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§ 66
Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi yliopistotasoisesta tutki-
muksesta terveysasemapalvelujen hankintakokeilun vaikutuksista 
palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen

HEL 2020-007848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 30.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.  

Esittelijän perustelut

Käsitellessään terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilua kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mia Haglundin ehdottaman toivomus-
ponnen:

"Mikäli ulkoistamiskokeilu käynnistyy, selvitetään mahdollisuutta teettää 
yliopistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamiskokeilun vaiku-
tuksia terveysasemapalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen koko 
kaupungin tasolla, sote-palvelujen integraatioon, haavoittuvien ryhmien 
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palveluihin sekä yhdenvertaisuuteen palvelujen saamisessa eri kau-
punginosien ja kaupunkilaisten välillä".  

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
1.12.2020 § 234 päättänyt terveysasemapalvelujen hankinnan keskei-
sistä periaatteista ja ehdoista. Lautakunnan päätös on oheismateriaali-
na. 

Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemia on tarkoitus seurata samalla 
mallilla ja samoin mittarein kuin sosiaali- ja terveystoimialan omia ter-
veysasemia. Näitä mittareita ovat mm. palvelujen saatavuus, takaisin-
soitto, asiakaskokemus sekä terveys- ja hyvinvointi-indikaattorien riski-
rajat. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pääsyä kuvaavan T3-
mittarin lisäksi terveysaseman hoitotakuun toteutumista ja toimivuutta 
mitataan kolmella muulla mittarilla, jotka ovat ensikontaktissa toteutu-
nut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen ja kiireettömän hoidon toteu-
tuminen.  

Määräaikaisen hankinnan tulosten ja vaikuttavuuden arviointi on erittäin 
tärkeää. Tarkoitus on tehdä sopimuskauden puolivälitarkastelu ja esi-
tellä se sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Hankittavassa puolueetto-
massa analyysissa on tarkoitus vertailla toimintatapoja kaupungin 
omien terveysasemien tuotantoon. Palveluntuottajalta edellytetään si-
toutumista vertailuun ja yhteiskehittämiseen. Myös tieteellinen yliopisto-
tasoinen tutkimus tai muu selvitys on mahdollista tilata sosiaali- ja ter-
veystoimialan hankintavaltuuksien puitteissa kilpailutettuna palveluhan-
kintana.      

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto.  

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 30.11.2020

Oheismateriaali
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1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 1.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto


