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Tervetuloa - teemoja tänään

• Esittäytyminen ja kuinka voit esittää kysymyksiä 

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Aluevaalit 23.1.2022 ja aluevaltuusto

• Missä vaiheessa olemme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

valmistelussa?

• Miten valmistelu jatkuu tästä eteenpäin?

• Miten hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa palveluihin?

• Mistä saan tietoa ja miten voin osallistua valmisteluun?

• Kysymyksiä ja vastauksia 

Haluatko katsoa diat ruotsiksi?      Aineistolinkki chatissä

klo 17.00-18.00



12.1.2022 3

Kanssanne tänään

Sanna Svahn

Puheenjohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Valmistelujohtajat:

Markus Paananen
Terveyspalvelut

Jorma Haapanen
Ikääntyneiden palvelut

Mari Ahlström 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten sosiaalipalvelut

Jaana Koskela
Yhteiset palvelut, vammaispalvelut sekä integraatiot

Kimmo Markkanen
Pelastustoimi ja ensihoito
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Kiitos ennakkoon esitetyistä kysymyksistä

• Saimme ennakkoon runsaasti kysymyksiä

• Vastaamme niihin esityksen aikana ja chatissä sekä 

tilaisuuden lopuksi

• 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
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Uudistuksen valtakunnalliset tavoitteet

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon 

ja pelastustoimen palvelut kaikkialla Suomessa ja ammattitaitoisen 

työvoiman saanti

• Parantaa turvallisuutta ja peruspalveluiden saatavuutta ja 

saavutettavuutta

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• Hillitä kustannusten kasvua
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Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue

10
kuntaa + pelastuslaitos

470 000 
asukasta

8 500 
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

12.1.2022
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Länsi-Uudenmaan väestön 
erityispiirteet 2030

• Väestömäärän kehityksessä 

kuntakohtaiset erot

Kasvua Espoossa, Kauniaisissa, 

Kirkkonummella ja Vihdissä

Supistumista muilla alueilla

• Väestönkasvu perustuu lähes täysin 

vieraskielisen väestön määrän kasvuun 

• Väestö ikääntyy

75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa

Työikäisen väestön määrä supistuu

• Nämä muutokset vaikuttavat palveluiden 

tarpeeseen ja järjestämistapaan

12.1.2022
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Kuinka onnistua historiallisen suuressa 
muutoksessa?

• Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on avainroolissa

• Asukkaiden, henkilöstön, päättäjien, yritysten ja järjestöjen kuuntelu, 

toimiva vuoropuhelu ja aktiivinen viestintä

• Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja avoin, hyvään hallintoon 

pohjautuva päätöksenteko

• Kehittämisessä onnistuminen edellyttää kaikilta osapuolilta myös 

avointa mieltä sekä halua oppia uutta ja kehittää

• Uudistuminen ei tapahdu hetkessä – malttia meille kaikille 

hyvinvointialueen rakentamisessa
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Hyvinvointialueen tehtäviä

12.1.2022
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Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 
Ennakkoäänestys alkoi tänään

• Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

sekä pelastustoimen järjestämisestä

• Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua

• Toimikausi on 1.3.2022–31.5.2025

• Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

• Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue.

• Lisätietoa vaaleista, äänestyspaikoista ja ehdokkaista:

• www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue Aluevaalit 2022

• www.vaalit.fi

12.1.2022

http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
http://www.vaalit.fi/


11

Luottamustoimielinorganisaation alustava rakenne
Keskustelu jatkuu tammikuussa 2022, aluevaltuusto päättää arviolta 3/2022

PÄÄTÖSVALTALAKISÄÄTEISET

Hyvinvointialueen valtuusto
79 jäsentä, PJ ja 2 vara PJ

Aluehallitus
PJ ja 2 vara PJ, 

15 jäsentä ja 15 varajäsentä

Aluevaalilautakunta
5 jäsentä ja 5 varajäsentä

Tarkastuslautakunta
13 jäsentä ja varajäsentä

Kansalliskielilautakunta
13 jäsentä ja varajäsentä HUS-ohjaus

Edustukset mm. HUS-toimielimissä

VAIKUTTAMIS-
TOIMIELIMET

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto

EI-LAKISÄÄTEISET

Palvelut ja resurssit 
lautakunta / jaosto

13 jäsentä ja varajäsentä

Tulevaisuus & kehittäminen 
lautakunta / jaosto

13 jäsentä ja varajäsentä

Valmius- ja turvallisuus
lautakunta / jaosto

13 jäsentä ja varajäsentä

Aluehallituksen yksilöasioiden jaosto
9 jäsentä ja varajäsentä

Aluehallituksen asettama aluevaltuuston 
neuvottelutoimikunta

Aluevaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat

12.1.2022
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Asukkaiden palvelut jatkuvat normaalisti

