
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Kohti Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialuetta
Infotilaisuus vammaispalveluista asukkaille ja 

yhteistyökumppaneille 2.6.2022



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



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.



18.2.2022

Miten hyvinvointialueen perustaminen 
vaikuttaa vammaispalveluihin?

• Palvelut yhtenäistetään alueella:

• Palveluihin pääsy, palvelujen kriteerit, asiakasmaksut, toimintaohjeet

• Yhtenäistäminen on aloitettu, se tulee viemään aikaa: kaikki ei ole 

valmista 1.1.2023.

• Tavoitteena on, että muutos kunnasta/kaupungista hyvinvointialueeksi 

näkyisi asiakkaalle mahdollisimman vähän.

• Vammaispalveluihin vaikuttaa myös muuttuva vammaispalvelulainsäädäntö.

• Lainsäädännön muutokset huomioidaan yhtenäistämistyössä.



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.

1.6.2022



Hyvinvointialueen vammaispalveluilta toivotaan 
asiakaslähtöisyyttä ja sujuvuutta

Länsi-Uudenmaan asukkailta kysyttiin maalis-huhtikuussa ensitunnelmia uuden 

hyvinvointialueen vammaispalveluista. Kyselyyn vastasi reilut 200 asukasta. Vastauksia 

tuli jokaisesta Länsi-Uudenmaan kunnasta.

Kokemus nykyisten vammaispalvelujen laadusta vaihtelee: 

▪ 36,5 % vastaajista pitää nykyisiä kuntansa järjestämiä vammaispalveluja erittäin tai 

melko laadukkaina.

▪ 48 % vastaajista ei pitänyt niitä kovin tai lainkaan laadukkaina.

▪ 15,5 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.
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Asiakkaalle viisi tärkeintä 
vammaispalvelujen 
laatutekijää tulevalla 
hyvinvointialueella

• Eniten toivottiin asiakkaan 
tarpeiden huomioimista 
(90 % vastaajista).

▪ Seuraavaksi eniten arvostettiin 
osaavaa henkilökuntaa 
(74 % vastaajista).

▪ Lisäksi arvostetaan

▪ sujuvaa palveluketjua (63 %), 

▪ nopeaa palveluihin pääsyä 
(60 %) ja

▪ kykyä kuunnella ja kohdata 
(52 %).

17.9.2021



Etevan ja Kårkullan kehitysvammaisten 
palvelut jatkuvat hyvinvointialueilla

• Etevan ja Kårkullan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut 

siirtyvät osaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta vuoden 2023 

alusta lähtien. 

• Tavoitteena on, että siirtymä ei tule näkymään palvelujen käyttäjille 

millään lailla, vaikka taustalla tehdään paljon hallinnollista työtä.

• Koti asumispalveluyksikössä on edelleen koti hyvinvointialueelle 

siirtymiseen jälkeen. Ympärillä ovat tutut naapurit ja tuttu henkilöstö. 

• Myös työ- ja päivätoiminta jatkuu kuten ennenkin. Ryhmäkuljetukset 

jatkuvat nykyisellä tavalla.

1.6.2022



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Kuljetuspalvelut 
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Nyt rakennetaan toimiva 
kuljetusten malli ja kehitetään 
palvelua yhdessä.

• Luomme uuden, toimivamman 

liikkumisen palvelun niille länsi-

uusimaalaisille, joille arjen liikkuminen 

on vaikeaa.

• Reitti on selvä: aiemmassa palvelussa on 

ollut haasteita, jotka nyt korjaamme niin 

hyvin kuin voimme ja rakennamme uutta 

yhdessä kehittäen.

• Kuuntelemme, käymme keskustelua ja 

teemme tarvittaessa toisin.

• Parhaiden käytäntöjen löytämiseksi 

haluamme jatkaa palvelun 

kehittämistyötä kuunnellen palvelun 

käyttäjien ja kuljettajien kokemuksia.
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Kuljetuspalvelu on tärkeä palvelu monille

• Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa hyvinvointialueella 

• n. 8 500 asiakasta, 

• 0,5 miljoonaa kuljetusta,

• kustannukset n. 20 miljoonaa euroa vuosittain.

• Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sopimus täytyy 

kilpailuttaa uudelleen hyvinvointialueelle. 

• Hyvinvointialueelle tulee lopulta rakentaa yksi toimintamalli koko alueella.

• Lähdetään rakentamaan uutta hyvinvointialueen toimintamallia, ei laajenneta 

minkään yksittäisen kunnan nykyistä palvelua.
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille avattiin 
kysely, jossa pyydettiin kertomaan uusiin 
kuljetuspalveluihin liittyviä toiveita. 

• Asiakkaan turvallisuus, etenkin kun 

kyseessä liikuntarajoitteinen muistisairas 

vanhus

• Se että sovitut kyydit tukevat ja siihen voisi 

jotenkin voida edes luottaa.

• Saan auton silloin kun tarvitsen. Eikä esim. 

soittamalla etukäteen edellisenä päivänä.

• Saatavuus eri vuorokauden aikaan, 

tilauksen helppous mutta yksityisyyden 

suojauksella

• Se, että taksi tulee ajallaan ja se, että se 

on helppo tilata.

• Maksamisen helppous.

