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Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sinikka Vepsän ym. aloitteesta perustaa HUSLABin näytteenot-
topiste Jakomäen terveysasemalle
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Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Helsinkiläiset voivat hakeutua lääkärin tai hoitajan lähetteellä laborato-
riotutkimuksiin ilman ajanvarausta useimpiin terveysasemilla tai sairaa-
loissa sijaitseviin HUS-kuntayhtymän HUSLABin näytteenottopisteisiin 
tai mihin tahansa HUSLABin toimipisteeseen pääkaupunkiseudulla. 
Ajanvarausmahdollisuus on käytössä osassa näytteenottopisteitä. 

Pieniltä terveysasemilta on vuosien saatossa lopetettu näytteenottopis-
teitä ja toimintaa on keskitetty esimerkiksi sairaaloiden ja suurempien 
terveysasemien yhteyteen. Jakomäen terveysasema on palvelusuorit-
teiden (sisältää lääkärien ja hoitajien käynnit, hoitopuhelut, sähköinen 
asiointi ja kirjeet) määrällä mitattuna toiseksi pienin kaikista Helsingin 
23:sta terveysasemasta. Vuonna 2003 HUSLAB ilmoitti terveysvirastol-
le lopettavansa Jakomäen terveysaseman näytteenottopisteen. Perus-
teena oli näytteenottopisteen vähäinen käyttö suhteessa toiminnasta 
aiheutuviin kustannuksiin.

Jakomäen terveysaseman palvelusuoritteiden määrä on pysynyt vii-
meiset viisi vuotta lähes samana. Vuonna 2015 Jakomäessä tilastoitiin 
25156 palvelusuoritetta ja vuonna 2019 palvelusuoritteita oli 26321. 
Malmin terveysaseman palvelusuoritteet lisääntyivät samana ajanjak-
sona 23 prosenttia vuodesta 2015 (98982 palvelusuoritetta) vuoteen 
2019 (122181 palvelusuoritetta) ja Puistolan terveysaseman palvelu-
suoritteet lisääntyivät yhdeksän prosenttia vuodesta 2015 (38181 pal-
velusuoritetta) vuoteen 2019 (41661 palvelusuoritetta).

Jakomäessä ja Alppikylässä asuvien kuntalaisten lähimmät HUSLABin 
näytteenottopisteet ovat sijainniltaan hyvien kulkuyhteyksien päässä 
Malmin sairaalassa ja Puistolan terveysasemalla. Näihin näytteenotto-
pisteisiin pääsee joukkoliikenteellä noin 25-30 minuutissa Jakomäestä 
ja Alppikylästä.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa, että Jakomäen ja Alppikylän asuk-
kaille Malmin sairaalan ja Puistolan HUSLABin näytteenottopisteet ovat 
riittävät ja sijainniltaan hyvän kulkuyhteyden päässä. HUSLABin kans-
sa käydään säännöllisesti vuoropuhelua eri ratkaisuista, jotta asiakkaat 
pääsisivät sujuvasti laboratoriopalveluihin.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimivilla ja riittävän hyvin saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla 
on myönteinen vaikutus asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elä-
mänlaatuun. 

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
.

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BF73E2CBB-93F9-CB97-8745-719622600000%7D

