
Iloitsen jokaisesta meille tulevasta ketjulähetistä! He kysyvät hyviä kysymyksiä 
ja tuovat tuulahduksen omasta yksiköstään ja sen tavoista ja antavat yksiköille 
kasvot. Aina on mukavaa tutustua uusiin ihmisiin ja kollegoihin. 
Tervetuloa meille!

Reetta Syri, osastonhoitaja, kuntoutusosasto, EPSHP

Olen kannustanut työntekijöitäni ketjulähettijaksolle, koska ketjulähettijaksot 
helpottavat yksiköiden välistä yhteistyötä ja lisäävät ymmärrystä toisten 
toiminnasta. Ketjulähetit tuovat mukanaan uusia ajatuksia, joita voidaan 
jalostaa ja huomioida oman toiminnan kehittämisessä. Kylässä käyminen on 
aina terveellistä, koska se avartaa ja auttaa näkemään omaakin toimintaa 
uudesta näkökulmasta.

Raija Viitamäki, osastonhoitaja, Y1, Seinäjoen kaupunginsairaala

Ketjulähettinä sain monipuolisen kuvan EPSHP:n HR-palveluista sekä paljon 
tietoa omien toimintatapojen kehittämiseen. Tulevaisuuden muutoksissa 
helpottaa, että tuntee saman alan tekijöitä ja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, 
jakaa tietoa ja kehittää toimintaa samaan suuntaan.

Riikka Stenfors, henkilöstöassistentti, Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Ketjulähettijaksolla Seinäjoen Päihdeklinikalla sain tutustua erilaiseen 
työympäristöön, opin uusia käytänteitä ja sain uusia työkaluja omaan työhöni. 
Lähettijakso mahdollisti verkostojen luomisen sekä uusiin yhteistyökumppaneihin 
tutustumisen.

Soile Mäki-Valkama, sosiaalityöntekijä YTM, JIK Ky

Ketjulähettijakso lastentaudelle oli virkistävä! Toinen erikoisala ja hoitokäytännöt 
tulivat tutuiksi. On helpompi soittaa ja konsultoida, kun tietää kenelle soittaa. 
Suosittelen ketjulähettijaksoa lämpimästi.

Leena Lähdesmäki, lääkäri, lastenpsykiatria, EPSHP

Olin ketjulähettijaksolla keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa.  Opiskelin 
oppisopimuksella välinehuoltajaksi ja halusin hyödyntää ketjulähettijaksoa 
tietojeni ja taitojeni laajentamiseksi. Ketjulähettinä pääset tutustumaan 
mielenkiinnon kohteeseesi työnantajasi luvalla. Antoisa kokemus, suosittelen! 

Merja Kuja-Kanto, lähihoitaja, JIK Ky



HALUAN KETJULÄHETIKSI!
• Tutustu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarjontaan ketjulähettijaksoille  
 osoitteesta:  www.epshp.fi/ketjulahetti. Ellet löydä sopivaa kohdetta, ole yhteydessä Aksilaan.

 Lähettijaksolle voit lähteä: - sosiaali- ja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon
   - erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon
     - terveyskeskuksesta toiseen tai sosiaalihuollon toimipisteistä toiseen
     - terveyskeskuksesta sosiaalihuoltoon tai päinvastoin
     - Seinäjoen keskussairaalasta Tampereen yliopistolliseen sairaalaan 
• Valitse työsi ja tavoitteesi suhteen kiinnostavin ja kehittävin tutustumiskohde. 
• Keskustele ja sovi ketjulähettijaksosta ja sen tavoitteista oman esimiehesi kanssa.
• Ole yhteydessä Aksilaan anne-mari.lahdensuo@epshp.fi, jolta saat esitietolomakkeen.
 Kirjaa esitietolomakkeelle sekä henkilökohtaiset että työyhteisösi tavoitteet.
• Palauta täytetty esitietolomake Aksilaan. Aksila sopii käytännön toteutuksesta vastaanottavan tahon kanssa 
 (ajankohta, vaitiolositoumus, kulkulupa, ruokailut, työvaatetus jne.).
• Jakson varmistuttua saat vahvistusviestin ja lisätietoja ketjulähettijaksosta.
• Vastaanottava taho nimeää sinulle ohjaajan ja tutustuu tavoitteisiisi.  

LÄHETTIJAKSON AIKANA
• Lähettijakso kestää minimissään viisi päivää.
• Kohteen toimintaan tutustutaan paikan päällä ohjaajan opastuksella.  Lähetti voi halutessaan harjoittaa 
 kädentaitoja tai tehdä toimenpiteitä, mutta hänellä ei ole hoitovastuuta.
• Vastaanottava yksikkö järjestää tarvittavat työvaatteet. Henkilökuntaruokalassa voi syödä 
 henkilökuntahintaan.
• Oma työnantaja vastaa jakson ajan palkasta, vakuutuksista, matkakuluista ja muista normaaleista 
 velvoitteista sopimuksen mukaan, myös rokotussuojan osalta.
• Ketjulähettijaksoista ei peritä osallistumismaksua.
• Seinäjoen keskussairaalaan tullessa hae ensimmäiseksi kulkupoletti henkilökorttipisteestä ja allekirjoita 
 vaitiolosopimus. Muualla jakson suorittavat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen etukäteen.

LÄHETTIJAKSON JÄLKEEN
• Saat palautelomakkeen, jonka täytettyäsi saat osallistumistodistuksen.
• Esimiehesi ja vastaanottava taho antavat palautteet noin kuukauden kuluttua jaksosi päättymisestä.
• Hyödynnä uutta osaamistasi ja uusia verkostojasi. Kehitä työyhteisösi toimintaa ja jatka yhteistyötä.

Ketjulähettitoiminnassa tutustutaan toisten yksiköiden toimintaan. Toiminnan tavoitteena on lisätä 
perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. 
Ketjulähettitoiminta vahvistaa osaamista käytännönläheisesti. Ketjulähettitoimintaan osallistuminen on 
mahdollista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten, sosiaalihuollon ja Seinäjoen 
keskussairaalan kaikille ammattiryhmille. Ketjulähettitoiminta on sopimuksellista, suunnitelmallista ja 
tavoitteellista yhteistyötä.

Sinustakin ketjulähetti!

Anne-Mari Lahdensuo   Perusterveydenhuollon ja terveyden 
kehittämissuunnittelija, HTM  kehittämisen yksikkö Aksila
puh. 050 474 2857   Mediwest (3. krs), Koskenalantie 16
anne-mari.lahdensuo@epshp.fi  60220 Seinäjoki


