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Tervetuloa - teemoja tänään

• Esittäytyminen ja kuinka voit esittää kysymyksiä 

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Missä vaiheessa olemme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

valmistelussa?

• Miten valmistelu jatkuu tästä eteenpäin?

• Miten hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa palveluihin?

• Mistä saan tietoa ja miten voin osallistua?

• Ennakkoon esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia kysymyksiin 

Haluatko katsoa diat ruotsiksi?      

Aineistolinkki chatissä

Ruotsinkielinen info alkaa tämän tilaisuuden jälkeen 18.15-19.15

klo 17.00-18.00
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Kanssanne tänään

Tuula Suominen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muutosjohtoryhmä,

sosiaali- ja terveysjohtaja, Lohja

Valmistelujohtajat:

Mari Ahlström 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
sekä aikuisten sosiaalipalvelut

Jorma Haapanen
Ikääntyneiden palvelut

Kimmo Markkanen
Pelastustoimi ja ensihoito

Pasi Ojaniemi
Tukipalvelut

Markus Paananen
Terveyspalvelut



Kiitos ennakkoon esitetyistä kysymyksistä

• Saimme ennakkoon runsaasti kysymyksiä

• Vastaamme niihin esityksessä sekä chatissä

• Toiveenanne oli myös, että tilaisuuden lopuksi luettaisiin 

ääneen chatissä esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

• Hyvinvointialue on vasta rakentumassa – vielä ei ole 

vastauksia kaikkiin palvelujen järjestämistä koskeviin 

kysymyksiin. Yksityiskohdat tarkentuvat matkan varrella.

• Palvelut ovat jatkossakin kaikkien asukkaiden saatavilla 

laadukkaasti ja oikea-aikaisesti



Tietoa Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueesta



Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue

10
kuntaa + pelastuslaitos

470 000 
asukasta

9 000
työntekijää

Kolmanneksi suurin
hyvinvointialue
Pirkanmaa ja Varsinais-
Suomi suurempia. Näiden 
lisäksi palveluja järjestää 
Helsingin kaupunki.

Suomi pienoiskoossa
kaupunkikeskuksia, 
maaseutua, erämaata, 
150 km rantaviivaa

74 % 
suomenkielisiä

12 % 
ruotsinkielisiä

13 %
muun kielisiä



Lakien
voimaantulo

Väliaikais-
hallinto

Aluevaalit,
alkuvuosi

2022

Aluevaltuustojen 
toimikausi alkoi

3/2022

2020 2021 2022 2023

Hyvinvointialueille 
siirtyvät tehtävät 

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros
Eduskunta-

käsittely
Sote-100 Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto
HUS-yhtymä

Hallituksen 
esitysluonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

Hallituksen 
esitys

eduskuntaan
12/2020

Uudistuksen aikataulu 2020-2022 



Luottamustoimielinorganisaation rakenne - demokraattinen 
päätöksenteko

Aluevaltuuston päätös 7.3.2022 (Hallintosääntö I)

LAKISÄÄTEISET

Aluevaalilautakunta
5 jäsentä (pj ja vpj)

Tarkastuslautakunta
13 jäsentä (pj ja vpj)

Kansalliskielilautakunta
13 jäsentä (pj ja vpj)

PÄÄTÖSVALTA

Aluevaltuusto
79 jäsentä (PJ ja 3 vpj.)

Aluehallitus
17 jäsentä (PJ ja 2 vpj.) 

HUS-ohjaus
Edustukset mm. HUS-toimielimissä

VAIKUTTAMIS-
TOIMIELIMET

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto

EI-LAKISÄÄTEISET

Palvelu- ja resurssilautakunta  
13 jäsentä (pj 2 vpj)

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta
13 jäsentä (pj ja 2 vpj)

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
13 jäsentä (pj ja 2 vpj)

Aluehallituksen yksilöasioiden jaosto
9 jäsentä ja varajäsentä (pj ja vpj)

Aluehallituksen asettama aluevaltuuston 
neuvottelutoimikunta

Aluevaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat



Osallisuus hyvinvointialueen toimielimissä

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto. 
Ikääntyneiden osallistumis- ja 
vaikuttamiskanava.

