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Toimialajohtaja Ulla Kuittu (1.8.17-28.2.18) 
 

Avoterveydenhuolto 
Palvelujohtaja  Anu Mutka (1.8.17-28.2.18) 1 htv  

  

Avosairaanhoito 
Palvelupäällikkö, perusturvan vastaava lääkäri 

Ilkka Käsmä (1.8.17-28.2.18) 

Vastaanottotoiminta 

Tekstinkäsittely 

Terveydenhuollon 
sovellustuki 

Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 
Palvelupäällikkö  
Mauri Paajanen 

Fysioterapia ja 
apuvälinepalvelu 

Erikoisvastaanotot 
 ja –tutkimukset 

 sekä 
hoitotarvikejakelu 

Toimintaterapia ja 
terveydenhuollon 

sosiaalityö 

Puheterapia 

Tekniset palvelut ja 
materiaalipalvelut 

Suun terveydenhuolto 
Palvelupäällikkö  
Pirkko Paavola 

Perushoito 

Erikoishoito 

Päivystys 

Välinehuolto 

Perusturvalautakunta 

Henkilöstö 500,4 htv 



Avosairaanhoito 
Palvelupäällikkö Ilkka Käsmä (1.8.17-28.2.18) 1 htv  

Hankasalmen ta 
Keskustan ta 

 

apulaisylilääkäri 
Heikki Ilola 

 (1.8.17-28.2.18) 

 

osastonhoitajat 
Tuula Jaakkola 

(Hankasalmen ta) 

 

Päivi Huttunen 
(Keskustan ta) 

Kuokkalan ta 
Vaajakosken ta 

apulaisylilääkäri 
Pertti Peltonen 

 

 
osastonhoitajat 

Miina-Maria Kivelä 
(Kuokkalan ta 
 6.3.-24.9.17) 

 

Nina Leppänen 
(Vaajakosken ta) 

 

apulaisylilääkäri 
Jari Nojonen 

 
osastonhoitaja 

Karoliina Eronen 
(14.3.-31.12.16) 

 

Vastaanottotoiminta 

Huhtasuon ta 
Palokan ta 

Uuraisten ta 

apulaisylilääkäri 
Jyrki Suikkanen 

 

 
osastonhoitajat 

Satu Kasari 
(Huhtasuon ta) 

 

Anne Kirmanen 
(Palokan ja 

Uuraisten ta) 
 
 

Kyllön ta 
 

apulaisylilääkäri 
Marja Autere 

 

  

osastonhoitaja 
Mirva Molkkari 

(1.3.16.-31.10.18) 

Sovelluspalvelut 
Osastonhoitaja Katrianna Rantanen 

Tekstinkäsittely 
Osastonhoitaja Nina Leppänen 

Mehiläinen /  
Oma Lääkärisi 
terveysasemat 

Korpilahti 
Säynätsalo 
Tikkakoski 

Vastaava lääkäri 
Minna 

Leppäkynnäs 

Vastaavat hoitajat  
Lotta Ahola 

 (Korpilahti ja 
Säynätsalo) 

 
Siru Hartonen 
(Tikkakoski) 

Valinnanvapaus 
Mehiläinen /  

Keskustan Oma 
Lääkärisi 

Vastaava lääkäri 
Minna 

Leppäkynnäs 

Vastaava hoitaja 
Alice Lotvonen 

 

Medics24 

Vastaava lääkäri 
Harri Selänne 

Vastaava hoitaja 
Annika 

Huuskonen 

 
 

TA17 – kate 24,5 milj. € 
- Vastaanotot 16,9 milj. € 
Käynnit ja peittävyys v.2016 

Lääkäri 125 653 / 46,7%  
Hoitaja 109 496 / 44,5 %   

Oma tuotanto: hoitohenkilökuntaa 107,5 htv, lääkäreitä 71,2 htv  
(avoimet lääkärivirat 12, joista 4 htv ostopalveluna 1.9 alkaen) 

Väestö 
Jyväskylä 140 000 
Hankasalmi 5 100 

Uurainen 3 700 

Listautunut 
n. 2250 

kuntalaista 

23 htv 

17 htv 16,7 htv 14,5 htv 

7 htv 

17,5 htv 12 htv 

13,5 htv 
20,5 htv 

25 htv 

12 htv 

11,5 htv 5,3 htv 



Avosairaanhoito 
• Perustehtävä 

– hoitajien ja lääkäreiden kiireellinen sekä kiireetön vastaanottotoiminta yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan 
terveyttä edistävällä työotteella kaiken ikäiselle väestölle 

• Lääkärityötä osoitetaan palvelutaloihin, kotihoitoon sekä neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon 
• Tukipalvelut: tekstinkäsittely ja sovelluspalvelut 

