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       AJANVARAUS       KUKA  VASTAANOTOLLE ? 

DEPRESSIOHOITAJA 
 
ei erillistä puhelinaikaa, p. xxx 
ottaa yhteyttä, kun näkee, että 
joku on soittanut 
 
(kirjaa PSYKIA –lehdelle,YLElle) 
 

- hoitajan/lääkärin arvioinnin 
(DEPS,AUDIT,BDI) jälkeen lähet-
teeksi lyhyt kirjaus YLE-lehdelle + ef-
fica-viesti tai suora kontakti depres-
siohoitajaan 
 
 
 

 
 
 
 

- lievät ja keskivaikeat masennuspotilaat, joilla ei hoi-
tosuhdetta muualle 

- ahdistus, unettomuus, elämän kriisitilanteissa 
- entisillä/jo hoidossa olleilla on ”takuuaika” 2 vuotta, jol-

loin voivat ottaa suoraan yhteyttä depressiohoitajaan 
 
 
 
 
 
 

PÄIHDEHOITAJA 
 
ei erillistä puhelinaikaa, p.xxx 
ottaa yhteyttä, kun näkee, että 
joku on soittanut,  
vastaanotto Huhtasuolla  
MA,TI,KE,PE (Kuokkalassa to) 
 
(kirjaa PSYKIA -lehdelle) 

- ei tarvita lähetettä 
- asiakas varaa itse ajan soittamalla 
- hoitaja/lääkäri voi laittaa effica-

viestillä yhteydenottopyynnön poti-
laaseen 

- hoitaja/lääkäri voi soittaa ja kertoa 
yhteydenottopyynnön potilaaseen 
 

- varhaisen vaiheen alkoholin riskikäyttäjät 
- päihdeongelmaisen omaiset 
- muitakin päihteenkäyttäjiä (esim sekakäyttäjät) voi oh-

jata ns. kartoitus / arviointi – käynnille 
- puhtaasti huumeongelmaiset ohjataan suoraan Sova-

tekille. 
  

 
 

PSYKOLOGI 
 
puhelinaika:  ti klo 10 – 11 
p. xxx 
(kirjaa PSY -lehdelle) 

- ei tarvita lähetettä  
- hoitaja/lääkäri voi laittaa effica-

viestillä yhteydenottopyynnön poti-
laaseen (YLE-lehdelle tekstiä asias-
ta), psykologi ottaa yhteyttä yleensä 
muutaman pvän sisällä 

 

- 18v. täyttäneet 
- elämäntilannekriisit 
- ahdistuneisuushäiriöiden akuutti hoito 
- kestoltaan rajatut terapiakäynnit 
- traumaperäiset oireilut 

 
 

 
  



 
 

PIKKULAPSIPERHEIDEN 
PSYKOLOGI 
 
puhelinaika:  ti klo 10 – 11 
p.xxx, tai jätä viesti vastaajaan, 
niin ottaa yhteyttä, 
vastaanotto Huhtasuolla ma ja ti 
(kirjaa PSY -lehdelle) 

- ei tarvita lähetettä 
- asiakas varaa itse ajan soittamalla 
- hoitaja/lääkäri voi laittaa effica-

viestillä yhteydenottopyynnön poti-
laaseen 

 

Kiireetöntä hoitoa  
 
Äitiysneuvolan asiakkaat: 
- raskauden nostattamat mielialapulmat/huolet 
Pikkulapsiperheiden (alle 6v.) vanhemmille: 
- haasteet vanhemmuudessa, jaksaminen 
- vuorovaikutuksen pulmat lapsen kanssa 
- mieli-alaoireet: lievät masennus, ahdistus  
Lapsille (alle 6v):  
- kehitykseen, oppimiseen ja tunne-elämään liittyvät 

pulmat 

SOSIAALIOHJAAJA 
 
ei erillistä puhelinaikaa, 
p. xxx, ottaa yhteyttä, kun näkee 
että, joku on soittanut 
 
ei tiettyinä päivinä Huhtasuolla, 
kirjalta näkee koska on paikalla  
(kirjaa SOS -lehdelle) 

- ei tarvita lähetettä, mutta lähetyssyy 
tulee kirjata joko YLE-lehdelle, effica-
viestiin tai ajanvarauksen yhteyteen 

- aika varataan lääkärivastaanoton 
ajanvarauksesta 

- hoitaja/lääkäri voi laittaa effica-
viestillä yhteydenottopyynnön poti-
laaseen 