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 
Vammaisten osallistumis- ja 
vaikuttamiskanava. 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto. 
13-20 –vuotiaiden osallistumis- ja 
vaikuttamiskanava.



Länsi-Uudenmaan alueen erityispiirteet

Palveluiden kustannukset ja 
palvelutarve

• Menot ovat alueella yli maan
keskiarvon - sairastavuus
on kuitenkin matalampaa
koko Suomeen verrattuna

• Palveluiden kysyntä on 
pääasiassa keskimäärin
matalampaa kuin koko
Suomessa

• Erikoissairaanhoito
muodostaa suurimman
yksittäisen asukaskohtaisen
nettokustannuksen

Väestön kehitys ja 
erityispiirteet

• Väestön ikärakenne on hyvin
heterogeeninen -
Kasvavissa kunnissa
ikärakenne on nuorempi, kun
taas muualla vanhempi

• Alueen väestö kasvaa
tulevaisuudessa, mutta 
kehitys on epätasaista alueen
sisällä

• Kuntien kielirakenne on 
poikkeuksellisen
moninainen - sekä ruotsin
että vieraskielisen väestön
osuus korostuu alueella

Kuntien organisaatiot ja 
tietojärjestelmät

• Kuntien palvelutuotannon
järjestäytymisessä näkyy
erilaiset tavat organisoida
palvelut sekä kuntien
kokoerot

• Alueella on käytössä suuri
määrä erilaisia
tietojärjestelmiä, joiden
integrointi vaatii huolellista
valmistelua

• Hallinto- ja tukipalveluiden
järjestämistavat
vaihtelevat ja niitä
tuotetaan keskitetysti sekä
toimialakohtaisesti

Alueen sisällä isojakin eroja. Ruotsin kielisten osuus korostuu lännessä, jossa myös pitkiä
välimatkoja ja harvaa asutusta sekä iäkäs väestö, kun taas lähemmäs Espoon aluetta

vieraskielisten osuus suuri, tiheää asutusta sekä nuorempaa väestö.  



Asukkaiden palvelut jatkuvat kuntien
järjestämänä 31.12.2022 asti

• 1.1.2023 hyvinvointialue ottaa vastuun palvelujen järjestämisestä

• Uudistamme palveluja yhdessä kehittäen

• Tavoitteemme on, että asukkaat eri puolilla Länsi-Uuttamaata

saavat yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut

• Myös henkilöstön asema on turvattu muutosvaiheessa, se tarkoittaa

sitä, että sinua palvelevat tammikuussa 2023 todennäköisesti

samat hyvät ammattilaiset

Teemme työtämme, jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin.



Yhdessä kohti 
Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialuetta 

onnistumisista iloiten



Jotta 
länsiuusimaalaiset 

voivat hyvin.

Tavoitteenamme on

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

• parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti 

• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin 

• hillitä kustannusten kasvua

• parantaa turvallisuutta.

5.5.2022



Yhdessä kohti Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialuetta onnistumisista iloiten

Y-tunnus 
perustetaan

Väliaikainen 
valmistelu-
toimielin 
aloittaa

Muutos-
organisaatio 
aloittaa

Verkkosivut 
luvn.fi 
otetaan 
käyttöön

8/21 1/2212/21 3/22 4/22 5/22

Aluevaltuusto 
kokoontuu 
ensimmäisen 
kerran

Chat-
vastaanotto 
otetaan 
käyttöön

Alustava 
organisaatio-
rakenne 
hahmotettu

Valmistelu 
projektoidaanYhteistoiminta

aloittaa

Strategia-
prosessi 
hyväksytään

Hyvinvointialuejohtajan virka 
avoimeksi



Chat-vastaanotto

• Chat-vastaanotto on Länsi-Uudenmaan tulevan Digihyvinvointi-
sovelluksen ensimmäinen palvelu. Digihyvinvointi-sovellukseen tulee 
myöhemmin myös muita digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

• Ensimmäisessä vaiheessa chat-vastaanotolla on terveysaseman, 
neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Palvelun sisältö on 
aluksi erilainen eri kunnissa.

• Otettiin käyttöön Espoossa, Karkkilassa, Lohjalla ja Vihdissä vuoden 
2022 alkupuolella. Raaseporissa myöhemmin.

• Lataa Digihyvinvointi-sovellus sovelluskaupastasi tai käytä palvelua 
osoitteessa digihyvinvointi.lu-palvelut.fi (ulkoinen linkki)

https://digihyvinvointi.lu-palvelut.fi/fi/kirjaudu


Reaaliaikainen etäkonsultaatio

• Etäyhteys tuo erikoislääkärin terveyskeskusvastaanotollesi.

• Terveyskeskuslääkäri voi ottaa vastaanottosi aikana yhteyden HUSin
erikoislääkäriin video- tai äänipuheluna tai chatin avulla. 

• Saat jo saman vastaanottokäyntisi aikana kuulla HUSin erikoislääkärin 
näkemyksen hoidostasi, voit kysyä itsesi askarruttavia asioita ja 
osallistua hoitosi suunnitteluun. 

• Reaaliaikaista etäkonsultaatiota on tähän mennessä käytetty erityisesti 
haavanhoitoon ja neurologiaan liittyvissä asioissa. Palvelua on tarjolla 
myös unihäiriöihin ja ihotauteihin, lisää erikoisaloja on tulossa palvelun 
piiriin.



Oppilashuollon ammattilaiset auttavat nuoria 
lievien masennusoireiden kanssa

• Kuraattoreita, terveydenhoitajia ja koulupsykologeja koulutetaan nyt 
käyttämään menetelmää, jossa nuori saa aikuisen kanssa 
keskustelemalla apua lieviin masennusoireisiin. 

• Kyseessä on tutkitusti vaikuttava hoitomenetelmä, jota on testattu 
onnistuneesti esimerkiksi Espoossa.

• Koulutettuja ohjaajia on jo Espoossa, Kirkkonummella, Hangossa, 
Raaseporissa, Siuntiossa, Karkkilassa ja Lohjalla. 

• Koulussa keskitytään muutoksista ja ihmissuhteista kumpuavaan 
pahaan oloon ja vahvistetaan hyviä asioita nuoren elämässä. Jos 
nuorella on vakavampia oireita, hänet autetaan erikoissairaanhoidon 
piiriin.



Palvelut

Yhdenvertaisuus
Saatavuus, saavutettavuus
Kustannusvaikuttavuus
Hankinta- ja tuotantotapa

Länsi-Uudenmaan kestävä kehitys

Hyvinvointialue kuntien rinnalla

Uudistuminen

Asukas ja asiakas

Hyvinvoinnin ja 
terveyden tavoitteet 
väestöryhmittäin

Mikä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue? 
…tehtävä, tarkoitus, identiteetti…

Arvopohja

Henkilöstö

Hyvinvointi, 
saatavuus, 
yhdenvertaisuus

TKIO-profiili ja visio
Digi ja innovaatiot

Strategia rakentuu – tehdään yhdessä



Viestinnän ja osallistumisen kanavat



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen virallinen 

verkkosivusto on nyt

LUVN.FI

Länsi-Uusimaa LU – VN Västra Nyland



Tietoa ja vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin – www.luvn.fi

https://www.luvn.fi/fi/usein-kysytyt-
kysymykset-lansi-uudenmaan-
hyvinvointialueen-rakentamisesta

https://www.luvn.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset-lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-rakentamisesta