• Monipuolisuus ja valinnan vapaus.

• Palvelun NOPEA saatavuus (max 15 min) ja 

tuttu taksikuski eli vakiotaksioikeus.

• Täsmällisyys, tarpeiden mukainen auto, 

ammattitaitoinen kuljettaja.

• Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen. 

Lakien noudattaminen kuten 

vammaispalvelulaki, yk vammaissopimus, 

taksilaki, itsemääräämisoikeus.

(Kysely oli auki 22.4.-20.5.2022)
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Asukaskyselyissä esitettyjä
kysymyksiä ja kommentteja
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Kysymyksiä ja kommentteja 
vammaispalveluista Länsi-Uudellamaalla

• Pelottaa menetämmekö hyvinvointialueella kaikki palvelut, jotka ovat olleet 
päivän selviä kotikunnassa. Tärkeintä, että palvelua saa omassa kunnassa.
➢ Palvelujen jatkuvuus on tärkeä tavoite koko hyvinvointialueella. 

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman vähän muuttuisi 
hyvinvointialueen käynnistyessä.

• Sujuva kaksikielinen palvelu on erittäin tärkeä.
➢ Palvelut halutaan turvata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi asiakkaille.

• Palveluiden saatavuus ja niiden selkeys on tärkeää, mitä kuuluu kenellekin, 
pitää olla selkeää ja viestintä avointa.
➢ Valmistelemme asukkaille verkkosivuille palvelukuvaukset 

palveluistamme. Kerromme, miten saat yhteyden sosiaalityöhön ja miten 
haet palveluita. 

➢ Puhelinnumeromme ja yhteystietomme muuttuvat.



Kysymyksiä ja kommentteja 
vammaispalveluista Länsi-Uudellamaalla

• Miksi vammaisia ei oikeasti kuunnella ja heidän osallistamisensa on näennäistä ja 
olematonta? Miksi halutaan heikentää kuljetuspalveluja ja rajoittaa vammaisten 
liikkumisoikeutta?
➢ Kuljetuspalvelujen kehittämisessä on tärkeää kuulla asiakkaita. Siksi työstimme 

mm. palvelukuvausta yhdessä asiakasryhmän kanssa. 

• Onko niin, että huonosta ja ongelmallisesta vanhuksille ja vammaisille tarkoitetusta 
nykyisestä logistiikkakuljetuspalvelusta ei päästä eroon? 
➢ Kuljetuspalveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Espoossa välityspalvelu 

kilpailutetaan uudelleen. Hankinnan valmistelussa on huomioitu saatu palaute ja 
muutostarpeet.

• Milloin järjestöjen ja yhdistysten osaaminen ja niiden asiakkaiden ja jäsenten tarpeet 
kartoitetaan tai otetaan huomioon valmistelutyössä?
➢ Olemme järjestäneet yhden keskustelutilaisuuden järjestöjen kanssa 

kuljetuspalveluista. Asukkaille ja yhteistyötahoja olemme kuulleet kahdella 
kyselyllä. Syksyllä jatkamme yhteistyötä.
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Kysymyksiä ja kommentteja 
vammaispalveluista Länsi-Uudellamaalla

• Asiakirjojen, esimerkiksi palvelutarpeen arvion on tultava 7 vrk sisällä tapaamisesta ja 
korjaukset on tehtävä nopeasti.
➢ Haluamme palvella mahdollisimman nopeasti. Joskus asioiden selvittäminen kestää 

pitkään ja tällöin asiakirjoja ja palveluja voi joutua odottamaan. 

• Tuleva huolestuttaa todella paljon. Vammaisjärjestöjen ja yhdistysten huolten ja ehdotusten 
huomioiminen on ollut vaihtelevaa ja usein heikkoa alueella ja kun alueen koko kasvaa ja 
valmistelu on Espoo-johtoista. On kriittistä, että otetaan kaikki kunnat huomioon. Onko siihen 
halua? 
➢ Vammaispalvelut on tehnyt mm. tiivistä yhteistyötä alueen vammaisneuvostojen 

puheenjohtajien kanssa. Valmisteluryhmissä on kuntien henkilöstön edustajia mukana. 

• Tasapäistäminen ja samanlaiset mallit kaikille ei voi olla lähtökohta vaan tasavertaisuus 
edellyttää sekä yksilöllisiä että alueellisia ratkaisuja.
➢ Olemme tunnistaneet, että kunnat ovat hyvin erilaisia. Haluamme, että Länsi-Uudenmaan 

hyvät käytännöt huomataan ja epäkohtiin puututaan.



Kysymyksiä lasten ja nuorten 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.

• Selkeyttä neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palvelupolkuihin! Mihin nämä 
nepsynuoret ”kuuluvat?”

➢ Perheille tulossa uudenlaista apua lasten neuropsykiatriseen oirehdintaan ja 
käytöshäiriöihin. 

➢ 50 länsiuusimaalaista sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulujen ja 
nuorisopalvelujen ammattilaista kouluttautuu ensi vuoden aikana neuropsykiatrisiksi 
valmentajiksi. 

➢ Jos perheessäsi on neurologisia pulmia, voivat nämä valmentajat auttaa teitä 
selviytymään arjessa ja vähentämään myös psyykkistä kuormitusta. 
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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



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 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/