– Tekstinkäsittelyssä otettu käyttöön puheentunnistus 
– Sovelluspalveluissa tulossa syksystä alkaen useita päivitystehtäviä ja käyttöönottoja 

• THL asiakastyytyväisyyskysely 2016 
– Kokonaisarvio palvelusta 4,6/5 

• Hoitoonpääsy 
– Lääkärille oma toiminta 39 pv, ulkoistettu 8 pv 
– Hoitajalle oma toiminta 22 pv, ulkoistettu 9 pv 

• Kehittämisen kärjet 
– Toimintamallin muutos – ”SUUNTA” 

• Fokuksessa erityisesti hoitoon pääsy, asiakaskokemus ja potilaiden tasa-arvo 
• Iltavastaanotot – kiireellinen vastaanotto ma – pe 16 - 20 
• Etälääkärivastaanottopilotti käynnissä Palokka-Huhtasuo -> Palokka-Uurainen 
• Lean valmennuksen opit käytäntöön – vastaanottotilojen standardointi, tarkka hoidon tarpeen arviointi, 

moniammatillinen sujuva yhteistyö 
• Vetovoimaisuuden lisääminen työpaikkana – erityisesti lääkärit! 

– Sähköinen asiointi ja ohjauspalvelu haltuun tehokkaasti 
• Contact Center Palokkaan käynnistynyt 5/2017 
• Ohjauspalveluosaamisen vahvistaminen – koulutus käynnissä, oppilaat useilta palvelualueilta 
• ODA-tuotteet (omahoito, sähköiset oirearviot, hoitosuunnitelma) 

– Ulkoistetun tuotannon ja valinnanvapauskokeilun tuottama sparraus hyödynnetään 
 

 



Fysioterapia 
 
-avofysioterapia 
-veteraanikuntoutus 
-apuvälinepalvelu 
-LAH 
-palveluasuminen 
-ryhmäkuntoutus  

Fysioterapia 
 
-tk-sairaala 
-pitkäaikaishoito 
-päiväsairaala 

Toiminta-
terapia 
 -tk-sairaala 

 -lapset 
 -aikuiset 

 
Terveyden-

huollon 
sosiaalityö 

-tk-sairaala 

Kuntoutus ja erikoisvastaanotot  
Palvelupäällikkö Mauri Paajanen 1 htv 

 

Osastonhoitaja  
Kari 

Mastokangas 

Osastonhoitaja 
Anita 

Homanen 
Osastonhoitaja 
Terhi Åkerlund 

Erikois- 
vastaanotot  

ja -
tutkimukset  

  
Hoitotarvike-

jakelu  

Osastonhoitaja 
Jaana Piilonen 

Tekniset 
palvelut 

  
Materiaali-

palvelut 

Tekninen 
päällikkö  
Jorma 

Tervakoski 

Puheterapia 
 
-avo 
-tk-sairaala 

Johtava 
puheterapeutti 
Mari Sippola 

TA17 – kate 12,1 milj. € 
- Apuvälineet 1,9 milj. € 
- Hoitotarvikkeet 2,33 milj. € 

Väestö 
Jyväskylä 140 000 
Hankasalmi 5 100 

Uurainen 3 700 

Henkilökuntaa 123,9 htv 

35,5 htv 18,5 htv 11,5 htv 

25,6 htv 

16,6 htv 

14,2 htv 



Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 
• Kuntoutus ja erikoisvastaanotot tuottavat tutkimuksia ja palvelua useille muille 

palveluyksiköille ja tekevät yhteistyötä monien tahojen kanssa: avosairaanhoidon 
vastaanotot, tk-sairaala, pest, vanhuspalvelut.  

– Yksikössä tuotetaan myös erikoissairaanhoidon palvelua. 

• Erikoisvastaanottojen tutkimuksia ovat mahalaukun – ja paksusuolen 
tähystykset, sisätautilääkärin vastaanotto, ortopedin vastaanotto, sydämen 
ultraäänitutkimukset, rasitusEKG-tutkimukset, sydämen rytmin ja verenpaineen 
vrk-seurannat, uniapneatutkimukset, spirometriat, ihotestit, reumavastaanotto, 
diabeteshoitajien vastaanotot, jalkaterapia ja ravitsemusterapia. Joitakin 
tutkimuksia hankitaan ostopalveluna. 

• Sähköisiä asiointeja lisätty palveluyksikössä (sähköiset yhteydenottolomakkeet, 
sähköinen ajanvaraus, tekstiviestimuistutus, akuutit toimintaterapian ohjausajat 
puhelinpalveluna). 

• Fysioterapeuttien suoravastaanotossa akuutit selkä- ja niskapotilaat 
ohjautuvat osin suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Vuonna 2016 yhteensä 
1934 suoravo käyntiä. 

