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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

73 % 
suomenkielisiä

12 % 
ruotsinkielisiä

15 %
muun kielisiä



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

ERITYISPIIRTEITÄ

MAANTIETEELLINEN 
VAIHTELEVUUS

Kaupunkikeskuksista ja maaseudusta 
erämaahan ja merenrantaan.
Palveluiden yhdenvertaisessa

saatavuudessa alueellista vaihtelua.

VÄESTÖRAKENTEEN 
EPÄTASAISUUS

Väestönkasvussa ja ikärakenteessa 
merkittäviä alueellisia eroja. Merkittävä 
osa sote-henkilöstöstä eläköityy vuoteen 

2028 mennessä.

ÄIDINKIELTEN JA 
KULTTUURIEN 
MONINAISUUS

Ruotsin- (12%) ja vieras-
kielisen (13%) väestön

osuus huomattava. Vieraskielisten määrä 
kasvaa ja palvelutarpeet moninaistuvat.

PALVELUNÄKÖKULMIA

MATALAMPI SAIRASTAVUUS
Länsi-Uudenmaan alueella sairastavuus on 
muuhun Suomeen verrattuna matalampaa. 
Perusterveydenhuollon palveluiden kysyntä 

on keskimäärin matalampaa kuin koko 
Suomessa.

PALVELUPROSESSIEN 
KEHITTÄMINEN

Palveluketjuja ja hoitopolkuja edelleen 
sujuvoittamalla voidaan parantaa nykyisestä 

palvelujen oikea-aikaisuutta sekä 
kustannusvaikuttavuutta.

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 
KYSYNNÄN ODOTETAAN KASVAVAN 

ENITEN
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 

asiakasmäärässä ennustetaan suurinta kasvua (n. 6%) 
2030 mennessä.

TALOUSNÄKÖKULMIA

HYVINVOINTIALUEEN 
RAHOITUS V. 2023
1 631,8 milj.*
*Lähde: Kuntien ja hyvinvointialueiden 
rahoituslaskelmat | Soteuudistus

KUSTANNUSTASO 
KORKEAMPI

Tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon 
nettokustannukset ovat Länsi-Uudellamaalla 

(psl. Karkkila) yli maan keskiarvon.
Erikoissairaanhoidon kulut suurin 

asukaskohtainen palvelunettokustannus.

SIRPALEINEN 
TIETOJÄRJESTELMÄKENTTÄ
ICT-järjestelmien määrä on laaja ja vaatii 

yhtenäistämistä. Digitalisaatiota 
hyödynnetään sote-palveluissa vaihtelevasti.

Alueen väestönkasvun 
ennustetaan nostavan 
palveluiden kustannuksia 

~7 %
vuoteen 2030 mennessä.

PALVELUIDEN 
TUOTANTOTAPOJEN EROT

Monien palveluiden nykyinen 
järjestämistapa vaatii erityistä huomiota 
kustannusrakenteen ja vaikuttavuuden 

näkökulmasta.

PALVELUVERKON 
KIINTEISTÖJEN 
VUOKRAKULUT

Arvioidut kiinteistöjen huoltokustannusten 
arvioidaan olevan n. 75M€ vuodessa

(valmistelun aikainen arvio).

https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat


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

• lisätä turvallisuutta.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenne
Hyvinvointialueen 

johtaja
Sanna 
Svahn

Johdon tuki
Konsernipalvelujen 

johtaja
Markus 
Syrjänen

Konsernipalvelut*

Talous

Henkilöstö

Hallinto ja hankinta

Tietohallinto

Viestintä ja osallisuus

Tuotannon tukipalvelut

*Konsernipalvelujen rakenne tässä 
nykyisten valmistelujohtajatehtävien 
mukaisena. Tehtäviä tarkastellaan 
myöhemmin.

Palvelutuotannon 
johtaja

Matias 
Pälve

Sote-palvelutuotannon 
johtaminen

Ruotsinkieliset 
palvelut

TKIO

Erikoissairaanhoidon 
ohjaus

Pelastuslaitos

Veli-Pekka 
Ihamäki

Suunnittelu 
ja ohjaus

Palvelu-
tuotanto

Tuotannon 
tuki

Ikääntyneiden 
palvelut

Tuula 
Suominen

Neuvonta, 
ohjaus ja 
arviointi

Kotona 
asumista 
tukevat 
palvelut

Asumis-
palvelut

Sairaala-
palvelut

Lasten, nuorten 
ja perheiden 

palvelut

Mari 
Ahlström

Ehkäisevän ja 
varhaisen tuen 
palvelut

Lasten ja 
nuorten 
kohdennetut 
palvelut
Lasten ja 
nuorten 
erityisen tuen 
palvelut

Alueorganisaatio 
(määräaikainen)

Alueorganisaatio 
(määräaikainen)

Yhteiset sosiaali-
ja terveys-

palvelut

Markus 
Paananen

Yhteiset 
terveyspalvelut

Suun 
terveyden-
huollon 
palvelut

Kuntoutus-
palvelut

Mielenterveys-
ja päihde-
palvelut

Yhteiset 
sosiaali-
palvelut

Vammais-
palvelut

Timo 
Hokkanen

Vammais-
sosiaalityö

Vammais-
palvelujen 
palvelu-
tuotanto



Muutosvaiheen kriittiset tavoitteet 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
Muutosvaiheessa korostuu turvallinen siirtymä

Henkilöstön aseman 
turvaaminen.

Hallitun liikkeenluovutuksen 
varmistaminen.

Vahva kumppanuus
kuntien kanssa.

Saumattoman yhteistyön 
luominen kuntien ja 

hyvinvointialueen välillä.

Taloudellisen kestävyyden 
varmistaminen.

Hyvinvointialueen talouden 
reunaehdot tulevat olemaan 

tiukat.

Muutoksen hyödyntäminen.
Uudistuminen on välttämätöntä 

kansallisiin tavoitteiden 
pääsemiseksi.

Palveluiden turvaaminen 
alueen asukkaille.

Palvelut säilyvät asiakkaille, 
asukkaille mahdollisimman 

muuttumattomina.



Asukkaiden palvelut jatkuvat kuntien
järjestämänä 31.12.2022 asti

• 1.1.2023 hyvinvointialue ottaa vastuun palvelujen järjestämisestä.

• Tavoitteemme on, että asukkaat eri puolilla Länsi-Uuttamaata saavat
yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut.

• Terveyspalvelut jatkuvat ja toimivat vuoden 2023 alussa sellaisena kuin 
ne nyt ovat. Terveyspalveluja on saatavilla samoilta terveysasemilta kuin 
nytkin. 

• Palvelujen puhelinnumerot ja verkkosivut (luvn.fi) tulevat muuttumaan. 

• Kerromme asiasta lisää, kun muutoksen aikataulu tarkentuu. 



Strategiakysely – mitä mieltä olitte? 
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2 130
vastausta
Strategiakysely kohdistettiin 
asukkaille, työntekijöille sekä 
järjestöille ja yrityksille.

Kysely oli avoinna 11.-26.8. 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.



Hyvinvointialueen 
strategia
• Hyvinvointialueen strategiassa määritellään 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
perustehtävä, arvot sekä strategiset linjaukset 
ja päämäärät.

• Strategia on yhteistyön tulos. 

• Strategiasta julkaistaan eri kieliversioita sekä 
esitysmateriaalia.

• Strategian tehtävä on vastata siihen, miksi 
tehdään. 

• Mitä ja miten tehdään suunnitellaan ensi 
keväänä toimintasuunnitelmassa. 



Arvot
Strategiakyselyyn vastanneiden valinnat 
hyvinvointialueen arvoiksi olisivat:

Asiakaslähtöisyys

Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus

Turvallisuus

Avoimissa vastauksissa toistuivat joustavuus, tehokkuus, 
avoimuus, saavutettavuus/tavoitettavuus, 
kaksikielisyys, työhyvinvointi sekä vaikuttavuus.



Vastaajien mielestä 
tärkeimmät painopisteet 
seuraavalle 5-10 vuodelle
1. Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset 
palvelut

2. Vaikuttavien ennaltaehkäisevien ja 
varhaisen tuen palvelujen lisääminen

3. Yhdenmukaiset palvelut asuinpaikasta 
riippumatta

4. Perustason palveluiden (esim. matalan 
kynnyksen palvelut) vahvistaminen 



Työntekijöiden mielestä 
tärkeimmät painopisteet 
henkilöstön viihtyvyyden, 
osaamisen ja saatavuuden 
näkökulmasta

1. Riittävä henkilöstömitoitus

2. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön

3. Henkilöstön osallisuuteen ja 
vaikuttamismahdollisuuksiin panostaminen

4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen



Järjestöt ja yritysten 
edustajien mielestä 
tärkeimmät asiat yhteistyössä 
Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen kanssa

1. Palveluiden saatavuus

2. Sujuvat palvelupolut

3. Selkeät vastuut ja sujuva tiedonkulku

4. Palveluiden laadun parantaminen

Jokin muu, mikä?
• Avoin vuoropuhelu yksityisen sektorin kanssa
• Palveluntuottajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti
• Asiakaslähtöisyys ja kokemusasiantuntijuus



Vaikuttaminen ja osallisuus
Kolmen kärki osallistumisen, kehittämisen ja vaikuttamisen koetuissa ja halutuissa keinoissa oli 
selkeä, kyselyihin vastaaminen, äänestäminen sekä palautteenanto palveluista. 

