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Ajankohtaista
Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueesta ja palvelujen
turvallisesta siirtymästä



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 
hyvinvointialueen strategia 
(sharepoint.com)

https://luitfi.sharepoint.com/sites/Valmistelujohdonmateriaalit/Shared%20Documents/Strategia/lansi-uudenmaan_hyvinvointialue_strategia_SUOMI_2022-10-14%20.pdf


Jotta länsiuusimaalaiset

VOIVAT HYVIN

EDISTÄMME
asukkaidemme 

hyvinvointia 
ja turvallisuutta.

JÄRJESTÄMME
ja uudistamme palveluja 

kestävällä tavalla.

TEEMME
yhdessä hyvinvoivan 

ja halutun työyhteisön.

SAAVUTAMME
parhaat tulokset 

sujuvalla yhteistyöllä.



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 
mahdollisimman 

muuttumattomina.



Siirtymä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle
on pian ajankohtaista

• Tehtävämme on yhdessä varmistaa, että siirtymä aiheuttaa mahdollisimman 
vähän häiriöitä asukkaillemme ja henkilöstöllemme.

• Henkilöstön ja asukkaiden näkökulmasta suuri osa asioista säilyy täysin 
ennallaan. Palveluja saa samasta tutusta paikasta kuin ennenkin.

• Järjestämme valmennusta siirtyvälle henkilökunnalle, koska jokainen 
hyvinvointialueen työntekijä on tärkeä juuri niille ihmisille, joiden parissa 
työskentelee.

• Kun siirtymävaihe on ohi ja hyvinvointialueen toiminta vakiintunut, alamme 
yhdessä uudistamaan ja kehittämään alueemme palveluja.

• Vuodenvaihteessa voi joissakin palveluissa ilmetä tilapäisiä viiveitä ja häiriöitä, 
joten näin isossa uudistuksessa kaikkien kärsivällisyyttä tarvitaan.



Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen 
palvelualueet



Ikääntyneiden palvelut

Lähes 3000 työntekijää

Vuosittain:
Yli 2,1 miljoonaa kotihoidon käyntiä, 
1,2 miljoonaa tehostetun palveluasumisen 
hoitopäivää, 155 000 perusterveydenhuollon 
sairaalan hoitopäivää, 230 000 kotiateriaa ja
noin 37 000 kuntouttavan päivätoiminnan käyntiä. 



Ikääntyneiden palvelut Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella

Ikääntyneiden palvelut: 

• tukevat iäkkäiden itsenäistä ja omatoimista selviytymistä ja 

• mahdollistavat ikäihmiselle turvallisen elämän omassa 
kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä.



Ikääntyneiden palvelut Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella
• Ikääntyneiden neuvonta, arviointi ja ohjaus palvelevat alueen ikääntyneitä sekä 

heidän omaisiaan ja läheisiään. Palveluihin kuuluu muun muassa ikääntyneiden 
neuvonta, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, omaishoidon tuen palvelut, 
veteraanien palvelut, muistipalvelut sekä ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä 
edistävät palvelut. 

• Kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluu muun muassa kotihoito, tukipalvelut, 
kuntouttava päivätoiminta, etä- ja kotikuntoutus sekä ostopalveluna hankitut palvelut 
ja niiden valvonta.

• Asumispalveluihin kuuluu muun muassa ikääntyneiden palveluasuminen, iäkkäiden 
tehostettu palveluasuminen, lyhytaikaishoito sekä ostopalveluna hankitut palvelut ja 
niiden valvonta.

• Sairaalapalveluihin kuuluu muun muassa keskitetty potilasohjaus, kotisairaala ja 
liikkuva sairaala, perustason osastohoito, osastokuntoutus sekä 
muistipoliklinikkatoiminta.



Seniori-info
Länsi-Uudenmaan Seniori-info -
neuvontapalvelu avataan pian! 

• Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, 
ikääntymiseen ja arkielämään liittyviin 
kysymyksiin. 

• Palvelu on tarkoitettu kaikille ikääntyneille sekä 
heidän läheisilleen.

• Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai 
sähköpostitse. Tietoa ja tukea yhdestä paikasta.

• Yhteydenotto Seniori-infoon riittää. Sinut tai 
läheisesi ohjataan tarvittaessa palvelujen piiriin 
seniori-infon kautta. 

