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§ 252
Ledamoten Maarit Vierunens motion om att lägga ut tjänsterna vid 
Nordsjö hälsostation på entreprenad

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att förbättra 
tillgängligheten till hälsovårdstjänster i området genom att öppna en enhet 
med social- och hälsovårdstjänster i Havsrastböle köpcentrum i samband 
med renoveringen.

Ledamoten Maarit Vierunen understödd av ledamoten Otto Meri fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter en utredning över hur häl-
sovårdstjänsterna vid Nordsjö hälsostation förbättras och som 
en möjlig utväg ska man också utreda huruvida hälsovårdst-
jänsterna kan läggas ut på entreprenad.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

4 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia 
Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
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Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Nasima Razmyar, Pirkko Ruoho-
nen-Lerner, Ilkka Taipale, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 11
Maaret Castrén, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Kimmo 
Niemelä, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, 
Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Blanka: 38
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Nina Miettinen, 
Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Ter-
hi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura 
Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Frånvarande: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till 
hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Maarit Vierunens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Maarit Vierunens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, 
Maaret Castrén, Oona Hagman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Sini 
Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Kimmo Nie-
melä, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Matias Paju-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen
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Nej-röster: 22
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Timo Harakka, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Laura Korpinen, 
Minja Koskela, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Ilkka Taipale

Blanka: 26
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi 
Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Minna Lindgren, Nina Miettinen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Frånvarande: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Maarit Vierunens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maarit Vierunen och 14 andra undertecknare föreslår i sin 
motion att staden utreder möjligheten att lägga ut tjänsterna vid Nord-
sjö hälsostation på entreprenad för att trygga tillgången till vård. 
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Stadsstyrelsen anser att det fortfarande behövs utvecklingsåtgärder 
och omvärdering för att trygga tillgången till hälsovård i Nordsjö, där in-
vånarantalet växer. Personalen vid hälsostationen vid Nordsjö central 
för hälsa och välbefinnande har lyckats minska kön till vård som omfat-
tas av vårdgarantin. På hösten 2021 uppgick antalet patienter i kö som 
mest till nästan 1 000. Patienten får en läkartid via sjukskötarens mot-
tagning på ungefär en månad, vilket motsvarar genomsnittet på 
Helsingfors hälsostationer. Man ska beakta befolkningsprognoser, so-
cioekonomiska och sociodemografiska skillnader i sjukligheten och 
dödligheten samt personalresurser vid de tjänster som är tillgängliga 
när man jämför hur hälsovårdstjänsterna i olika stadsdelar i Helsingfors 
fungerar.

I motionen lyfter man fram en tidsbunden upphandling av hälsosta-
tionstjänsterna i Gamlas och Helsingfors centrum. Upphandlingen ba-
serar sig på stadsfullmäktiges beslut 10.6.2020 § 158. Social- och häl-
sovårdsnämnden fattade beslutet om att konkurrensutsätta hälsosta-
tionstjänsterna i dessa två områden 17.12.2020 § 318. Enligt beslutet 
följer staden mycket noggrant upp verksamheten och resultaten vid de 
hälsostationer som lagts ut på entreprenad. I mitten av avtalsperioden 
ska staden göra en halvtidsöversyn och jämföra de utlagda hälsosta-
tionernas prestationer och verksamhetssätt med produktionen vid sta-
dens egna hälsostationer. En sakkunnig, opartisk tredje part utför jäm-
förelsen. De utlagda hälsostationerna måste vara verksamma tillräckligt 
länge innan de kan jämföras med stadens egna hälsostationer ef-
tersom verksamhetens effekter träder fram först på längre sikt. Innan 
effekterna kan jämföras och besluten kan fattas ska man även beakta 
att pandemin har påverkat stadens egna hälsostationer och att det tar 
tid innan läget stabiliserar sig.      

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de motioner som lämnats in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 654

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Lisäys kappaleeksi 4:
”Kaupunginhallitus katsookin, että Vuosaaren terveyspalveluiden 
saatavuuden parantumista tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 ke-
väällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin 
merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee kau-
punginhallitus välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys 
Vuosaaren terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Juha Hakola, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.06.2022 § 110

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Maarit Vierusen ja 14 muun valtuutetun valtu-
ustoaloitteesta koskien Vuosaaren terveysaseman terveysasemapal-
velujen ulkoistamista:

”Aloitteessa esitetään, että Vuosaaren terveysaseman palvelujen piiris-
sä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmistamiseksi kaupunki 
selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista Vuosaaren terveysa-
semalla ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset.

