
Vastaus kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Hakon selvityspyyntöön Katriinan 
sairaalan palveluista  
 
 
Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Hako on 6.12.2011 pyytänyt selvitystä 
kaupunginhallituksen 12.12.2011 kokoukseen Katriinan terveysaseman palveluista. 
 
Katriinan terveysaseman palveluiden järjestäminen on ollut jo pitkään hankalaa. Viime aikoina 
terveysasema on ollut tilapäisesti suljettuna. Kivistön suuralueen asukkaat kävivät syksyllä lähetystönä 
tapaamassa valtuustoryhmien johtoa ja virkamiesjohtoa. Tilaisuudessa asukkaille vakuutettiin, että 
terveysasema avataan Katriinan sairaalan tiloissa. 
 
Lähetystön käynnin jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnalle ei ole esitetty terveysaseman avaamista 
Katriinan sairaalassa. Sen sijaan lautakunnan kokouksessa tehdyn esityksen pohjalta terveysasema avataan 
toistaiseksi Martinlaakson terveysaseman tiloissa. 
 
1. Miksi terveysaseman avaamisesta uudelleen Katriinan sairaalan tiloissa ei koskaan tehty esitystä 
lautakunnalle? 
 
2. Onko Katriinan terveysasemaa varten saatavissa henkilökuntaa Martinlaaksoon? Jos on, miksei sama 
henkilökunta voisi työskennellä Katriinassa? 
 
3. Olisiko Katriinan terveysasemalle ruuhkatilanteissa mahdollista ohjata potilaita muualta Länsi-Vantaalta, 
jos asema olisi auki Katriinan sairaalan tiloissa? 
 
4. Onko mahdollista palata järjestelmään, jossa Katriinan terveysasema toimisi osana Katriinan 
sairaalaa? 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa: 
 
1. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehtiin esitys terveysaseman avaamisesta ja palvelun hankkimisesta 
ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Lautakunta päätti kuitenkin esittää toimintojen siirtoa Martinlaaksoon. 
Katriinan terveysaseman kehittäminen on ollut lautakunnassa 7.11.2011 §16 ja 29.11.2011 §14. Kumpikaan 
esitys ei sisältänyt aseman sulkemista. Toimintojen siirto esitettiin lautakunnan toimesta ja virkamies otti 
esityksen nimiinsä, koska lautakunta oli yksimielinen, vaihtoehto oli rationaalinen ja tuki 
palveluntuottamisessa onnistumista. Lääkäreitä ei ole saatu virkoihin. 
 
2. Martinlaakson terveysasemalle saadaan henkilöstöä ja lääkäreitä. Terveysasemalla lääkäreillä on 
hallittavampi työ ja konsultaatiotuki. Akuuttipotilaiden hoito toteutuu edelleen paremmin kun 
päiväpoliklinikka käynnistyy Martinlaakson terveysasemalla. Lääkärin työ on isommalla asemalla 
hallitumpaa, kun vastaanoton väleihin ei ohjata lisäpotilaita. Lääkärit eivät ole valmiita siirtymään pienelle 
terveysasemalle työskentelemään. 
 
3. Kyllä, mutta virkoihin ei ole saatu lääkärihakijoita, eikä näin vastaanottokapasiteettia olisi muiden  
käytettäväksi. Ulkoistusesitykseen sisältyi mahdollisuus ohjata potilaita Myyrmäestä ja Martinlaaksosta 
Katriinaan, mikäli Katriinan terveysasemalla olisi ollut käyttämätöntä kapasiteettia. 
 
4. Katriinan terveysasema ei voi toimia osana Katriinan sairaalaa. Vantaan Sairaalapalvelut vastaa 
kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Katriinan sairaala on vanhustenhuoltoon ja 



vanhusten lääketieteeseen keskittynyt Sairaalapalvelujen suurin toiminnallinen yksikkö, jossa toimii 
kahdeksan sairaalaosastoa, päiväsairaala, geriatrinen vastaanotto, jatkohoidon järjestelyn Konsti-yksikkö 
ja Lääkekeskus. 
 
Sairaalatoiminnan sisältö, tehtävät ja henkilöstön tehtäväkuvat määritellään sairaalatoiminnan tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti. Vaikka Katriinan terveysasema on toiminut samassa kiinteistössä 
sairaalatoiminnan kanssa, terveysasematoiminnassa on kyse täysin eri toiminnasta, jonka mukaisesti 
terveysasematoiminnan sisältö, tehtävät ja henkilöstön tehtäväkuvat määritellään. Pääsääntöisesti sekä 
lääkärit että muu ammattihenkilöstö hakeutuvat osaamisensa ja toiveidensa mukaisesti joko  
terveysasema- tai sairaalatoimintaan, jotka eroavat selvästi toisistaan. Terveysasematoimintaa tulee 
kehittää kokonaisuutena, joka käsittää kaikki terveysasemat. 
 
 
Valmistelijat:    - Terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, puh. 050 312 1678 
    - Vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Juha Jolkkonen, puh. 050 5472428 
 