• Kunnat järjestävät palvelut vuoden 2022 loppuun 

asti, sen jälkeen hyvinvointialue ottaa vastuun 

palvelujen järjestämisestä

• Turvaamme palveluja pandemian aikanakin

• Uudistamme palveluja yhdessä kehittäen

• Tavoitteemme on, että asukkaat eri puolilla Länsi-

Uuttamaata saavat yhdenvertaiset, laadukkaat ja 

oikea-aikaiset palvelut

• Teemme työtämme, jotta länsiuusimaalaiset 

voivat hyvin

12.1.2022
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Länsi-Uudellamaalla on tehty yhteistyötä jo 
pitkään

• 2004: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

• 2019: Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

• 2021: Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali, hoivakodit.lu-palvelut.fi ja 

yhteiset laadun seurannan toimintamallit

https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/fi-FI/
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Esimerkkejä tulevasta

• Tulossa aikanaan koko Länsi-Uudenmaan alueelle:

• Digihyvinvointi-sovellus ja chat-vastaanotto, Espoo, Lohja ja Karviainen 01-

03/2022

• Arvokas elämän loppuvaihe -toimintamalli hoivakodeille, koulutus koko alueella

• Tiimimalli terveysasemilla, kokeilu Espoossa ja Kauniaisissa, tulossa Raaseporiiin

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut, paremmat palvelut kaikenikäisille yhteistyössä

HUSin kanssa

• Perhekeskuspalvelut

• Kotihoidon asiakkaan äkilliset tilanteet, yhteinen toimintamalli

• Sujuvasti sote-palveluihin -tavoitetila, video

https://www.youtube.com/watch?v=jfv90kHnoo4
https://www.youtube.com/watch?v=jfv90kHnoo4


‹#›

palvelupolku

12.1.2022
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu

Väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja Sanna Svahn -
> 02/2022 

Aluevaltuusto ja aluehallitus
03/2022 ->

Muutosjohtaja, kunnes hyvinvointialueen 
johtaja valitaan

Valmistelujohtajat

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
Mari Ahlström

Aikuisten 
palvelut

Markus Paananen

Ikääntyneiden 
palvelut

Jorma Haapanen

Yhteiset palvelut 
ja integraatiot
Jaana Koskela

Pelastustoimi 
ja ensihoito

Kimmo Markkanen
Valmistelujohtajat vuoden 
2022 loppuun
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Kysymyksiä palvelujen sisällöstä

• Miten uudistus vaikuttaa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluihin? Entä 

pelastustoimen palveluihin ja vapaaehtoisten palokuntien toimintaan?

• Miten ennaltaehkäisevät palvelut hoidetaan?

• Onko etsivää vanhustyötä mietitty? Miten seniorit aiotaan kohdata?

• Miten huomioidaan harvinaissairauksien hoito?

• Miten varmistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut / psykiatrinen 

hoito? Miten koulujen ja oppilaitosten psykologipalvelut järjestetään

• Miten kehitysvammaisten työtoiminta järjestetään?

• Miten ratkaistaan tietojärjestelmien yhtenäistäminen?

• Onko palvelulupaus jo valmisteltu?
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Kysymyksiä palvelujen saavutettavuudesta ja 
valinnanvapaudesta

• Miten käy lähipalveluille? Miten varmistetaan, että hyvin toimivat lähipalvelut säilyvät 

jatkossakin?

• Miten taataan, että palveluihin pääsee helposti myös maaseudulla?

• Voinko käydä palveluissa muualla kuin omassa kotikunnassani?

• Mihin kaikkiin palveluihin voi käyttää palveluseteleitä? 