Itä-Helsingissä sijaitsevassa Vuosaaressa asuu 38 800 asukasta. Vuo-
saaren kaupunginosa jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, joista viidellä 
ensiksi mainitulla on merkittävästi asutusta: Keski-Vuosaari, Kallahti, 
Meri-Rastila, Rastila, Aurinkolahti, Uutela, Niinisaari, Nordsjön kartano 
ja Mustavuori. Vuonna 2021 Vuosaaren asukkaiden 0−15-vuotiaiden 
osuus oli 17 prosenttia, 16−64-vuotiaiden 63 prosenttia ja yli 65-
vuotiaiden 20 prosenttia. Heistä ulkomaalaistaustaisia vuonna 2020 oli 
26,7 prosenttia. 

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 alueittaisen väestöennus-
teen, joka ulottuu vuoteen 2036 saakka. Ennuste perustuu oletuksiin 
nykyisessä asuntokannassa asuvan väestön muutoksista, tulevasta 
asukasrakenteesta ja asumisväljyydestä. Väestöennusteen tärkeimmät 
kasvualueet ovat suurilla projektialueilla: Kalasatamassa, johon kuulu-
vat myös Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari (kasvu 
yhteensä 16 000 asukasta), Pasilassa, johon kuuluu alueen pohjoi-
sosassa oleva niin sanottu Postipuiston alue (kasvu yhteensä 13 800 
asukasta), Kruunuvuorenrannalla ja muualla Laajasalon alueella (kasvu 
yhteensä 11 800 asukasta), Vuosaaressa (kasvu yhteensä 8 700, josta 
Meri-Rastilan kasvu 3 900 asukasta), Jätkäsaaressa (kasvu 8 000 asu-
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kasta), Malmin lentokentällä (kasvu 7 800 asukasta), Hernesaaressa 
(kasvu 6 200 asukasta) sekä Lauttasaaressa, johon kuuluu myös Ko-
ivusaari (kasvu on 4 300 asukasta). Väestön kasvuennusteesta on to-
dettavissa, että väestön odotetaan kasvavan merkittävästi myös muun 
kuin Vuosaaren alueella.

Kansaneläkelaitos (Kela) on kehittänyt sairastavuus- ja kansantauti-
indeksin alueiden välisten terveyserojen tarkasteluun. Indeksejä voi-
daan tarkastella myös alueittain Helsingin sisällä. Sairastavuusindeksi 
lasketaan kolmen väestön sairastavuutta kuvaavan rekisterimuuttujan 
avulla. Nämä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, 
pitkäaikaissairastavuutta kuvaava erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-
tettujen osuus väestöstä ja väestön kuolleisuus. Kansantauti-indeksiin 
lasketaan mukaan seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon 
oikeuttavaa sairautta. Nämä ovat astma, diabetes, nivelreuma, psykoo-
sit, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. Vuo-
den 2019 Kelan sairastavuus- ja kansantauti-indeksi tietojen pohjalta 
Helsingin kaupunki on laatinut julkaisun, jonka mukaan helsinkiläisten 
terveydentila on yleisesti ottaen hyvä kaikkiin suomalaisiin verrattuna. 
Yleisiä kansantauteja sairastetaan pääkaupungissa koko muuta Suo-
mea vähemmän. Keskiarvot kuitenkin peittävät muuta maata suurem-
man polarisaation. Osa kaupunkilaisista onkin usean indikaattorin, 
myös terveyden, suhteen haavoittuvassa asemassa. Helsingin kau-
pungin julkaisu sairastavuus- ja kansantauti-indekseistä on luettavissa 
alla olevasta linkistä:

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireit-
täin 2019.

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) ja perhekeskus (PK)

Vuosaaren terveysasema toimii Vuosaaren THK:ssa. Vuosaaren 
THK:n palvelut sisältävät terveysasemapalvelun, suun terveydenhuol-
lon, fysioterapian, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut sekä psykiatria- 
ja päihdepalvelut. Samassa talossa toimii Vuosaaren PK, jossa on äi-
tiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsyko-
login palveluja, lasten ja nuorten suunterveyden palveluja, puheterapi-
aa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuo-
jelun palveluja ja vammaispalveluja. Kotiin tarjottavia palveluja ovat 
lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus. 

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamallin tavoitteena on taa-
ta kaikille asiakkaille riittävät ja asianmukaiset terveyspalvelut. Tämä 
toteutetaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, jossa asiakas saa tar-
vittaessa myös yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin palvelut tar-
peensa mukaan. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemi-

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
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sen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja välittö-
mästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai moniammatillisena 
verkostona. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointi-
keskusta.

Vuosaaren terveysaseman palvelujen saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteltu terveydenhuolto-
lain muutosta, jolla tiukennetaan porrastaen perusterveydenhuollon ho-
itotakuuta kiireettömässä hoidossa. Jos uudistus toteutuu, potilaan tu-
lee päästä hoitoon 14 vuorokaudessa 1. syyskuuta 2023 alkaen ja seit-
semän päivän sisällä 1. marraskuuta 2024 alkaen hoidon tarpeen ar-
vioinnista. STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
avulla ohjataan ja kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman 
yksi viidestä päätavoitteesta on peruspalvelujen saatavuuden paranta-
minen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia peruspal-
velujen saatavuuden parantamisessa, tarjoamalla Hyvä vastaanotto -
valmennusta. Hyvä vastaanotto ei ole yksittäinen toimintamalli, vaan 
kehittämisen menetelmä, joka perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin 
kokemuksiin open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. 
Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra 
mottagning.  

Vuosaaren THK:n terveysasemapalvelun henkilökunta on osallistunut 
THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen syksystä 2021 kevääseen 
2022 saakka. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Valmennuksen aikana 
Vuosaari on muun muassa onnistunut purkamaan hoitotakuujonon, 
jossa syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 1000 potilasta. 

Nykyään hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle pääsee 
noin kuukaudessa, mikä on tämänhetkisen Helsingin kaupungin ter-
veysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin vastaanotolle. Myös 
puhelimitse yhteydensaanti Vuosaaren terveysasemalle on parantunut. 
Kaikkiin puhelimitse tulleisiin yhteydenottoihin pystytään vastaamaan 
saman päivän aikana. Lisäksi Vuosaari on pilotoinut uudenlaista kehit-
täjälääkäritoimintaa THL:n Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana. 
Muista Helsingin terveysasemayksiköistä Vuosaareen saapuneet kehit-
täjälääkärit ovatkin onnistuneesti tukeneet eri ammattiryhmien välistä 
yhteistoimintaa ja parantaneet hoitoprosessien sujuvuutta. Myös uusia 
ammattiryhmiä, kuten farmaseutteja ja sihteereitä, on palkattu tuke-
maan hoitajien ja lääkäreiden työtä.

THL:n suosituksen ja ohjeistuksen perusteella kiireettömien ajanvarau-
saikojen jonoa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana 
oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysase-
man T3-luku on näiden aikojenkeskiluku eli mediaani. Aloitteessa tode-
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taan, että Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut he-
ikkoa jo pidemmän aikaa ja Vuosaaressa odotusaika lääkärille (T3) oli 
90 vuorokautta 1.3.2022. Vertailu muihin Helsingin kaupungin tervey-
sasemiin johtaa kuitenkin harhaanjohtavaan lopputulokseen. Vuosaa-
ren terveysasemalla painotetaan THK-mallin tavoin erityisesti moni-
ammatillista yhteistyötä ja hoidon saatavuutta, joten asiakkaille anne-
taan aina ensin aika kokonaishoidon tarvetta kartoittavalle ammattilai-
selle ennen lääkärin vastaanottoa. Tämä ammattilainen voi olla esi-
merkiksi sairaanhoitaja, farmaseutti, diabeteshoitaja tai fysioterapeutti. 
Tarvittava lääkärin arvio toteutetaan tilanteen niin vaatiessa moniam-
matillisesti jo ensikäynnillä tämän toisen ammattilaisen arvion yhtey-
dessä, eikä lääkärille varata käyntiä varten erillistä aikaa. Mikäli jatko-
aika tarvitaan esimerkiksi seurantakäyntiä varten, huolehtii lääkäri ta-
paamansa potilaan sovituista jatkotoimenpiteistä. 

Vuosaaren terveysasemalle on saatu hyvin lisää hoitajatyövoimaa. Hoi-
tajien kaikki 35 vakanssia on täytetty viimeisen vuoden aikana. Tämän 
lisäksi vuoden 2022 loppuun asti on Vuosaareen saatu hoitovelan pur-
kuun noin 12–14 hoitajan lisätyöpanos. Vuosaaren terveysasemalla 
työskentelevien lääkäreiden laskennallinen kokonaisvaje on toukokuun 
2022 alussa vain noin 15 prosenttia eli 21 lääkäristä puuttuu 3,15 
lääkärin työpanos. Vuodesta 2021 Vuosaaren terveysasema on käyt-
tänyt päivystykselliseen vastaanottotoimintaan apuna lääkäriostopal-
veluja.  Ostopalveluapua on hankittu tänä vuonna lyhytaikaisesti myös 
reseptien uusimiseen ja Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisa-
asiakasportaalin viestien vastaamiseen.

Terveysasemapalvelujen ulkoistaminen

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10.6.2020 § 158 sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen määräaikaisen hankin-
nan kahdella alueella. Hankinta toteutettiin Kannelmäen ja Helsingin 
keskustan alueilla neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden 
vuoden mittaisella optiokaudella.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan sisältyivät kilpailute-
tun toiminnan toteutumisen arviointia koskevat sosiaali- ja terveyslaut-
akunnan 17.12.2020 § 318 edellyttämät menettelyt sekä valmistelussa 
niille määritellyt toteutustavat. Ostopalveluterveysasemien toimintaa ja 
tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoituksena on lisäksi tehdä sopimuskau-
den puolivälitarkastelu, joka raportoidaan lautakunnalle. Ostopalvelu-
terveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja verrataan myös kau-
pungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman 
osapuolen taholta. 
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Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden 
valinnaksi perustui sosiaali- ja terveystoimialan projektiryhmän ja asian-
tuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotettiin erityisesti nyky-
istä hoidon saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja 
rekrytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopu-
olelle oli suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma THK:n kehi-
tys- tai pilotointityö oli käynnissä ja/tai, joissa oli ollut merkittäviä muu-
toksia viime vuosina (Myllypuron THK, Kalasataman THK ja Vuosaaren 
THK).

Sosiaali- ja terveystoimiala on lokakuusta 2021 alkaen lisännyt ter-
veyspalveluja ja kiireettömän hoidon saatavuutta on parannettu Kan-
nelmäen ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemilla. Toukokuussa 
2022 Kannelmäen ostopalveluterveysasemalla odotusaika lääkärille 
(T3) oli 22 vuorokautta ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemalla yk-
si vuorokausi. Hoitoon pääsy näille terveysasemille on osin ollut omiin 
terveysasemiin verrattuna nopeampaa. Tarkoitus on selvittää taustat 
jonotusaikojen eroissa sekä käytössä olevat toimintamallit ja siirtää 
mahdollisesti parempi toimintatapa tai sen osia omaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ennen kuin tehdään uusia 
päätöksiä terveyspalvelujen ulkoistamisista, tulee tarkasti arvioida su-
unnitelmien mukaisesti ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja to-
imintatapoja sekä verrata niitä kaupungin omien terveysasemien tuo-
tantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta. Helsingin eri 
kaupunginosien terveyspalvelujen toimivuuden vertailussa tulee ottaa 
huomioon väestöennusteet, sosioekonomiset ja -demografiset erot sai-
rastavuudessa ja kuolleisuudessa sekä käytössä olevat palvelujen 
henkilöstöresurssit. Ostopalveluterveysasemien tulee toimia riittävän 
pitkään ennen kuin vertailu tehdään Helsingin kaupungin omien tervey-
sasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat esiin vasta pi-
demmällä aikavälillä. On huomionarvoista, että ostopalveluterveysa-
semien toiminta alkoi covid-19-pandemian keskellä lokakuussa 2021, 
jolloin Helsingin kaupungin omien terveysasemien tilanne oli täysin 
normaalista poikkeava. Vertailu pitäisi tehdä vasta, kun pandemia ja 
väestön jakautuminen eri terveysasemien kesken on tasaantunut.

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että 
terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii 
edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä 
lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren ter-
veyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuo-
den 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavu-
us on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pi-
tää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin pe-
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rustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattami-
seksi asianmukaiselle tasolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hyvä terveyspalvelujen saavutettavuus sujuvoittaa asiakkaiden hoitoon 
pääsyä. Riittävän nopealla ja tasavertaisella hoitoon pääsyllä tervey-
denhuollon asiantuntijan vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiak-
kaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eriarvoisuuden vä-
hentämisen ja heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten ter-
veyden vahvistamisen tulee olla eri toimijoiden tavoitteena niin yksilö- 
kuin aluenäkökulma huomioiden.”

Käsittely

07.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kok-
oukseen. 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset: 

Vastaehdotus 1 :
Jäsen Maaret Castrén: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavu-
uden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakun-
ta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien 
vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantu-
mista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren ter-
veysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
kuin muilla kaupungin alueilla, näkee lautakunta välttämättömänä 
käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapal-
veluiden ulkoistamisesta.

Kannattaja: jäsen Matti Niiranen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavu-
uden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakun-
ta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien 
vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantu-
mista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren ter-
veysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
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kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käyn-
nistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren tervey-
sasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Maaret Castrén)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 4
Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Kati Juva, Laura Kor-
pinen, Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Oula Silvennoinen, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Maaret Castrénin vastaehdotus hävisi jäsen Pentti Arajärven 
vastaehdotukselle äänin 4 - 9.

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen 
Pentti Arajärven vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen(a)hel.fi