• Kotijakelu hoitotarvikkeissa laajentunut avanne- ja diabetestarvikkeisiin. 
• Palveluseteli käytössä fysio-, toiminta-, puhe- ja lymfaterapiassa, 

peruukkipalveluissa, jalkaterapiassa ja jalkojenhoidossa. 
 



Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 
Kehittäminen 
• Apuväline- ja hoitotarvikepalveluja kehitetään vastaamaan ikääntyvän 

väestön lisääntyviä tarpeita palvelurakenteen painottuessa kotihoitoon ja 
palveluasumiseen, jolloin tarvitaan myös enemmän ja kalliimpia varusteita 
pärjäämisen tueksi. 

– Apuvälineiden myöntämisperusteista valmistumassa valtakunnalliset ohjeet ja 
kuntoutuksen eri terapiamuotojen perusteita linjataan alueellisesti. 

• Kuntoutusta kehitetään kotona selviytymisen varmistamiseksi 
yhteistyössä eri toimijoiden (mm. kotihoito) kanssa. 

• Haasteena hoitotarvikekustannukset, joita pyritään hillitsemään 
kilpailutuksella. Myöntämisperusteita muokataan uusien hoitokäytäntöjen 
mukaisiksi - esim. verensokerin jatkuva seuranta lisää 
hoitotarvikekustannuksia, mutta hoidon kokonaiskustannukset vähenevät 
pitkällä aikavälillä hoitotasapainon parantuessa ja komplikaatioiden (esim. 
amputaatiot, munuais- ja silmäsairaudet) vähentyessä. 

 
• Suurten kaupunkien (11) vertailussa erikoissairaanhoidon ikävakioidut 

avohoidon kustannukset €/asukas Jyväskylässä kaikkein alhaisimmat 
• Avoterveydenhuolto (ei sis. Suun th) Jyväskylä kustannuksiltaan sijalla 9 

 



Pohjoinen alue 
Vastaava hammaslääkäri 

Leena Hakio 
Osastonhoitaja x 2,6 

Oh Leena Rehula 
Palokka  

Palokka Jyme 
Tikkakoski 
Uurainen 

 
Oh Johanna Backman 

Huhtasuo 
Hankasalmi 

Eteläinen alue 
Vastaava hammaslääkäri 

Elina Tuppurainen 
Osastonhoitaja x2 

 
Oh Teija Närvä 

Kyllö 
Kyllö Jyme 

Keljon palvelukeskus 
Liikkuva suunhoitoyksikkö 

 
Oh Tarja Kankainen 

Korpilahti 
Kuokkala 

Vaajakoski 
Jyskä 

 
Erikoishoidot – ylihammaslääkäri Olli Saloheimo, osastonhoitaja Kukka-Maaria Leivonen (0,6 pohjoiselta alueelta) 
Ajanvaraus – osastonhoitaja Tarja Kankainen (eteläiseltä alueelta) 
Välinehuolto – osastonhoitaja  Johanna Backman (pohjoiselta alueelta) 
Kehittämisasiantuntija Kukka-Maaria Leivonen (0,4 hoitotyön kehittäminen) 

Suun terveydenhuolto 
Palvelupäällikkö Pirkko Paavola 

TA17 – kate € 7,9 milj.€ 
Peittävyys v. 2016 

Oma tuotanto 34 % 
Yksityinen 17 % 

10 Hammashoitolaa 
Henkilöstöä 178 htv 
Kaikki vakanssit 
täynnä 1.8.2017 

Väestö 
Jyväskylä 140 000 
Hankasalmi 5 100 

Uurainen 3 700 

Mehiläinen 

 
Säynätsalo 

Vastaava 
hammaslääkäri 

Tuomas Polttila  

  
 



Suun terveydenhuolto 
• Älykkääseen toiminnanohjausjärjestelmään perustuva Kerralla kuntoon –

malli kohtuullisen vähän hoitoa tarvitseville aikuisille Kyllössä ja Palokassa. 
− Minimoidaan potilaan odotusaika:  on tällä hetkellä alle  5 minuuttia 
− Minimoidaan potilaan hoitokäyntien määrä: yhdellä käynnillä tulee valmiiksi joka toinen 

potilas 

• Liikkuva yksikkö toista vuotta käytössä  
• Hoitoon pääsy hammaslääkärille Jyväskylässä noin 100 vuorokautta ja 

suuhygienistille noin 40 vuorokautta 
• Palvelua tuotetaan kaiken ikäiselle väestölle 
• Tuottavuus: 6 % parempi kuin terveyskeskuksissa keskimäärin 
• Vaikuttavuus: Suomen terveimmät 12-vuotiaat 
• Kulut 2 % mediaanin alapuolella Jyväskylässä (suurten kaupunkien 

vertailu)  
• THL asiakastyytyväisyyskysely 2016 marraskuu 

– kokonaisarvio palvelusta 4,8/5  
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