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Asia:  Vastustava kannanotto terveyslautakunnalle Koskelan ja  

          Oulunkylän terveysasemien fuusioehdotuksen johdosta 

 

 

 

 

Helsingin kaupungin terveyslautakunnalle, 

 

 

 

 

Allekirjoittaneet asukasyhdistykset haluavat tuoda kantanaan Koskelan ja Oulunkylän 

terveysasemien yhdistämistä ja Koskelan terveysaseman sulkemista koskevassa asiassa esille 

seuraavaa: 

 

1. Asukasyhdistykset ovat yllättyneitä tavasta, jolla tieto suunnitelmasta Koskelan 

terveysaseman sulkemisesta on tiedotettu. Terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola 

kertoi tästä suunnitelman muutoksesta Oulunkylän seurakuntasalissa 20. syyskuuta 2007. 

Tiedotus tästä tilaisuudesta oli vähäinen, se ei tavoittanut Käpylän, Koskelan, Kumpulan ja 

Toukolan asukkaita ja kohdentui siten ensisijaisesti Oulunkylän väestöön. Pidämme tätä 

tiedotustapaa osallistuvaa demokratiaa loukkaavana. 

2. Tiedotustilaisuudessa saadun tiedon perusteella näyttää siltä, että terveysasemien 

suunniteltu fuusio perustuu ensisijaisesti taloudellisiin ja investointipoliittisiin laskelmiin ei 

alueen väestön palvelutarpeiden analyysiin ja väestön terveyspalveluiden käyttötarpeisiin. 

3. Koskelan terveysaseman nykyisen vastuualueen väestö on vahvasti ikääntynyttä, 

väestöryhmää, joka on pääasiallinen peruspalveluiden käyttäjäryhmä. Näille alueille 

keskittyy myös huomattava vanhuslaitosten kasauma. Tälle ikäryhmälle etäisyys ja 

palveluitten saavutettavuus on eräs keskeisistä kriteereistä palveluiden käytön kannalta. 

Fuusio tulee aiheuttamaan merkittäviä vaikeuksia tässä suhteessa. Ikäpyramidin toisessa 

päässä ovat neuvolaikäiset perheet, joiden liikkuminen lastenvaunuineen on etäisyyden 

karttuessa samalla tavalla ongelmallista. Näiden ryhmien esteellisyyden merkitystä ei 

valmistelussa ole riittävästi analysoitu. 

4. Toteutettu siirto/fuusio merkitsee lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan siirtymistä 

Oulunkylään mutta laboratoriopalveluiden jäämistä – ilmeisesti – edelleen Koskelan 

sairaalaan. Käytännössä tämä tulee merkitsemään asukkaille merkittävää lisärasitusta 

matkojen ja kulkuyhteyksien vuoksi. Henkilökunnan yhteydethän toki hoituvat sähköisessä 

muodossa, ihmiset vain eivät liiku samoina bitteinä. Säästöäkö tämäkin organisaatiolle, 

vaivaa, aikaa ja hankaluutta kuitenkin siirrettynä asiakkaille/potilaille. 

5. On vaikea ymmärtää mitä etuja terveysasemien fuusio tuottaa.  Nykyiset n 8-9 lääkärin 

asemat ovat kooltaan riittävät turvaamaan alueen väestön peruspalvelut. Koon 

suurentaminen luo helposti enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Näyttöä taloudellisuudesta 

tämänkaltaisen fuusion pohjalta ei ole. 

6. Terveyspalvelut ovat niitä peruspalveluita, joiden muutoksilla, siirtämisellä on merkittäviä 

alue- ja paikallispoliittisia vaikutuksia, jonka vuoksi alueitten väestölle tulisi luoda toimivat 

mahdollisuudet osallistua ko. päätösten valmisteluun ja riittävästi aikaa kannanottojen 



muodostamiseen valmisteltujen ehdotusten johdosta. Tämä edellyttää 

viranomaisvalmistelun avoimuutta, joka nyt on jäänyt selvästi puutteelliseksi. 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoittaneet alueen väestöä edustavat yhdistykset toteavat, ettei Koskelan terveysaseman 

sulkeminen ja sen fuusioiminen Oulunkylän terveysasemaan ole perusteltua ja katsovat että esitetyt 

perustelut eivät tue Koskelan terveysaseman sulkemista sekä edellyttävät päätöksen perusteiden 

uudelleen arviointia. Helsingin kaupungin terveyslautakunnan ei tule näillä perusteilla vahvistaa 

terveysviraston esittämää suunnitelmaa Koskelan terveysaseman sulkemisesta ja sen fuusiosta 

Oulunkylän terveysaseman kanssa. 

 

 

 

 

 

 

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys             Koskela - Seura                 Kumpula - Seura.            

 

 

 

 

 

 

Käpylä - Seura                                   Toukola - Vanhankaupunginyhdistys  

 

 


