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Terveyspalveluverkkoselvityksen  
tulokset 8.5.2015 

• Ehdotus Jyväskylän kaupungin 
terveyspalveluverkoksi vuonna 2020 - 2025 
– Tiloja on 10:ssä eri toimipisteessä.  

• Uuden sairaalan terveysasema (Kyllönmäen alue)  
• Kyllön terveysasema (Kyllönmäen alue)  
• Palokan terveysasema  
• Vaajakosken terveysasema  
• Huhtasuon terveysasema / monipalvelupiste  
• Tikkakosken monipalvelupiste  
• Korpilahden monipalvelupiste  
• Säynätsalon monipalvelupiste  
• Väinönkadun palvelukeskus (fysioterapian tilat/KUNTOEVO) 
• Opiskelijaterveydenhuolto / Sepänkatu  
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• Lisäksi Terveyspalveluverkkoselvityksen tuloksissa 
todetaan seuraavaa 

• Uudisrakennushankkeet, Uusi sairaala ja Vaajakoski, perusterveydenhuollon 
tarpeisiin tulee olla suunniteltua pienempiä. 

 
• Palokassa on  jäämässä noin 15 huoneen verran ylikapasiteettia. Lisäksi Palokan 

terveysasemalle jää terveyskeskussairaalalta v. 2020 vapautuvaa tilaa noin 2 600 
m2, joka tulee kehittää muuhun käyttöön.  

 
• Monipalvelupisteiden koko tarkastetaan vastaamaan tarvetta (pieniä muutoksia 

nykytilanteeseen) 
 

• Keskustan terveysasemasta on mahdollista luopua sitten, kun taustatyöpiste-
toimintamallin mahdollistavat järjestelyt Kyllön ja Palokan toimipisteissä on tehty 

 
• Palveluverkkoa tarkennetaan Kuokkalan neuvolan ja lasten suun 

terveydenhuollon toimintojen osalta lähempänä vuotta 2020, kun Kuokkalan 
sosiaali- ja terveysaseman tiloista luovutaan 
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Terveyspalveluverkkoselvityksen  
   tulokset 8.5.2015 
 



e eyspa e u e ose y se   
tulokset 8.5.2015 

 
• Poistuvat toimipisteet olisivat vrt. nykytilanne 

• Keskustan terveysasema (-> avosh uusi sairaala 2020 / päätös on) 
 
• Hannikaisenkadun hammashoito (toiminnan siirto toteutunut kevät 

2015/päätös on) 
 
• Asemakadun fysio- ja toimintaterapiatilat 
 
• Kuokkalan sosiaali- ja terveysasema (-> avosh uusi sairaala 

2020/päätös on) 
 
• Jyskän hammashoitola 
 
• Keljonkankaan neuvola ja hammashoitola 
 
• Halssilan neuvola 

 

29.9.2015 



 
Terveyspalveluverkkoa tarkennetaan Kuokkalan  osalta 

lähempänä vuotta 2020 …….. 
• Ptltk 22.5.2014/71:  
 Kuokkalan terveysaseman avosairaanhoito siirretään uuteen sairaalaan välittömästi sairaalan 
 valmistuttua. Lisäksi Kuokkalan alueelle on tekeillä monipalvelupisteselvitys ja Kuokkalan alueen 
 lähipalveluista tehdään erilliset päätökset, kun palveluiden kokonaisuus on selvinnyt. 
  
• Terveyspalveluverkon selvitystyön raportti 8.5.2015 
 Alueelle jääviä palveluita tarkennetaan neuvolan ja lasten suunterveydenhuollon toimintojen 
 osalta lähempänä vuotta 2020, kun Kuokkalan sosiaali- ja terveysaseman tiloista luovutaan 
 uuden sairaalan valmistuttua vuonna 2020.  

 
• Avosairaanhoidon toimintojen käynnistyessä uudessa sairaalassa vuonna 2020 Kuokkalan 

alueella terveydenhuoltopalveluista jää arvioitavaksi lähipalveluina tuotettavat palvelut mm: 
– Neuvola (mahdollisesti MPP tiloissa tai muu tila, vuoden 2020 jälkeen) 
– Lasten suunterveydenhuolto (mahdollisesti MPP tiloissa tai muu tila, vuoden 2020 jälkeen) 

 -> jos Kuokkalaan jää lähipalveluiksi Neuvola ja Lasten suunterveydenhuolto, on se +1 toimipistettä       
     terveyspalveluverkossa (yhteensä 11), joko osana MPP tai muissa tiloissa Kuokkalan alueella 
  -> Kyllön terveysasemalta vähenee vastaavasti tilatarve ainakin 6-7 vastaanottohuonetta       
      (PVS) -> tiloja vapautuu muuhun käyttöön 
 
• Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnittelun yhteydessä on tehty linjaus 11.11.2014: 

terveyspalvelutilojen tarve ja sijainti selvitetään terveysverkon päivityksen yhteydessä, koska 
terveyspalvelujen tilaratkaisut voidaan toteuttaa vasta uuden sairaalan valmistumisen yhteydessä 
vuonna 2020  

 - Kouluterveydenhuolto (tulossa Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteyteen) 

 
 



 
 
 
      Terveyspalveluverkko 2020 -  VISIO      
  terveyspalveluverkkoselvityksen tulosten ja toimintojen kehittämisen pohjalta 
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Avoterveydenhuolto; avosairaanhoito 

29.9.2015 
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Palveluvalikoima 

• Määritetyt väestöalueet  
• Puolikiireellinen hoito 
• Pitkäaikaissairaiden hoito 
• Toimintamalli 

• Satunnaiskävijöiden palvelulinja 
• Terveyshyötyä tuottava palvelulinja  
• Voi tarjota myös esim. kuvantamisen ja 

näytteenoton palvelua sekä keskitettyjä 
toimintoja 

• Muut toimijat?? 

• Määritetyt väestöalueet 
• puolikiireellinen hoito 
• Pitkäaikaissairaiden hoito 
• Toimintamalli 

• Satunnaiskävijöiden palvelulinja 
• Terveyshyötyä tuottava palvelulinja 
• Voi tarjota esim. näytteenoton palveluja 

• Muut toimijat? 

• Kiireellinen hoito, esim. traumat, vaikeammat akuutit tilanteet 
• Kroonisten sairauksien hoito – sairaimmat paljon monialaista 

hoitoa tarvitsevat, esh mukaan lukien 
• DM 
• Sydämen vajaatoiminta 
• COPD 
• Osa reumapotilaista 

• Hyödynnetään nopeat esh-konsultaatio mahdollisuudet 

Monipalvelupisteet 



Avoterveydenhuolto; Kuntoutus ja 
erikoisvastaanotot (KUNTOEVO) 

KUNTOUTUS 
• Lasten fysioterapia- ja toimintaterapia sekä puheterapia siirtyvät Uuteen sairaalaan  
• Aikuisten fysioterapiaa on 

– Kyllössä 
– Väinönkadun toimipisteessä  
– Palokan terveysasemalla  
– Korpilahti-talossa  
– Akseli- ja Elina –kodissa  

• Aikuisten toimintaterapian avopalvelujen sijoituspaikka on Kyllö  
• Terveyskeskussairaalan toiminta- ja puheterapeuttien  sijoituspaikka määräytyy sen mukaan 

missä AVH potilaat hoidetaan 
• Suoravastaanoton fysioterapeutin työpiste sijoittuu avosairaanhoidon kiireellisen vastaanoton 

yhteyteen Uuteen sairaalaan 
• Kyllössä jatkaa apuvälinepalvelu terveyskeskussairaalan osastojen tarpeisiin. Avopuolen  

asiakkaiden apuvälinepalvelu siirtyy Uuden sairaalan alueelle 
• Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöitä toimii sekä Kyllössä että Uudessa sairaalassa 
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Avoterveydenhuolto; KUNTOEVO 

 
ERIKOISVASTAANOTOT 
• Integroituvat Uuden sairaalan  osaamiskeskuksiin mutta ovat edelleen pth:n palveluja 
      mm. erikoislääkärit, terapeutit; erikoistutkimukset (spiro, skopiat, vrk-seurannat jne.) 
• Yhden diabeteshoitajan työpiste sijoittuu avosairaanhoidon vastaanotolle Uuteen 

sairaalaan, muut diabeteshoitajat jäävät terveysasemille 
• Hoitotarvikejakelu jää Kyllöön 
 
MATERIAALIPALVELUT JA TEKNINEN HUOLTO 
• Integroitumista esh:n kanssa  
• Kyllössä ja Palokassa tarvitaan edelleen työntekijöitä ja heille toimitilat 
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Avoterveydenhuolto; suun terv.huolto 
• Kyllössä ja Palokassa on kaksi suurta hammashoitolaa, joissa hoidetaan 

aikuisväestöä. 
• Uusi sairaala valmistuu 2020. Sinne siirtyy osa erikoishoitoa; Palokasta 

kirurgia ja Kyllöstä kliininen erikoishoito. 
• Vaajakoskella uusi hammashoitola. Samalla Jyskän hammashoitolan 

toiminta siirtyy Vaajakoskelle Kohde: Vaajakosken ja Jyskän koululaiset ja 
pikkulapset. 

• Keskustan hammashoitola lakkaa aikavälillä 2016-2020, väestö siirtyy 
hoitoon Kyllöön ja Palokkaan. 

• Kuokkalan nykyinen hammashoitola lakkaa v. 2020. Kuokkalaan tulee 
mahdollisesti  koululaisten ja lasten hammashoitoa   

• Huhtasuon, Tikkakosken, Säynätsalon ja Korpilahden monipalvelupisteissä 
on myös suun terveydenhuoltoa 

• Keljonkankaan hammashoitolan toiminta siirtyy toisen toimipisteen 
yhteyteen  2016-2020 (vaatii päätöksen). 

• Välinehuolto on keskitetty Palokkaan ja Kyllöön. 
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Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut: 
Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

- Perhesuunnittelu, äitiys- ja lastenneuvola 
- suurimmat neuvolapalveluja tuottavat yksiköt olisivat Palokan, Kyllön ja Vaajakosken 

terveysasemilla  
- lisäksi Tikkakosken, Huhtasuon, Säynätsalon ja Korpilahden monipalvelupisteiden 

yhteydessä on neuvolapalvelut 
- Keljonkankaan neuvolan toiminta siirtyy muihin toimipisteisiin (vrt. hammashoitola; 

vaatii päätöksen) 
 

 Neuvolan palveluverkkoa tarkennetaan:  
- Kuokkalan neuvolan osalta lähempänä vuotta 2020, kun Kuokkalan terveysaseman 

tiloista luovutaan 
- meneillään olevan sosiaali- ja vanhuspalvelujen sekä perheiden ennaltaehkäisevien 

sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoselvityksen 2015 – 2025 yhteydessä 
- vuonna 2016 tehtävässä selvityksessä, joka koskee 

perhesuunnitteluneuvolatoimintojen kehittämistä ja mahdollista keskittämistä 
 

- Kouluterveydenhuolto säilyvät lähipalveluna koulujen yhteydessä. 
- Opiskeluterveydenhuolto toimiin pääosin keskitettynä palveluna ja lukioiden 

yhteydessä.              
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Terveyskeskussairaala 

• Terveyskeskussairaala toimii nyt kolmessa eri sairaalassa (Kyllö / 6 
osastoa ja päiväsairaala; Palokka / 2 osastoa; Muurame /1 osasto) 

• Kun uusi sairaala valmistuu Muuramen ja Palokan osastojen 
toiminta loppuu. Uuteen sairaalaan on terveyskeskussairaalalle 
varattu 100 sairaansijaa. 

• Koko terveyskeskussairaalan toiminta keskittyy sen jälkeen 
Kyllönmäelle; Uuteen sairaalaan ja Kyllöön.  

– Mikäli tässä vaiheessa potilasvirta mahdollistaa, samassa yhteydessä Kyllön 
osastoilta sairaansijoja vähennetään. Näin saadaan lisättyä pieniä ja erityisesti 
yhden hengen potilashuoneita. Useamman hengen potilashuoneet ovat 
toiminnan kannalta usein ongelmallisia. 

• Muuramen valtuuston päätös 6/2015 irrottautumisesta Jyte –sopimuksesta vuoden 
2016 loppuun mennessä (sairaansijapaikkatarve laskee Jyten osalta) 
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    Terveyspalveluverkko 2020 -  VISIO      
  terveyspalveluverkkoselvityksen ja toimintojen kehittämisen pohjalta 

                    PÄÄTÖKSET 
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Terveyspalveluverkkoselvitys 5/2015 
• Tehdyt päätökset: 

– Lausunto uuteen sairaalaan sijoitettavista perusterveydenhuollon 
toiminnoista         

     Perusturvalautakunta 3.4.2014 ja Kaupunginhallitus 28.4.2014: 
• Kuokkalan ja Keskustan  terveysasemien avosairaanhoidon 

toiminnot ja Terveyskeskussairaalan toiminnot (Palokasta ja 
Muuramesta) siirtyvät  Uuteen sairaalaan v. 2020, 
monipalvelupisteet ja Vaajakosken uusi terveysasema toteutetaan  

– Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien avosairaanhoidon 
siirtäminen uuteen sairaalaan 

 Perusturvalautakunta 22.5.2014:  
• Kuokkalan ja Keskustan  avosairaanhoito siirretään uuteen 

sairaalaan välittömästi sairaalan valmistuttua 
• Kuokkalan ja  Keskustan alueiden lähipalveluista tehdään erilliset 

päätökset, kun palveluiden kokonaisuus on selvinnyt  
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Tehdyt päätökset: 
 - Hannikaisenkadun hammashoitolan lakkauttaminen 
   Perusturvalautakunta 29.1.2015 
  päätös: Hannikaisenkadun hammashoitolan toiminnat lakkaa    
         1.2.2015 alkaen 

29.9.2015 



• Tehdyt päätökset: 
– Lausunto Vaajakosken terveysaseman uudisrakentamisesta Perusturvalautakunta 

12.6.2014:  
• Vaajakosken uuden terveysaseman hankesuunnitelma hyväksyttiin  

– Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma     Kaupunginhallitus 12.1.2015 ja 
Kaupunginvaltuusto 26.1.2015: 

• Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio 11,1 M€ 
hyväksyttiin  

– Jyväskylän terveyspalveluverkon tarkistaminen ja toteuttaminen 
      Kaupunginhallitus 27.4.2015: 

• Perusterveydenhuollon tarvitsemat tilat uudessa sairaalassa enintään 12 700 m2 
• Valtuustolle esitys: Vaajakosken ta:n hankepäätöksen 26.1.2015/10 täytäntöönpanoa 

lykätään kunnes tarvittavat selvitykset ja mahdolliset tarkennukset hankesuunnitelmaan 
on tehty -> 

– Jyväskylän terveyspalveluverkoston tarkistaminen ja toteuttaminen  
      Kaupunginvaltuusto 15.6.2015: 

• Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Valtuusto edellytti yksimielisesti, 
että Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkko raportoidaan kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle viimeistään syyskuussa 2015. 

– Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jukka Hämäläisen esittämän toivomusponnen: 
”Kuokkalan alueen terveyspalveluiden tarpeet ja kustannusvaikutukset, sekä niiden pohjalta 
terveyspalveluiden tulevaisuus selvitetään Vaajakosken terveysaseman hankepäätöksen 
yhteydessä.” 
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• Tehdyt päätökset: 
 - Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen 
  Perusturvalautakunta 24.9.2015 
  1. Keskustan terveysaseman toiminta jatkuu  ennallaan uuden   
  sairaalaan valmistumiseen saakka. Keskustan alueen lähipalveluista 
  päätetään erikseen avosairaanhoidon siirtyessä uuteen sairaalaan. 
  2. perusturvan toimiala kehittää toimintaansa terveyspalveluverkon  
  vision mukaisesti. 
  3. tarvittavat päätökset yksittäisistä toimipisteistä tehdään    
  hallintosäännön mukaisesti perusturvalautakunnassa. 
 

 

29.9.2015 



VISIO ja toteutuakseen vielä 
tarvittavat päätökset  

 
• Keljonkankaan hammashoitolan toiminta siirtyy toiseen toimipisteeseen 
• Keljonkankaan neuvolan toiminta siirtyy toiseen toimipisteeseen 
• Jyskän hammashoitolan toiminta siirtyy toiseen toimipisteeseen 
• Keskustan alueen lähipalvelut terveydenhuollon osalta uuden sairaalan 

valmistumisen jälkeen 
• Kuokkalan alueen lähipalvelut  terveydenhuollon osalta uuden sairaalan 

valmistumisen jälkeen 
 

• Vaajakosken terveysaseman uusi hankesuunnitelma 
– Vaajakosken terveysasema toteutetaan perusterveydenhuollon osalta noin 

60% suunniteltua (aikaisempaa hankesuunnitelmaa) pienempänä 
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Vaajakosken terveysaseman 
hankesuunnitelman tilanne 28.9.2015 

• Perusturvalautakunnan 24.9.2015 päätöksen mukaisesti  
• Vaajakosken terveysaseman uusi hankesuunnitelma 

– Vaajakosken terveysasema toteutetaan perusterveydenhuollon osalta noin 
60% suunniteltua (aikaisempaa hankesuunnitelmaa) pienempänä 
(investointitarve 4-5 M€ ) 

• Hankesuunnitelman päivittäminen tilatarpeen määrittelyllä on 
käynnistynyt 

– Vaajakosken terveysaseman alustava tilaohjelma laadittu (terveysverkon 
mukaisesti 60 % pienempänä), kommentit tilaohjelmaan pyydetty käyttäjiltä  

– Neliöiden suuruusluokka, tilamäärä ja erilaiset tilat 

• Hankeselvitysluonnoskaavioita tarkastelu 28.9.2015 
– Luonnoksiin sisältyy terveysasema sekä erilaisia senioriasumisen muotoja ja 

tarvittavat tilat esh 

• Jatkossa luonnoksen valinta -> Hankesuunnitelman aikataulu 
tarkentuu tämän jälkeen 1-2 kk   

• Hankesuunnitelma valmiiksi keväällä 2016 
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JKL sosiaali- ja vanhuspalveluiden sekä perheiden 
ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden 

palveluverkkoselvitys 

 
 

• Palveluverkkoselvityksen päivitys käynnistynyt: 
 -> vuoden 2015 loppuun valmistumassa 
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