• Miten huomioidaan monituottajamalli, jota osa kunnista toteuttaa (yksityiset toimijat 

mukana tuottamassa palveluja)?

• Onko yhteispäivystyksiä ja missä ne sijaitsevat?

• Voiko edelleen käyttää kaikki HUS Kuvantamisen ja HUSLABin palveluja koko HUS-

alueella?

• Siirtyvätkö HUS Apuvälinepalvelut hyvinvointialueelle?
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Kysymyksiä kustannuksista ja rahoituksesta

• Miltä rahoitus vaikuttaa, jos halutaan säilyttää nykyiset palvelut ja laajentaa eri 

hankkeissa kehitettyjä uusia palveluja koko alueelle? (valmisteluvaihe ja 1. toimintavuosi)

• Miten ratkaistaan tietojärjestelmien yhdistäminen ja mikä on sen kustannus?

• Millä tavalla tämä muutos lisää tehokkuutta ja hillitsee kustannusten kasvua? Paljonko 

säästöjä on jo saavutettu hallintoa keventämällä? 

• Mitä järjestöavustuksia hyvinvointialue jakaa, miten niitä haetaan ja milloin niiden 

määrästä päätetään?

• Mistä hyvinvointialueen tarvitsemat verovarat kerätään?

• Minkälaisia omaishoitajien palkkiot tulevat olemaan?

12.1.2022



Kysymyksiä hyvinvointialueen 
päätöksenteosta

• Tavoitteena on, että asukkaat saavat yhdenvertaiset palvelut, 

mutta suuri osa aluevaltuuston paikoista todennäköisesti menee 

espoolaisille valtuutetuille. Voivatko he rakentaa palvelut Espoo-

keskeisesti? Miten suojataan Espoon ulkopuolisten alueiden 

palvelut ja oikeudet?

12.1.2022 19
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Kysymyksiä osallistumisen mahdollisuuksista

• Onko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osallisuusohjelma jo tehty? 

• Millä tavoin asukkaat pääsevät osallistumaan palvelujen 

kehittämiseen? Myös erilaiset ryhmät, kuten vammaiset henkilöt tai 

ikäihmiset?

• Miten huomioidaan potilaan/asiakkaan oma vuorovaikutteinen 

osallistuminen ja osallistaminen esim ICT-ohjelmilla jolloin 

henkilökunnan työaikaa säästettäisiin

• Miten kuljetuspalvelun käyttäjät pääsevät osallistumaan palvelun 

suunnitteluun?

• Onko tehty/mietitty kyselyjä henkilökunnalle?
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Tule mukaan asukasyhteisöön!

• Millaisia palveluja Länsi-Uudellamaalla pitäisi olla? Miten teemme niistä 
tunnettuja ja helposti saavutettavia?

• Rakennetaan yhdessä Länsi-Uudellemaalle hyvinvointipalveluja, jotka tuovat 
meille terveyttä ja hyvinvointia ja joista voimme kaikki olla ylpeitä.

• Unelmien sote-palvelut -yhteisössä voit vaikuttaa sote- ja pelastuspalvelujen 
kehittämiseen osallistumalla keskusteluihin ja muihin tehtäviin. Voit myös 
jättää ehdotuksia ja kysymyksiä. 

• Ilmoittaudu mukaan Unelmien sote-palvelut 
-asukasyhteisöön osoitteessa LU-palvelut.fi/hyvinvointialue

http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
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Seuraa ja osallistu -
hyvinvointialueen valmistelun 
kanavat

• Verkkosivut:

www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue

www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty

tulossa Usein kysytyt kysymykset -palsta

• Uutiskirje on tilattavissa verkkosivuilta

• Unelmien sote-palvelut –asukasyhteisö, 

kehittämistä ja keskustelua

• Twitter: @LUhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Mediatiedotteet voit tilata STT-Infosta

12.1.2022

http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade
http://www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty
https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/tilaa-uutiskirje
https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-sote-hanke/unelmien-sote-palvelut-yhteiso
https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue/
https://www.linkedin.com/company/80762052/admin/
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade/r?publisherId=69818831


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos - Tack!

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue

https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/80762052/admin/
http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue

