyshenkilön
kanssa (yhteystiedot ovat koulutustarjontaluettelossa kunkin hoitoketjuaiheen
kohdalla).
Jatkotoimenpiteet
 terveyskeskus sopii jatkotoimenpiteistä (”talon tavat”)
Kustannusten jakautuminen
 terveyskeskus vastaa kustannuksista ja sopii niistä erikoissairaanhoidon kanssa
(esim. kouluttajan luentopalkkio ja matkakustannusten korvaukset)

