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Selvitetään terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysa-
semalla

Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut heikkoa jo pidemmän aikaa. Vuosaaressa 
odotusaika lääkärille oli 90 vuorokautta 1.3.2022. Se on huomattavan paljon enemmän kuin Helsingin 
terveysasemien odotusaikojen keskiarvo, 34 vuorokautta, 1.3.2022.

 

Kaupunki on tehnyt lukuisia toimia Vuosaaren terveysaseman tilanteen parantamiseksi. Perustervey-
denhuollon haasteena Vuosaaressa kuten muillakin Helsingin terveysasemilla ovat henkilöstöresurs-
sien saatavuus ja hoitoon pääsyn viiveet. Kun idän terveysaseman, johon Vuosaarenkin terveysase-
ma kuuluu, henkilöstövajetta ei saatu täytettyä normaalien, jo käytössä olevien rekrytointikanavien 
kautta, sosiaali- ja terveyslautakunta päätti joulukuussa 2020 käynnistää lääkäri- ja hoitajavuokrauk-
sen idän terveysaseman toiminnan turvaamiseksi. Huhtikuussa 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta 
hyväksyi lääkärien rekrytointipalvelun hankinnan. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi sosiaali- ja ter-
veystoimiala on edellä mainittujen päätösten mukaisesti hankkinut rekrytointiapua ulkoiselta palvelun-
tuottajalta ja käynnistänyt henkilöstöresurssipalvelujen kanssa hankkeen, jossa yhtenäistetään rekry-
tointiprosessit, monipuolistetaan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana.

 

Terveysasemien lääkärien kiireettömän hoidon saatavuutta on pyritty lisäämään omien toimintamal-
lien, työnjaon ja johtamisen kehittämisellä sekä lisäämällä palvelusetelitoimintaa. Palveluja tarjotaan 
enenevässä määrin terveysasemilta muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Terveysasemat 
ovat lisänneet sähköisten palvelujen mahdollisuutta kaikissa asiakaskontakteissa. Sähköisten palvelu-
jen on ollut tarkoitus vapauttaa lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön on panostettu 
hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaamista järkevällä työnjaolla muun muassa hoitajien reseptinkir-
joitusoikeuden laajentamisella ja tukipalveluja tehostamalla esimerkiksi lisäämällä sihteerien määrää 
terveysasemilla.

 

Edellä mainituista esimerkeistä huolimatta tilanne Vuosaaren terveysasemalla on edelleen vaikea, ja 
vaatii uusia ratkaisuja. Vuosaaren kaupunginosa on yksi Helsingin suurimmista ja väestönkasvun en-
nustetaan lähivuosina jatkuvan. Palvelujen tarve alueella tulee siis entisestään kasvamaan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi joulukuussa 2020 terveysasemapalvelujen kilpailutuksen peri-
aatteet sekä kahden terveysasemapalvelun hankinnan. Kannelmäen ulkoistetulla terveysasemalla jo-
notusaika oli 22 vuorokautta ja Ruoholahden ulkoistetulla terveysasemalla 7 vuorokautta 1.3.2022. 
Ulkoistuskokeilun tulokset vaikuttavat positiivisilta ja valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisilta 
tässä vaiheessa sopimuskautta. Näyttää siltä, että ulkoistamiskokeilut ovat vastanneet tarkoitustaan 
ja parantaneet selvästi palveluiden saatavuutta. Esitän, että Vuosaaren terveysaseman tilanteen rat-
kaisemiseksi ja terveysaseman palveluiden piirissä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmis-
tamiseksi kaupunki selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysasemalla 
ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset. 
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