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Asukas-/ asiakaskyselytutkimus

Maaliskuu 2017, netti, some, Länsiväylä, Suur-Matinkylän

asukasfoorumit n 359

Helmikuu 2018. Vastaajina 1001 espoolaista, joista 664 

terveyspalvelujemme käyttäjiä
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Taustaa: Asukaskysely (N=359) 
17.−31.3.2017

Vastaajien taustatietoja: 
• 58 % matinkyläläisiä, 24 % olarilaisia

• 19-64-vuotiaita 49 %, yli 64-vuotiaita 49 %

• 51 % vastaajista oli asioinut Matinkylän 

terveysasemalla, 37 % Isossa Omenassa

16.10.2017

Keskeiset nostot

• Palvelujen sijainti (vastaaja-%): 
▪ Ison Omenan nykyistä sijaintia 45 %

▪ Matinkylän terveysaseman nykyistä 

sijaintia toivoi 37 % 

▪ jotain muuta sijaintia 12 % 

▪ Tapiolan terveysasema 1 % 

• Terveysasemapalvelujen lisäksi toivottiin 

(vastaaja-%): 
▪ laboratoriopalveluja 79 % 

▪ röntgenpalveluja 59 % 

▪ hammashoitopalveluja 44 %

▪ erikoislääkäripalveluja 53 % 

▪ fysioterapiapalveluja 39 %
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Sijaintiin/saavutettavuuteen liittyvien asioiden 

tärkeys Espoon terveys- ja sosiaalipalveluissa asioitaessa (asiakas)

Tärkeimmät asiat

• sujuvat julkisen 

liikenteen 

yhteydet (76%)

• helppous mennä 

omalla autolla 

(71%)

• palvelujen 

aukiolo arkisin 

klo 20.00 saakka 

(70%).

Kyselytutkimus, helmikuu 2018. Vastaajina 1001 espoolaista, joista 664 terveyspalvelujemme käyttäjiä



Arvostaako enemmän pitkää 

aukioloaikaa vai sijaintia lähellä (asiakas) 

7

Kyselytutkimus, helmikuu 2018

Vastaajina 1001 espoolaista, joista 664 terveyspalvelujemme käyttäjiä

Terveyspalvelujen 

sijaintia ja pitkää aukiolo-

aikaa arvostetaan 

käytännössä yhtä paljon.

Molempien pitäisi siis 

olla tarjolla yhtä aikaa.



Matinkylän terveysasemapalvelujen 

järjestämisvaihtoehdot 2019 ->
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Nykytila

Palvelut tuotetaan 

kahdessa 

toimipisteessä: 

1. Matinkylän 

terveysasemalla
(rakennusta ei 

peruskorjata)

Väestö: 23.000

2. Oma Lääkärisi

Isossa Omenassa 
palvelutorilla 

(Mehiläinen)

Väestö: 20.000

Vaihtoehto 2

Matinkylän väestön 

terveysasema-

palvelut  tuotetaan 

Iso Omenan 

palvelutorilla 

Espoon omana 

tuotantona

VÄESTÖ 43.000

Vaihtoehto 1

Terveysasema-

palvelut 

tuotetaan 

Iso Omenan 

palvelutorilla 

Espoon omana 

tuotantona

VÄESTÖ 37.000

Vaihtoehto 3

Matinkylän väestön 

terveysasemapalvelut 

tuotetaan 

Ison Omenan 

palvelutorilla 

Espoon omana 

tuotantona

VÄESTÖ 37.000

Henttaa-Suurpellon 

alueen palvelujen 

tuottajana jatkaa  

Mehiläinen

VÄESTÖ 6.000

++
Henttaa-Suurpellon 

alueen palvelut 

tuotetaan Tapiolan 

terveysasemalla

VÄESTÖ 6.000



Ennakkokysymyksiä
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• mikä on kokonaistilanne Suur-Matinkylän alueella, miksi muutos 
tehdään

• miksi Suurpelto ja Henttaa rajattiin ”ulos” kaupungin omista 
palveluista

• missä uusi palvelupiste sijaitsee

• säilyvätkö asukkailla omat lääkärit (vaihtuvuus on ollut suurta nyt 
syksyllä)

• millaiset palveluajat Mehiläinen tarjoaa

• missä ovat laboratorio- ja röntgenpalvelut

• missä ovat suun terveyden palvelut

• mitkä ovat terveysaseman valinnan mahdollisuudet

• kuinka pitkä sopimus kaupungilla on palvelujen ostamisesta

• miten aiotaan hoitaa viestintä asukkaille



Suurpelto ja Henttaa rajattiin ”ulos” 

kaupungin omista palveluista

Asiakaslähtöisyys: 
– Mehiläinen hoitaa/on hoitanut Henttaa-Suurpellon väestön Oma 

Lääkärisi Isossa Omenassa. Näin ollen asiakkaan kannalta 
merkityksellinen hoidon jatkuvuus toteutuisi

– Henttaa-Suurpellon yhteydet ovat sujuvammat Isoon Omenaan 
kuin Tapiolan terveysasemalle. Ajallisesti Iso Omena on 
nopeammin tavoitettavissa kuin Tapiolan terveysasema.

Väestö- Palvelutori
– Koko Matinkylän väestöstä Henttaa-Suurpelto on ainoa kompakti 

ja riittävän kokoinen kokonaisuus. Noin 6000 asukkaan 
väestöpohja on tarpeellista lohkaista Matinkylän koko väestöstä, 
jotta Palvelutorin olemassa oleviin tiloihin saadaan aikaan 
asiakaslähtöiset sujuvat prosessit ja jotta asemalle jäisi myös 
kasvun varaa ajatellen tulevia asiakasvirtoja. 
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Uuden palvelupisteen sijainti
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Piispanportti 10 A

Iso Omena



Laboratorio- ja röntgenpalvelujen 

sijainti Espoossa 
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Lisäksi espoolaiset voivat käyttää perustutkimuksissa kaikkia HUS-lab:n

tai HUS-kuvantamisen toimipaikkoja



Palvelutorin palvelukonsepti 

2019-

• Avoinna ma-pe 7-20 ja la 9-15

• Hoitajapainotteinen terveysasemamalli (osastonhoitaja, 25 hoitajaa ja 
18 lääkäriä, taustana Samarian terveysaseman malli 2013-)

• Erinomainen palvelukulttuuri: fokus asiakkaiden kohtaamisessa ja 
ohjauksessa sekä henkilökohtaisessa ja tarvittaessa moniammatillisessa 
hoidon tarpeen arvioinnissa

• Tilatehokkuuden huomattava lisäys, henkilöstö ja  asiakasvolyymi 
suunnilleen kaksinkertaistuvat  

• Geneeriset vastaanottohuoneet, ei omia huoneita 

• Pikapoliklinikka Kauppakeskuksessa asioivien nopeaan ja joustavaan 
palveluun 

• Synergiaedut palvelutorilla mm. Kela, kirjasto, neuvola 
mielenterveyspalvelut ja 3. sektori 11.12.2018 13



Terveysasemat, toiminnan 

muutokset 2019-2020

• Matinkylän pilotista saatavien kokemusten  pohjalta 
laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön kaikilla suuralueilla, 
mikä vähentää painetta Isossa Omenassa.

• Asiakkaiden vapaata liikkuvuutta asemien välillä tullaan 
jatkossa parantamaan. Maakunnallisen valinnanvapauspilotin 
myötä yksityinen sektori tulee mukaan palveluntuottajaksi 
muutenkin kuin ulkoistetun terveysaseman muodossa.

• Terveysasemien välistä työnjakoa kehitetään ja 
erityisosaamista vaativia toimintoja keskitetään joillekin 
asemille.

• Asiakassegmentoinnin myötä räätälöidään erilaisia 
palvelupolkuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Digipalveluja 
lisätään ja moniammatillista osaamista hyödynnetään nykyistä 
paremmin.
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Terveysaseman valinnan 

mahdollisuudet

• Espoolaiset voivat itse valita terveysasemansa ja 

vaihtaa valintaansa vuoden välein.
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Kaupungin sopimuksen kesto 

palvelujen ostamisesta

Nykyinen sopimus päättyy 27.10.2020
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Suun terveyden palvelut

Matinkylän alueella saa hammashoitoa ostopalveluna tai 
palvelusetelillä.

Matinkyläläisillä on mahdollisuus käydä muissa Espoon kaupungin 
hammashoitoloissa. Espoon kaikki hammashoitolat palvelevat 
kaikkia espoolaisia. Nykyisin yli 30 % Espoon suun 
terveydenhuollon asiakkaista käy muualla kuin oman 
asuinalueensa hammashoitolassa.

Aukioloaika laajenee vuoden 2019 alussa niin, että ilta-aikoja on 
saatavilla viikoittain kello 20 saakka.

Alle 18-vuotiaat hoidetaan jatkossakin Espoon kaupungin omissa 
hammashoitoloissa.

Neuvolaikäisten suun terveydenhuoltoa kehitetään yhteistyössä 
neuvolan kanssa. 11.12.2018 17



Terveysasemien muuttoon 

liittyvä viestintä

• Kirje muuttavien terveysasemien asiakkaille on postissa, 
ennakkotiedon mukaan jakelu viikolla 50 eli 10.-14.12.

– suomi-ruotsi / suomen- ja ruotsinkielisille asiakkaille

– suomi-englanti / muunkielisille asiakkaille

• Infolaput Matinkylän terveysasemalla

• Infotaulut Ison Omenan palvelutorin näytöillä 11.12. alkaen

• Espoon verkkosivut
– Terveysasemat muuttavat Matinkylässä tammikuussa, 

www.espoo.fi/terveysasemat

– Hammashoito muuttuu Matinkylässä vuodenvaihteessa, 
www.espoo.fi/hammashoito

• Twitter: @espoonsote

• Facebook: Matinkylän terveysasema, EspooEsbo ja 
Hyvinvointia Espoossa

• Länsiväylän terveyspalveluliite, ilm. 5.1.2019
– Jaetaan koteihin Länsiväylän välissä

– Irtopainos tulee jakeluun mm. terveysasemille, 
hammashoitoloihin, palvelutorille, kirjastoihin, asiointipisteisiin ja 
seniorikeskuksiin
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Espoo-lehti 24.11.2018

(tarkistetut päivämäärät)

8.-14.1.2019

http://www.espoo.fi/terveysasemat
http://www.espoo.fi/hammashoito
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Infotaulut



11.12.2018 20

Infotaulut
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Kirje asiakkaille


