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Dg:200.4 , :

KonsultaatiopyyntO 4.04.2014 / Salonen Seppo

y:te#f;w,ir

Ollut vuodesta 2008 analyytikkona Kauppalehden Balance consultin yksikossd.

V. 2009-2010 oli masennusjakso, jolloin Venlafaxin liiiikitys. 8/2009 lomamatkalla

autokolari, tapaturman seurauksena 5 operaatiota, 3 vatsan alueelle. Avioero laukaisi

masennuksen, oli ollut 10 v. naimisissa, ei lapsia. Nyt ollut vuoden verran ollut

avoliitossa.

13-vuotiaana tapaturmasta, putosi katolta n 3 metrin matkan, kasvojen alueelle

naarmuja, ei kallonmurtumaa. Ei osaa tarkemmin kertoa seurauksista, mutta ilmeisesti

alkuun oliongelmia ndkemisessd. Vapautus armeijasta, astui palvelukseen, mutta

f, vapautettiin, koki stressie. Nykyisin ei neurologisia oireita, nitkee normaalisti

lli molemmilla silmilldi.
U

Eitupakoi. Alkoholia kohtuudella, kerta-annokset maksimissaan 3 annosta, yleensa

viikonloppuisin. Liikuntana kuntosaliharjoittelu kotona.

Esimiehen mukaan tva:n kdytds ollut viimeisen vuoden aikana vaihtelevaa, vdlilld

iloinen, vdliin agressivinen, jolloin muut tyokaverit pelkddviit tvaa. Tva kertonut

esimiehelle, ettd tvaa vakoillaan tdissii teknisestija ty6kavereiden taholta. Valilla

muut eivdt ymmarra tvan puhetta. Tydpaikalla oltu huolissaan tutkittavan

psyykkisestti ku n nosta, m in kd takia useam paan otteeseen yhteydenottoja

tydterveyshuoltoon.

Tvalla ollut unettomuutta ja lisaantyvaa vdsymyst€i alkuvuuodesta ldhtien ja jaanyt

sairauslomalle 18.3.14 liihtien. Pidetty ty6kykyneuvottelut 21 .3 ja 4.4.

Ensimmdisessd neuvottelussa sovittiin, ettd tva kiiy psykiatrin vastaanotolla, ei ollut

kuitenkaan halukas varaamaan aikaan. J?ilkimmiiisessd neuvottelussa velvoitettiin tva

psykiatrin tyokykyarvioon. Olisi halunnut palata tdihin, tydpaikalla kuitenkin koetaan

ettei tva suoriudu teht€rvistdi ja aiheuttaa hdmmennystii tydpaikalla. Kiiynyt

sai rausloman aikana liihes piiivitt€iin ty6paikal la.

P.k psykiatrin ty6kyky- ja hoitoarviota

(kl l) PSYKIATRIN KONS.KAYNTI + VASTAUS 1/3:

Kiitdn erinomaisesti taustoittavasta kons. pyyn n6stii. Tutkittava saapu u ajalleen

sovitusti.

Olennaista uutta anamneesia ei saada esiin, ollut siis ero, nyt uusi suhde, ty6paikalla

kokenut kuormitusta tOistd. Vakavasta kolarista ja sen vammoista pddosin toipunut.

Tutkittava kokee ettii muutaman p€rivdn sairausloma olisiollut riittiivii, kirjoitettu
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loma tvan arvion mukaan liiallinen. Kertoo nyt nukkuneensa hyvin. -'"af'ffi'Här'ä;
o or",:;?.atrö,;!: .:, '"{

St.: Siististi pukeutunut, hoidettu. Tarkkaan allekirjoittanutta arvioiva. Ei avointa ""o ''o,s,i,i;j

psykoottista esiin. Tva moneen otteeseen ilmaisee "En halua puhua siitä" - liittyi se
sitten avioeroon, kolariin tai työpaikan asioihin. Allekirjoittaneen saama vaikutelma
varautunut ja aavistuksen epäluuloinen.

Tvan ystävällisesti toistuvasti konfrontoitu kons.pyynnössä mainituista työpaikan
tapahtumista, mitään näistä eioikein tunnista taivahvista. "Vakoilun" tunteen kiistää
ja viittaa normaalin kulunvalvontajärjestelmään. Tva toistuvasti ilmaisee että haluaa
vain jatkaa eteenpäin, palat töihin eikä kaivella menneitä.

Allekirjoittaneelle tulee välillä tunne että tva haluaisi paljastaa enemmänkin
ajatuskuluistaan - mutta ei kuitenkaan paljasta.

Johtopäätökset ja suunnitelma: Konsultaatiopyynnön taustatiedoissa materiaalia joka

viittaa paranoidiseen oireenmuodostukseen. Nyt tämän vastaanoton puitteissa ei

vakuttavastivoisen paremmin vahvistaa kuin poissulkeakaan paranoidisuutta -

mutta huomattavan varautunut tva on (ak:n vaikutelman mukaan) oikeastaan mitään
itsestään paljastamaan.

Tva ei ole oikein halukas tulemaan toista kertaa vastaanotolle, lopulta sovitaan että
ak soittaa hänelle viikon päästä ja keskustellaan josko kuitenkin vielä tulisi toisen
kerran.

17.04.2014

29.04.2014

Ji''-

Yleisellä tasolla (ei tvaa suoraan koskien): Mahdollinen paranoidinen oireenmuodotus

saattaa hoitokontaktissa ja muutoinkin olla merkittävän pitkään tvan piilosssa

pitämää. Useimmiten pitkäkestoinen ja turvalliseksi koettu hoitokontakti on sellainen
jossa on paras mahdollisuus siihen että tvan paljastaa mahdollisen koko

ajatustensa/käsitystensä/lu u lojensa patolog isen luonteen.

Mutta joka tapauksessa usein jnkl paranoidista ajatusta "tihkuu lävitse" niinkuin

kons.pyynnön perusteella vaikuttaa tvan kohdalla käyneen.

Tvan suomen kielil eiole kovinkaan hyvää, mahdollisesti asiointiäidinkieltään
taitavalla henkilöllä voisi helpottaa tässä tilanteessa. Selvittelen mahdollista

bulgarian kielen taitoista psykiatria pääkaupunkiseudulta.

Dg:200.4:Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen tarkastus

Kirjaus,eiveloitusta,WaltimoSeppo
Dg:,:
Soitto - ei ole innostunut tulemaan vo:lle, ei koe siihen oikein tarvetta, haluaisi palat

pikaisestitöihin. Sovittiin että varaa aikaa tarvittaessa, jättää soittopyyntöä

tarvittaessa.

Kirjaus,eiveloitusta,WaltimoSeppo
Dg:,:
TEHTY SEURAAVA PYYNTÖ KANNELMAEN TERVEYSASEMALLE:
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Vastaanottaja:Kannelmdenterveysasema,yliltiikiiriFAX0gSlo4T346

olensaanuthenkilostdRoSTlSLAVDinkov2To3T3-lslHseuraavaatietoa(liihteenii
tydterveysl€iikdri ja henkil6n esimies):

-Tyopaikallatuonutesiinteorioitajaepiiilyksiiijuonistajasabotoinnista.

-Kev?iiilldi 2013 ilmoittanut tyonantajan vakoilevan sekd teknisesti (puhelin ja

tietokone) sekd henkiloseurannalla ( kollegoille annettu tehttiviksivakoilla hiintii)'

-Henkil6 on vihjaillut ettd hdnen tyonhakujaan on ehkdr sabotoitu Kauppalehden

toimesta.

-Rostislavinmielialaonvaihdellutapaattisestaerittiiinaktiiviseen.Valillapuhunut
vdkisin kaikille ja koskettanut herkdsti ilman lupaa'

-AinakinkolmehenkildiityOpaikallakokenutRostislavinjollakintapaauhkaavaksi,mm.
kahdenkeskisessdtapaamisessaollutsilminndhdenhermostunutjasilmissd',kiilunut',,
pelatty etti loikkaa poyddn ylitse. T-oinen--Yil,*tlt ilmoittanute't1'-3-tt.9-Kallafuil'a

f aikaisin tOihin koSka pelk€i5 olla Rostislavin kanssa kahden'

I ffi;r,rint"r.ua iuiiut 5e4onut om.;aloilteiselli etta h-nen mielestdan Rostislavilla

| "eiole kaikki kunnos:,3;, .

:-.-.:.::*;#.,^"*-'a'*-**;:r'een--- . ,__^-,-

""*;;*'jUr'Oav oltut psyykkisen oireistonsa vuoksi sairasulomalla' kdynyt kuitenkin ':ii

\ . . tyopaikalla josta hdnet on kerran jouduttu vartijoiden valvomana poistamaal,

ivin vaitajn;;i; i;*"vstalo Kampissa
Allekirjoittanut tavahnut Dinkov Rostisl
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status.: siististi pukeutunut, hoidettu' Tarkkaan allekirjoittanutta arvioiva' Eiavointa

psykoottista esiin. Tva moneen otteeseen ilmaisee "En halua puhua siitd" - liittyi se

sitten avioeroon, kolariin taityopaikan asioihin' Allekirjoittaneen saama vaikutelma

varautunut ja ePiiluuloinen'

Tvan ystdvdllisestitoistuvasti konfrontoitu kons'pyynndssd mainituista tyopaikan

tapahtumista,mitddnndiistdeioikeintunnistataivahvista..'Vakoilun.,tunteenkiistetii
ja viittaa normaalin kulunvalvontajiirjestelmddn' Tva toistuvasti ilmaisee ettd haluaa

vain jatkaa eteenpdin, palata t6ihin eikii kaivella menneitdt'

Allekirjoittaneelle tulee viilill?i tunne ettd tva haluaisi paljastaa enemmankin

ajatuskuluistaan - mutta ei kuitenkaan paljasta'

Dinkov ROSTISLAV:ista saaduissa taustatiedoissa paljon aineksia jotka viittaavat

psykoottiseen oireenmuodostukseen. olen siis tavannut henkilon kerran 8'4'2014 ia

vaikutelmaksijiiivoimakasvarautuneisuusjahaluttomuuskertoamielensdsisSlloistai.

?tl[-!i9]9"o.*'F,F"'!l*'**'"n"'"'
arkkqilulqllgtg..ppy.'hj.ql$F,.9"eu.n*.','o"

SaatanniimdtiedotKannelmii..?'A19"rv-9y"?3":"e,S3$"
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Seppo Waltimo

Psykiatrian erikoisliidkitri

sv 316455

Yhteystieto: Terveystalon kesku ksen kautta soittopyyn n6n jiittd.

5.05.20 1 4 Tyokykykonsultaatio/ terv.tark, Waltimo Seppo
Dg:Z:00.4 , :

Konsultaatiopyyntd 4.04.2014 / Salonen Seppo

Ollut vuodesta 2008 analyytikkona Kauppalehden Balance consultin yksik6ssd.

V. 2009-2010 oli masennusjakso, jolloin Venlafaxin laiakitys. 8/2009 lomamatkalla
autokolari, tapaturman seurauksena 5 operaatiota, 3 vatsan alueelle. Avioero laukaisi
masennuksen, oli ollut 10 v. naimisissa, ei lapsia. Nyt ollut vuoden verran ollut
avoliitossa.

13-vuotiaana tapaturmasta, putosi katolta n 3 metrin matkan, kasvojen alueelle
naarmuja, ei kallonmurtumaa. Eiosaa tarkemmin kertoa seurauksista, mutta ilmeisesti
alkuun oliongelmia ndkemisessd. Vapautus armeijasta, astui palvelukseen, mutta
vapautettiin, kokistressiS. Nykyisin ei neurologisia oireita, ndkee normaalisti
molemmilla silmillS.

Eitupakoi. Alkoholia kohtuudella, kerta-annokset maksimissaan 3 annosta, yleensd
viikonloppuisin. Liikuntana kuntosaliharjoittelu kotona.

Esimiehen mukaan tua:n kdytds ollut viimeisen vuoden aikana vaihtelevaa, vdlillii
iloinen, vdliin agressivinen, jolloin muut tydkaverit pelkddviit tvaa. Tva kertonut
esimiehelle, ett€i tvaa vakoillaan t0issd teknisestija tydkavereiden taholta. Valilla
muut eivdt ymmerra fuan puhetta. Ty6paikalla oltu huolissaan tutkittavan
psyykkisestii ku n nosta, m in kii takia useam paan otteeseen yhteydenottoja
tyoterveyshuoltoon.

Tvalla ollut unettomuutta ja lisdiintyviidi vasymysta alkuvuuodesta liihtien ja jaanyt
sairauslomalle 1 8.3. 1 4 ldihtien. Pidetty tyokykyneuvottetut 21.3 ja 4.4.
Ensimmaisessd neuvottelussa sovittiin, ettd tva kdy psykiatrin vastaanotolla, ei ollut
kuitenkaan halukas varaamaan aikaan. Jdlkimmdisessd neuvottelussa velvoitettiin tva
psykiatrin tydkykyarvioon. Olisi halunnut palata tdihin, ty6paikalla kuitenkin koetaan
ettei tva suoriudu tehtdvistd ja aiheuttaa hdmmennystii tydpaikalla. Kdynyt
sairausloman ai kana ldhes piiivittitin tydpaikal la.
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P.k psykiatrin tydkyky- ja hoitoarviota

(kl r) psyKtATRtN KONS.KAYNT| + VASTAUS 2/3:

Sovitusti uo' tt". Ot"n 5fiffi.*ui i K,lil)aan ut,TTL Satosen kautta tdydentdvaidi tietoa
tydpaikan "rioirt "rra f" 

f.off"goirr".
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Saatoin tdmdn asian edeileen sdhkopostitse ylil. Tom Klaiten esimiehen ylil. Antti
Hemminkin tietoon - Hemminki ei ole vield asiaan reagoinut ak:n suuntaan.

Nyt tvan status olennaisesti samanalainen kuin viime kdynnill€i. Tulee melko vahvasti
olo ettd ei kerro kaikkea mikd mielessai liikkuu. Jnkl kummallisuutta tvan puheessa on
"sairaala bulgariassa olijapanilaisten rahoittama....nyt kun Bulgaria EU:sa niin
potilastiedot ovat voineet siirtyai Suomeen". Kdynyt siis poliisasemalla selvittdmdssd
jotakin asioita, jollakin tapaa epilillyt ettii poliisiotisisaanut tietoonsa ettd toisen
silmin ndko heikentynyt?

Suun.: Sovittu kdynti huomiselle.

Dg:200.4: Muualra ruokittamaton yreinen psykiatrinen tarkastus

Tydkykykonsultaatio/ terv.tark, Wa ltimo Seppo
Dg:F43.29 , :

KonsultaatiopyyntO 4.04.2014 / Salonen Seppo

ollut vuodesta 2008 analyytikkona Kauppalehden Balance consultin yksikdssd.

V.2009-2010 olimasennusjakso, jolloin Venlafaxin laidkitys. 8/200g lomamatkalla
autokolari, tapaturman seurauksena 5 operaatiota, 3 vatsan alueelle. Avioero laukaisi
masennuksen, oli ollut 10 v. naimisissa, ei lapsia. Nyt ollut vuoden verran ollut
avoliitossa.

13-vuotiaana tapaturmasta, putosi katolta n 3 metrin matkan, kasvojen alueelle
naarmuja, ei kallonmurtumaa. Eiosaa tarkemmin kertoa seurauksista, mutta ilmeisesti
alkuun oli ongelmia ndkemisessd. Vapautus armeijasta, astui palvelukseen, mutta
vapautettiin, kokistressid. Nykyisin ei neurologisia oireita, nakee normaalisti
molemmilla silmillii.

