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Terveyskeskussairaalat ja 
päiväsairaala 

• Suomen suurimpia ”kaupunginsairaaloita” 
• Potilaat tulevat hoitoon lääkärin lähetteellä pääosin 

päivystyksestä, joka viides tulee jatkohoitoon ja 
kuntoutukseen keskussairaalan osastoilta 

• Hoidettavat potilaat ovat aikuisia, yli 18-vuotiaita 
• Keskeistä on yhteistyö ja työnjako esikoissairaanhoidon 

päivystysyksikön ja osastojen kanssa 
• Vuosiin ei ole ollut jonoa eikä kitkalaskutusta 
• Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

selvityksen mukaan Jyväskylässä on sairaansijoja 
erikoissairaanhoidossa suhteutettuna väestöön vähiten 
Suomessa 



Terveyskeskussairaalat ja 
päiväsairaala 

• Toimintaa 24/7 
• Päivystyksestä tulee keskimäärin 60 potilasta osastoille 

viikonloppuina, mutta yhtenä arkipäivänä voi tulla jopa 
50 potilasta 

• Kuukaudessa potilaita tulee 750-820 
• Päivystyksessä läpimenoaika pari tuntia, joten osastoille 

tulee kliinisesti epästabiileja potilaita, joiden seuranta on 
tärkeää ja tekee osaamisvaateita koko henkilöstölle 

• Viikonloppuisin ja arkipyhinä lääkäri käy kiertämässä 
akuutit asiat, mutta muuna aikana hoitohenkilöstö on 
yhteydessä tarvittaessa keskussairaalan päivystävään 
lääkäriin 



Terveyskeskussairaalat ja 
päiväsairaala 

• Kaksi sairaalaa: Kyllön sairaalassa 6 osastoa ja 182 
sairaansijaa ja Palokan sairaalassa 2 osastoa ja 66 
sairaansijaa 

• Osastojen toiminta on painotettu joihinkin 
erityisosaamisalueisiin (esim. aivoverenkiertohäiriöt, 
infektiot, saattohoito, ortopedisten leikkausten jatkohoito 
ja kuntoutus), mutta kaikilla osastoilla hoidetaan kaikkien 
erikoisalojen potilaita 

• LEAN-toimintamalli toiminnan kehittämisen pohjana  
• NOKO (NOpeasti KOtiin hoidon laadusta tinkimättä) -

toimintamalli 
 
 
 
 



Terveyskeskussairaalat ja 
päiväsairaala 

• Vuoden 2017 talousarvio: brutto 25 M€, netto 21 M€ 
• Henkilöstö 370 
• Hoitopäiviä 93 000 vuodessa 
• 10 000 hoidettua potilasta vuodessa 
• Keskimääräinen hoitoaika 9 hoitopäivää 
• Päiväsairaalassa 6 paikkaa ja keskimäärin 5 

käyntiä/hoidettu potilas 
 

 
 
 
 



Terveyskeskussairaalat ja 
päiväsairaala 

• Haasteena suuret potilashuoneet 
• Päihde- (+psykiatristen) potilaiden aiheuttamat 

turvallisuusongelmat 
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