Kyselyihin vastaamalla 75 %

Äänestämällä vaaleissa 68 %

Antamalla palautetta palveluista 61 %

Muita tapoja osallistua ja vaikuttaa
• Asukasinfot ja -tilaisuudet (27 %) 
• Asukasraatityöskentely (17%) 
• Järjestötoiminta (12 %) 
• Asukas- ja henkilöstökirjeet (11 %) 

Strategiakysely Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueen asukkaille, henkilöstölle, 
järjestöille, yhteistyökumppaneille ja yrityksille 11.-26.8.2022. Yhteensä N=2 129 



Tiedon väylät hyvinvointialueesta
Verkkosivut, luvn.fi:n koettiin mieluisammaksi tiedon lähteeksi hyvinvointialueen rakentumisesta ja sen 
palveluista kertomiseen. Sosiaalisen median kanavilla on vankka seuraajakunta ja liki puolet vastaajista 
hyödyntäisivät ja lukisivat mielellään kotiin jaettua tiedotetta, jollainen on myös valmisteilla 
hyvinvointialueesta ja palveluista. 

Verkkosivut - www.luvn.fi 63 %
luvn=Länsi-Uusimaa-Västra Nyland

Sosiaalinen media 59 %

Kotiin jaettu tiedote 48 %

Toivottuja tiedon lähteitä
• Media, esim. paikallislehti (34%)
• Hyvinvointialueen työntekijä tai 

palveluja tuottava 
yhteistyökumppani (16%)

• Radio (11 %) 

Strategiakysely Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueen asukkaille, henkilöstölle, 
järjestöille, yhteistyökumppaneille ja yrityksille 11.-26.8.2022. Yhteensä N=2 129 



Hyvinvointialueen 
talouden tasapaino
• Kaikkien Suomen hyvinvointialueiden talouden 

arvioidaan jäävän vuonna 2023 
alijäämäiseksi.

• Hyvinvointialueiden rahoitus huomioi huonosti 
hyvinvointialueiden keskenäisiä eroja mm. 
väestönkasvun ja palveluntarpeen kasvun 
osalta. 

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
tehtävänä on varmistaa turvallinen 
siirtymä ja palveluiden jatkuminen. 

• Teemme jatkuvasti edunvalvontaa, jotta 
hyvinvointialueemme saa Länsi-Uudenmaan 
erityispiirteet huomioivan rahoituksen.



Ajankohtaiset kysymykset



Kysymyksiä hyvinvointialueen rahoituksesta 
ja järjestelmistä

• Onko tarkoitus hakea lisämäärärahaa tms. sote-kuvioon alueellamme ja 
mihin se kohdennetaan? Mitä tapahtuu siirtymisajan jälkeen esim. maalis-
huhtikuussa 2023?

• Miten hyvinvointialueella on valmistauduttu Sarastian käyttöönottoon ja 
siihen, ettei palkanmaksussa tule samoja ongelmia kuin mistä media 
Helsingin osalta kertonut? 

• Mitä tietojärjestelmiä hyvinvointialueella on päätetty ottaa käyttöön ja 
saadaanko ne otettua käyttöön 1.1.2023 alkaen?



Kysymyksiä terveyspalveluista, 
lähipalveluista, päihdepalveluista ja 
erikoissairaanhoidosta 1/2

• Miten nykyinen hoitovaje korjaantuu, ilman sairaiden heitteille jättöä?

• Saavatko diabeteshoitajat ja -lääkärit tehdä vain omaa työtään eli hoitaa 
diabeetikkoja eikä päivystyksen potilaita?

• Jos ihminen tarvitsee sote-palvelua, jota on jossain kunnassa, muttei 
omassa, onko mahdollista saada sitä, jos on oikeutettu palveluun?

• Jos asiakas ei saa hoitoa hoitotakuun määräämässä ajassa, miten 
hyvinvointialue korvaa sen asiakkaalle? Saako asiakas hyvinvointialueelta 
hoidon laiminlyönnistä vapaalipun yksityiseen lääkäripalveluun, 
rahakorvauksen tms?



Kysymyksiä terveyspalveluista, 
lähipalveluista, päihdepalveluista ja 
erikoissairaanhoidosta 2/2

• Miten turvataan terveyspalvelut myös Bromarvin asukkaille, joille matka 
Lohjalle on ollut turhan pitkä?

• Tuleeko erittäin vaikeavammaiset samaan oma/omat lääkärit, jotka 
ymmärtävät esimerkiksi vaikeavammaisen usein vaikeaselkoista puhetta? 
Tuleeko LiiSaan omat lääkärit, jottei tarvitse sairaanhoitajan välityksellä 
konsultoida lääkäriä? LiiSa on loistava, mutta joskus olisi hyvä tavata ihan 
kasvokkain elävän lääkärin.



Kysymys ikääntyneiden palveluista

• Hyvinvointialueen palliatiivinen hoito tarvitsee välittömästi parannuksia: 
hoidon koordinaattori puuttuu, palliatiivista hoitoa tarvitseville potilaille ei ole 
hoitopolkua eikä erityistä osastoa. Milloin tähän asiaan panostetaan, jotta 
tilanne kohenee?



Kysymys lasten, nuorten ja perheiden 
palveluista
• Millä tavalla opiskeluhuollon psykologiapalvelut järjestetään 1.1.2023 

alkaen? Esimerkiksi Kauniaisissa ostosopimukset päättyvät vuoden loppuun 
ja moni koulu myös muissa kunnissa on ilman psykologeja.



Kysymyksiä yksityisistä palvelutuottajista ja 
järjestöistä palveluntarjoajina
• Mitä käy yksityisen puolen palvelutuottajien (esim. perhetyö, tukihenkilö 

jne)?

• Huomioidaanko järjestöt / kolmas sektori yhteistyökumppanina / 
palveluntarjoajana? 



Kysymyksiä osallisuudesta ja 
asukastilaisuudesta 1/2

• Kuinka järjestöjen tarpeet otetaan huomioon palvelustrategiaa laadittaessa? 
Kuullaanko järjestöjä palvelustrategian valmistelussa? Miten?  

• Miten valmisteluissa huomioidaan alueen asukkaiden ääni ja missä 
työryhmissä tai valmisteluissa on asukkaita mukana?



Kysymyksiä osallisuudesta ja 
asukastilaisuudesta 2/2
• Milloin järjestätte avoimen fyysisen tilaisuuden asukkaille, jotta 

yhdenvertainen demokraattinen oikeudenmukaisuus toteutuu? Kaikkien 
taidot eivät riitä digitilaisuuksiin osallistumiseen, huomioikaa digivammaiset. 
Älkää piiloutuko digimaailmaan. Kohdatkaa meitä "tavallisia ihmisiä" 
rohkeudella, kysymyksiinne vastaukset löytyvät meiltä, ne tuhannet 
ratkaisut päätöksiin, joita teette.

• Miksi tallenne on nähtävissä vain 2 viikkoa?



Ulkoiset viestintäkanavat
• Verkkosivut:

• www.luvn.fi

• www.luvn.fi/sv

• www. luvn.fi/en

• Twitter: @Luhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Asukkaiden uutiskirje -tilaa tästä

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö –osallistu kehittämiseen ja keskustele

• Mediatiedotteet -tilaa STT-Infosta

https://www.luvn.fi/fi
https://www.luvn.fi/sv
https://www.luvn.fi/en
https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
https://www.luvn.fi/fi/tilaa-uutiskirje
https://www.luvn.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade?publisherId=69818831


Haluatko tietoa suoraan sähköpostiisi?
Tilaa asukaskirje!
Asukaskirjeessä on ajankohtaisia uutisia ja tietoja hyvinvointialueen 
rakentumisesta ja palveluista. 

Uutinen asukaskirjeessä:

Hammashoidon palvelut jatkavat entisellään Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella

Suun terveydenhuollon palvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen järjestettäväksi. Palvelut jatkuvat kuten tähänkin asti ja esimerkiksi 
päivystystoiminta jatkuu siellä, missä nytkin.

Suurin muutos tulee suun erikoishoitoon, jolle perustetaan oma yksikkö Tapiolaan. Sinne 
keskitetään perustason erikoishoidon hallinto ja osa palveluista. Osa erikoishoidon 
palveluista kuitenkin säilyy edelleen alueellisesti siellä, missä sitä tarjotaan tälläkin 
hetkellä.

Asukkaiden uutiskirje -tilaa tästä https://www.luvn.fi/fi/tilaa-uutiskirje

https://www.luvn.fi/fi/tilaa-uutiskirje


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos ja hyvää syksyä!
Tack och trevlig höst!
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