Eitupakoi. Alkoholia kohtuudella, kerta-annokset maksimissaan 3 annosta, yleensd
viikonloppuisin. Liikuntana kuntosaliharjoittelu kotona.
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Esimiehen mukaan tva:n kdytos ollut viimeisen vuoden aikana vaihtetevaa, :;llriUtf"{X^fir
iloinen, vdliin agressivinen, jolloin muut ty6kaverit pelkiiiiviit tvaa. Tva kertonut

esimiehelle, ettd tvaa vakoillaan t6issii teknisestija tydkavereiden taholta. Valilla

muut eivdt ymmarra tvan puhetta. Tydpaikalla oltu huolissaan tutkittavan

psyykkisestd kunnosta, minkd takia useampaan otteeseen yhteydenottoja

tyoterveyshuoltoon.

Tvalla ollut unettomuutta ja lisddntyv€iti vdsymystdi alkuvuuodesta liihtien ja jaanyt

sairauslomalle 18.3.14 ldhtien. Pidetty tyOkykyneuvottelut 21.3 ja 4.4.

Ensimmdisessa neuvottelussa sovittiin, ettd tva kiiy psykiatrin vastaanotolla, eiollut

kuitenkaan halukas varaamaan aikaan. Jiilkimmiiisessd neuvottelussa velvoitettiin tva

psykiatrin tydkykyarvioon. Olisi halunnut palata tdihin, tydpaikalla kuitenkin koetaan

ettei tva suoriudu tehtiivistd ja aiheuttaa hdmmennystii tyOpaikalla. Kdynyt

sai raus loman aikana liihes piiivitt€ii n tyopaikal la.

P.k psykiatrin tydkyky- ja hoitoarviota

(kt t) PSYKTATRIN KONS.KAYNTT + VASTAUS 3/3:

Sovitusti3. kdynille.

Yhteenveto kdynneistd (tavattu siis yhteensd 3 x 45 minuuttia):

Suoraan mitdiin paranoidista materiaalia eitule/eisaada tulemaan esiin. Huomio kyllii

kiinnittyy tietyyn varautuneisuuteen ja siihen ettd useasti aloittaa kertomaan

jotakin, miettii hetken - ja pddttti€i ettei kerrokaan.

Eli edelleen; epdsuoria viitteitii siihen suuntaan ettd saattaisi olla paranoidiosta

Kertonut nukkuvansa kohtuullisen hyvin. Ei piiihdeongelmia.

Ajankohtaisena stressoiir6unfaavaEfo itarGuht#6,-oitut t<at<si vuotta avoliitossa

ukrainalaista alkuperdd olevan Suomen kansalaisen kanssa - ilmeisesti siis puoliso

erossa aloittellinen. Kysyttiiessd haluton kertomaan miksi ero mahdolisestitulossa.

Tva vaikuttaa ymmdrtdvdn ettdi jotkut asiat ovat kiinnitt€ineet tydpaikalla huomiota

(koskeminen, kyykkd€imisharjoiteet joiden kokenut virkistdvdn keskellii tyopdivdii).

Motivoinut palaamaan t6ihin.

Tydkyky: Tiilld hetkelld en kykene toteamaan sellaista psyykkistii hdiri6td joka

aiheuttaisi tydkyvyttOmyyden. Jatkossa tokijaa ndhtdvdksi miten tdmd asia tdstd

kehittyy.

Mikaligopaikalta edelleen kantautuu huolestuttavia viestejd niin lienee parasta

ottaa uudelleen yhteys Kannelmden terveysaseman yliliidkirin ja informoida

tilanteesta mahdollista tarkkailujaksoa ajatellen.!
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( Talla eraa diagnoosiksijaa reaktiivinen oireilu (parisuhdekriisi, koettu
)
I' Dg:F 43.29: Mddrittdrmdt6n sopeutumishiiiri6

tyortr"r, if. 
;d gll;X:ei

19.08.2014 Kirjaus,eiveloitusta,WaltimoSeppo

rDg:,:
/ Vastataan soittopyyntd6n. Kaipaa lausuntoa asiassaan. Kehoitan tekemaan kirjallisen

\ lausuntopyynndn jossa eritelty mistd asiasta ja mihin tarkoitukseen lausuntoa

\ pyydetaan.
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