- asiakas varaa itse ajan soittamalla 

- alle 28v., jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa 
- velkaantuneisuus, talousongelmat 
- parisuhdeongelmat, ihmissuhdeongelmat 
- päihdeongelmat/ -epäilyt 
- yksinäiset, vapaa-ajanviettovinkkejä tarvitsevat 
- väkivallan uhrit, tekijät 
- pitkäaikaissairaat (asiakassuunnitelma = kartoitetaan 

”koko elämä”) 
- vähemmistöjen edustajat (maahanmuutt., seksuaali) 
- ne, jotka tarvitsevat apua hakemuksen täyttämiseen 

(KELA, eläke, toimeentulotuki, C-lausunto jne.) 
- ne, jotka haluavat valittaa saamastaan päätöksestä 

FYSIOTERAPEUTTI 
 
keskitetty ajanvaraus:  
ma – pe klo 8 – 10, 
p.xxx tai  
Huhtasuolle suoraan 
p.xxx   
 
(kirjaa FYS -lehdelle) 

- lähete lääkäriltä tai hoitajalta FYS-
lehdelle 

- voi tulla myös ilman lähetettä 
- asiakas varaa itse ajan soittamalla 
- fysioterapeutille effica-viestillä yhtey-

denottopyyntö asiakkaaseen 

- ei alle kouluikäisiä 
-  TULES- asiakkaat 
- leikkausten jälkeinen kuntoutus 
- kipsinpoiston jälkeinen kuntoutus 
- hyvänlaatuiset asentohuimaukset (lääkärin dg:n jäl-

keen) 
- amputaatioasiakkaita 
- koululaisten ryhtitarkastuksia 
- lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat (mm. 65v täyt-

täneet vaikeavannaiset, neurologiset asiakkaat) 
- apuvälinearviot, tilaukset, opetus, ohjaus ja huolto 
- liikuntaryhmät (neurol. pienryhmä, reumavesiryhmä) 

 
  



 
 

FYSIOTERAPIAN 
SUORAVASTAANOTTO 
 
 
ke – päivät 
p.xxx vain henkilökunnan käyt-
töön!  
 
(kirjaavat  FYS -lehdelle) 

- ei tarvita lähetettä 
- aika varataan lääkärivastaanoton 

ajanvarauksesta 
- ei alaikärajaa (alle kouluikäiset kui-

tenkin omille fysioterapeuteilleen) 
- käyntimaksu 7,50 euroa ! 
- Huhtasuolaiset ensisijaisesti Huh-

tasuolle, mutta tarvittaessa voi ohjata 
vapaille ajoille minne tahansa  
( kaikki suoravastaanotot löytyvät 
7fysakuutti - kimppakirjalta ) 

- akuutti niskakipu (ei tapaturmia, ei akuuttia päänsär-
kyä) 

- akuutti selkäkipu tai lihaskramppi selässä (ei tapatur-
mia, ei selkäkipua, johon liittyy virtsan/ulosteen karkai-
lua/suolisto-ongelmia tai tuntopuutoksia tai lihasheik-
kouksia alaraaja-alueella) 

- akuuttiajalle lääkärikäynnin jälkeen asentohuimaus, 
kiertohuimaus 

- nivelvaivaiset, ei traumaa taustalla (pitkäaikaisissa vai-
voissa kiireettömälle fys.ter.ajalle) 
 

- ohjaa käsikauppakipulääkkeen käytössä, tarvittaessa 
järjestelee res.lääkkeen lääkäriltä 

- kirjoittaa tarvittaessa sairauslomaa 3 + 2 päivää, ei voi 
kirjoittaa takautuvasti 

 

 
PERHESUUNNITTELUNEUVOLA 
ajanvaraus  ja neuvonta 
ma – to klo 12 – 13 

 
ÄITIYSNEUVOLA 
ajanvaraus ja neuvonta 
ma – to klo 12 – 13  

 
LASTENNEUVOLA 
ajanvaraus ja neuvonta 
ma – to klo 12 – 13 

th NN        p. xxx th NN        p. xxx th NN        p. xxx 

th NN        p. xxx th NN        p. xxx th NN        p. xxx 

   th NN        p. xxx 

 

MATKAILIJOIDEN ROKOTUSVASTAANOTTO 
os. Keskussairaalantie 20, 40630 Jyväskylä 

- toimii ajanvarauksella, p. xxx 
- perusrokotukset pistetään omalla terveys-

asemalla  
puhelinajat:                                                         
ma 13.00-14.00                                                   
ke 12.00-13.00                                                     
to 10.30-11.30 

 