Vaikuta ja seuraa päätöksentekoa

www.luvn.fi



Ulkoiset viestintäkanavat

• Verkkosivut:

• www.luvn.fi

• www.luvn.fi/sv

• www. luvn.fi/en

• Twitter: @LUhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue 

• Youtube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Asukkaiden uutiskirje on tilattavissa tästä

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistö, kehittämistä ja keskustelua

• Mediatiedotteet voit tilata STT-Infosta

https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi
https://www.luvn.fi/sv
https://www.luvn.fi/en
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi/tilaa-uutiskirje
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta


Valmistelijat ja organisaatio



Muutosorganisaatio

Väliaikainen valmistelutoimielin
pj. Sanna Svahn, vpj. Tuula Suominen, Benita 

Öberg -> 02/2022 

Aluevaltuusto ja aluehallitus
03/2022 ->

Muutosjohtaja Sanna 
Svahn 1.3.2022 alk.

Valmistelujohtajat vuoden 2023 loppuun:

Viestintä ja 
osallisuus
Eliisa Anttila

Talous
Ville Rajahalme

ICT ja digi
Tommi Kuukka

Henkilöstö
Kimmo Sarekoski, 

Ulla Palmroos

Hallinto ja 
hankinta

Jarno Moisala

Tukipalvelut
Pasi Ojaniemi

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut & 

aikuisten sosiaalipalvelut
Mari Ahlström

Terveyspalvelut
Markus Paananen

Ikääntyneiden 
palvelut

Jorma Haapanen

Yhteiset palvelut 
ja integraatiot
Jaana Koskela

Pelastustoimi 
ja ensihoito

Kimmo Markkanen

Hyvinvointialuejohtaja NN
x.x.2022 -> 

Aluevaltuusto valitsee 17.5. kokouksessaan



Sote-palvelutuotannon
johtaminen

Viestintä

Ruotsinkieliset palvelut

TKIO 

Erikoissairaanhoidon ohjaus

Hallinto ja hankinta

Talous

Henkilöstö

Tietohallinto

Tuotannon tukipalvelut

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenne

Hyvinvointialueen 
johtaja

Konsernipalvelujen 
johtaja

Palvelutuotannon 
johtaja

Ikäänty-
neiden

palvelut

Lasten, 
nuorten ja 
perheiden 
palvelut

Vammais-
palvelut

Yhteiset 
sosiaali- ja 

terveys-
palvelut

Pelastus-
toimi

*Konsernipalvelujen rakenne tässä nykyisten valmistelujohtajatehtävien 
mukaisena. Tehtäviä tarkastellaan myöhemmin.
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Ennakkoon kysyttyjä kysymyksiä ja 
vastauksia
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Kysymyksiä lähipalveluista, 
terveyspalveluista, erikoissairaanhoidosta ja 
palveluseteleistä 1/2

• Voiko asukas käyttää hyvinvointialueella mitä terveysasemaa tahansa, esim. lähellä 

työpaikkaa olevaa asemaa?

• Monet terveyskeskuksissa hoidettavista asioista ovat yksinkertaisia, jopa 

rutiininomaisia. Tällaiset asiakkaat eivät tarvitse erityislääkäriä, usein ei lääkäriä 

lainkaan. Voisiko siis lähellä asukkaita, esim. pari kertaa viikossa olla esimerkiksi 

terveydenhoitajan vastaanotto, josta tarvittaessa ohjattaisiin lääkärille? 

• Miten on suunniteltu Karviaisen alueen (Vihti-Karkkila) hoitovajeen korjaaminen?  

Milloin Karviaisissa päästään viikon sisällä ei-kiireelliselle lääkärin vastaanotolle?

• Miten pienen paikkakunnan palvelut turvataan, lähteekö meiltä Pusulasta esim. 

terveysasema?



Kysymyksiä lähipalveluista, 
terveyspalveluista, erikoissairaanhoidosta ja 
palveluseteleistä 2/2

• Miten sote-uudistuksessa huomioidaan, ettei potilaan tarvitse mennä 

kaukana kotoa sijaitsevaan sairaalaan vain rutiinitutkimuksia varten? 

• Jos käyttää tällä hetkellä Terveysasema-palveluseteliä Espoon Keskuksen 

alueella eli on valinnut terveysasemakseen yksityisen palveluntuottajan 

aseman alueelta, säilyykö Terveysasema-palvelusetelin käyttö myös vuoden 

vaihteen jälkeen, kun hyvinvointialue aloittaa? Jos tulee muutos, millä 

aikataululla muutos tulee?

• Miten yhteistyö järjestetään HUS-sairaaloiden kanssa?  

29



Kysymyksiä vanhustenpalveluista

• Miksi palvelutarpeiden arvioinnissa on jo kiristetty kriteerejä? Miksi 

oletetaan, että iäkkäällä yksin asuvalla vanhuksella on omaisia tai he ovat 

valmiudessa hoitamaan hänen asioitaan? Entä jos ei ole ketään ja 

digitalisaatio on kasvava tuen muoto? 

• Kuinka omaishoitajien palveluiden ja palkkioiden käy uudella alueella?  

Otetaanko huomioon paikallisolot ja kuka/minkälainen konklaavi esittelee 

asian ja päätösehdotuksen päättäjille? Onko siellä otettu huomioon 

omaishoitajien/kokemusasiantuntijoiden ja esimerkiksi järjestöjen ja 

yhdistysten ääni?

30
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Kysymyksiä sosiaalipalveluista

• Kuka hoitaa etsivää työtä sote-kuvioissa? 

• Mitä tapahtuu niille henkilöille, jotka ovat jonkun palvelun piirissä nyt ja 

kenties kriteerit palvelun saamiselle tiukkenevat, ja palvelu poistuu heiltä? 

Kuka huolehtii näistä henkilöistä?



Kysymyksiä lapsiperheiden palveluista

• Kuinka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue alkaa rakentaa erityislasten tukea 

ja perheiden jaksamista paremmin? Olen havainnut, että meille nepsy-lasten 

perheille ei ole sellaisia palveluita tarjolla, jotka tukisivat koko perheen 

jaksamista. Myöskään osaamista ei tällä hetkellä löydy riittävästi.

• Miten tässä uudessa sote-mallissa on otettu huomioon lapset, nuoret ja 

mielenterveyspalvelut? Tällä hetkellä kouluissa ainakin suurimmassa osassa 

on omat koulupsykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat. Miten nämä 

palvelut jatkossa turvataan? Säilyykö sama käytäntö jatkossakin?
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Kysymyksiä esteettömyydestä, osallisuudesta 
ja kuljetuspalveluista

• Miksi vammaisia ei oikeasti kuunnella ja heidän osallistamisensa on näennäistä ja 

olematonta? Miksi halutaan heikentää kuljetuspalveluja ja rajoittaa vammaisten 

liikkumisoikeutta?

• Onko niin, että huonosta ja ongelmallisesta vanhuksille ja vammaisille tarkoitetusta 

nykyisestä logistiikkakuljetuspalvelusta ei päästä eroon? 

• Miten esteettömyys varmistetaan terveysasemilla, jotta sinne pääsee pyörätuolilla tai 

leveillä lastenrattailla?

• Milloin järjestöjen ja yhdistysten osaaminen ja niiden asiakkaiden ja jäsenten tarpeet 

kartoitetaan tai otetaan huomioon valmistelutyössä?

33
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Kysymys tallenteista ja tekstityksistä

• Missä vaiheessa tulee tekstitetty tallenne, jotta kuulovammaisetkin saisi 

tärkeää tietoa? 



Yhdessä kohti 
Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialuetta 

onnistumisista iloiten



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos!

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi

https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
http://www.luvn.fi/