• Seniori-infon puhelinneuvonneuvonta aukeaa 
joulukuun lopulla. Puhelinnumeroista 
tiedotetaan joulukuussa. Seniori-infon 
puhelinnumeronumerot löytyvät luvn.fi. 



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1/3

Lähes 1 400 työntekijää

36 erilaista palvelua

Noin 120 000 lastenneuvolakäyntiä ja
131 000 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
käyntiä, 15 000 lastensuojeluilmoitusta ja
1 330 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja 
nuorta (vuonna 2021).



Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 2/3 

• Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelujen tavoite on tarjota koko 
hyvinvointialueella oikea-aikaista ja 
oikein kohdennettua tukea lapsille, 
nuorille ja perheille. 

• Sujuvien peruspalvelujen avulla 
tunnistetaan tuen tarve, tarjotaan 
varhaista tukea ja ehkäistään 
raskaamman palvelun tarvetta. 

• Palvelut räätälöidään asiakkaan 
tarpeen mukaiseksi kokonaisuudeksi. 



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 3/3 

Lasten ja nuorten ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut koostuvat äitiys- ja 
lastenneuvolasta, opiskeluhuollon palveluista (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 
kuraattori- ja psykologipalvelut) sekä ehkäisevistä lääkäripalveluista. 

Lasten ja nuorten kohdennettujen palvelujen palvelulinja koostuu 
perhesosiaalityöstä (kotipalvelu, perhetyö, sosiaalityö), kuntoutuspalveluista 
(psykologityö, puheterapia, toimintaterapia), kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä 
lastenpsykiatrisesta yksiköstä.

Lasten ja nuorten erityispalvelujen palvelulinja koostuu perheoikeudellisista 
palveluista ja lastensuojelusta (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto). 



Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 1/3

2200 työntekijää

Avosairaanhoidossa lääkäri ja potilas kohtaavat 
270 000 kertaa vuodessa



Yhteiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut 2/3

• Yhteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelualueella tuotetaan asukkaiden 
terveyttä, toimintakykyä ja 
elämänlaatua parantavia sosiaali- ja 
terveyspalveluita. 

• Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
koostuvat yhteisistä terveyspalveluista, 
kuntoutuspalveluista, suun 
terveydenhuollosta, mielenterveys-
ja päihdepalveluista sekä yhteisistä 
sosiaalipalveluista.



Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 3/3 

• Yhteiset terveyspalvelut tarkoittavat terveysasemapalveluja ja niitä tukevia palveluja 
sekä erikoistuneita palveluja.

• Kuntoutuspalveluiden vastuukokonaisuuteen sisältyy fysioterapia-, toimintaterapia- ja 
puheterapiapalveluita sekä kuntoutussuunnittelun koordinaatiota.

• Suun terveydenhuollon palvelut vastaavat hammashoitolapalveluista sekä suun 
erikoishoidon palveluista.

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut vastaavat mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 
avopalveluista, päihdehoidon erityispalveluista sekä mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien asumispalveluista.

• Yhteisten sosiaalipalveluiden vastuulle kuuluvat aikuisten sosiaalityö- ja ohjaus, 
työllistymistä edistävät palvelut, asumisen tuen palvelut, kotouttavat sosiaalipalvelut 
sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.



Vammaispalvelut 1/2 

720 työntekijää

Yli 20 erilaista palvelua

toimimme 10 kunnan alueella

5 vammaissosiaalityön aluetiimiä

13 työ- ja päivätoiminnan yksikköä

33 asumispalveluyksikköä



Vammaispalvelut 2/2
• Vammaispalvelujen tehtävänä on 

tukea vammaisia henkilöitä 
jokapäiväisessä elämässä yksilöllisen 
tarpeen mukaisesti. 

• Vammaispalvelut auttavat silloin, kun 
yleiset palvelut eivät riitä 
vastaamaan vammaisen 
henkilökohtaiseen tarpeeseen. 

• Palvelualueen tavoitteena on edistää 
vammaisten ihmisten työ- ja 
toimintakykyä, itsenäisyyttä ja 
osallisuutta.

• Yli puolet palveluista tuotetaan 
ostopalveluina.



Vammaissosiaalityön palvelut
• Vammaissosiaalityön päätehtävänä on vastata Länsi-Uudenmaan 

asukkaiden osalta vammaispalvelutarpeen arvioinnista sekä tehdä 
tarvittavat päätökset ja suunnitelmat yksilöllisesti. 

• Vammaisossosiaalityö ohjaa ja neuvoo alueen asukkaita vammaisten 
palveluihin liittyvissä asioissa.

• Vammaissosiaalityö myöntää palveluita asumispalveluiden sekä työ-
ja päivätoiminnan lisäksi asunnonmuutostöihin, henkilökohtaiseen 
apuun, liikkumisen tukeen ja apuvälineisiin liittyen.

• Sosiaalityön yksiköt tukevat myös useita ostopalveluna 
järjestettäviä palveluita kuten kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista 
apua.



Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

Yli 50 miljoonan euron toimintakulut

Noin 700 työntekijää

Lähes 100 työntekijää välittömässä hälytysvalmiudessa 24/7

24/7 päivystävä Tilannekeskus, Johtokeskus 60 min. valmiudessa

12 vakinaista paloasemaa ja 
40 sopimuspalokuntaa

Hälytys ensihoitoyksikölle keskimäärin
22 minuutin välein ja 46 000 kertaa vuodessa. 
Hälytys pelastusyksikölle keskimäärin 60 minuutin välein 
9 000 kertaa vuodessa. 



Pelastuslaitoksen 
tehtäviä

• Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy

• Turvallisuusviestintää, 
valvontaa ja ohjausta

• Pelastustoiminta

• Ensihoito
• HUS kanssa tehdyn 

sopimuksen mukaisesti

• Väestönsuojelu

• Varautuminen näihin tehtäviin



Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

• Pelastuslaitoksen tehtävä on parantaa 
ihmisten turvallisuutta ja vähentää 
onnettomuuksia neuvomalla, ohjaamalla, 
kouluttamalla ja valvomalla. 

• Tehtävänä on myös pelastaa ihmisiä ja 
omaisuutta, suojella ympäristöä sekä auttaa 
hätätilanteissa ja olla jatkuvassa valmiudessa. 

• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa 
pelastustoimen tehtäväalaan kuuluvien 
palveluiden omasta tuotannosta ja 
lainsäädännössä pelastuslaitokselle 
säädetyistä tehtävistä sekä sopimusten 
mukaisesti ensihoitopalveluista. 



Mikä säilyy ennallaan ja mikä 
muuttuu asukkaalle 
hyvinvointialueelle siirryttäessä?



Mikä asukkaalla säilyy ennallaan?

• Palvelut asukkaille tuotetaan samalla tavalla kuin tähänkin saakka.

• Digitaaliset palvelut ovat asukkaiden käytössä sellaisena kuin nyt.

• Siirtymän aikana kiireettömissä asioissa ohjataan hakeutumaan pääosin oman 
kunnan alueella oleviin palveluihin.

• Palvelusetelit säilyvät vaihtoehtona hyvinvointialueen palvelujen tuotannossa.

• Vuoden 2023 alussa käytössä ovat pääosin nykyiset asiakas- ja 
potilastietojärjestelmät.

• Psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestetään jatkossakin oppilaitoksissa.

• Kiireellisiä terveyspalveluita saa kaikilta hyvinvointialueen terveysasemilta.

• Pelastustoimen palvelut säilyvät ennallaan, samoin vapaaehtoisten 
palokuntien toiminta.

• Hätäkeskustoiminta ei muutu – yleinen hätänumero on 112.



Mikä muuttuu asukkaille?

Keskeisimpiä lähiajan muutoksia asukkaiden näkökulmasta ovat:

• Asiakkaiden käyttämien palvelujen puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain.

• Palvelut löytyvät jatkossa www.luvn.fi verkkosivustolta suomeksi ja ruotsiksi 
sekä englanniksi.

• Asukkaille tulee yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä 
tukien myöntämisen periaatteet. Asiakasmaksut on säädetty lailla ja maksut 
sovitetaan maksukykyyn. Asiakasmaksuista päätetään joulukuussa. 

• Seniori-info aukeaa - tietoa ja tukea saa yhdestä paikasta.

http://www.luvn.fi/


Palvelut löytyvät vuoden alusta 
verkkosivuilta LUVN.FI

• Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan tiedon löydät 
1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta www.luvn.fi

• Turvallisen ja sujuvan siirtymän takaamiseksi kuntien sivuilta on ohjaus 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sivustolle. 

• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos: www.lup.fi

• Uusista puhelinnumeroista viestitään asukkaille ensisijaisesti luvn.fi-
verkkosivujen kautta. 

• LU Länsi-Uusimaa – VN Västra Nyland – LUVN.FI



Asiakasnumeroihin muutoksia -
hyvinvointialueelle yhtenäiset 
puhelinnumerot

• Hyvinvointialueelle siirryttäessä 09- ja 019-alkuisten puhelinnumerojen tilalle 
tulee 029 151 -alkuinen puhelinnumero.

• Hyvinvointialueella otetaan käyttöön yksi yhtenäinen asiakaspalvelupuheluiden 
hoitamiseen tarkoitettu järjestelmä

• Vanhojen järjestelmien ja puhelinnumeroiden käyttö päättyy, kun uusi 
puhelinjärjestelmä tulee käyttöön. Siirrot uuteen järjestelmään tehdään 
vaiheittain ja palvelulinjoittain. 

• Asiakaspalvelunumeroon soittavat asukkaat soittavat jatkossa uuteen numeroon. 
Vanhoihin numeroihin tulee siirtohetkenä ”numero on muuttunut”-
tiedote. 



Tietoa ja viestintää hyvinvointialueesta
• 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 yhteistö –osallistu kehittämiseen ja keskustele

• Mediatiedotteet -tilaa 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.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade?publisherId=69818831


Ajankohtaiset kysymykset



Kysymys tiedonsaannista

• Mistä löydän terveysasemia koskevan tiedon vuodenvaihteen 
jälkeen, hyvinvointialueen nettisivuilta vai kuntien sivuilta? Miten 
ja millä aikataululla muutokset näkyvät netistä tietoa hakeville? 
Onko riskinä, että on kaksi tietoa tarjolla?



Kysymyksiä terveyspalveluista, 
kuntoutuksesta, kotisairaalasta ja 
asiakasmaksuista 1/2

• Miten on ajateltu varmistaa sote-palvelujen saatavuus keskusalueitten 
ulkopuolella, maaseudulla? Entä alueellisen ekosysteemin vahvistaminen?

• Kuinka järjestetään tammikuusta 2023 tähän asti Helsingissä tapahtunut 
kuntoutus, kun lähempänä ei ole ollut Kelan hyväksymää ja asiakkaan 
sairauden vaatimaa kuntoutusta? Pyritäänkö järjestämään vastaava 
hyvinvointialueella? 



Kysymyksiä terveyspalveluista, 
kuntoutuksesta, kotisairaalasta ja 
asiakasmaksuista 2/2
• Tuleeko Siuntiossa henkilökuntaan paljon muutoksia vai säilyykö tutut 

hoitajat/henkilökunta?  Muuttuuko asiakasmaksut nykyisestä? Esimerkiksi 
asumispalveluissa ja kotihoidossa?

• Voinko käyttää hyvinvointialueen asukkaana palveluita yli kuntarajan? 
Esimerkiksi valita Espoon terveysaseman lääkäripalvelut, jos käyn töissä 
Espoossa ja olen vihtiläinen ja Espoon palveluiden hyödyntäminen olisi 
minulle sopivinta. Voinko valita hoidetaanko vaivaani Lohjan sairaalassa vai 
Jorvissa?

• Toimiiko kotisairaala koko hyvinvointialueella 24/7 vai onko alueellisia eroja? 
Toteutuuko yhdenvertaisuus?



Kysymys asumispalveluista

• Millaisiksi LU hyvinvointialueen asumiseen liittyvät palvelut 
ollaan rakentamassa?



Kysymys palveluseteleistä

• Onko kotihoidon palveluseteli hyödynnettävissä koko 
hyvinvointialueella vai joudunko esim. lohjalaisena tyytymään 
vain kunnalliseen kotihoitoon? 



Kysymys teknologiasta vanhusten palveluissa

• Keneen olla yhteydessä uuden hyvinvointiteknologian käyttöönottoon 
liittyen? Esimerkiksi kuka päättää mihin palveluasumiseen hankitaan 
Ikäihmisille suunnattua älylattioita aktiivisuuden mittaamiseen ja 
kaatumishälytysten saamiseksi?



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos ja hyvää marraskuun jatkoa!
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/
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