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Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteena on vastata nykyistä paremmin asiakas-

tarpeisiin ja kehittää asiakaskokemusta. Hankkeessa luodaan ja implementoidaan matalan kynnyksen palve-

lukonsepti, tarkennetaan segmentointia, hyödynnetään digitalisaatiota, kehitetään ja yhdenmukaistetaan 

laajasti toimintamalleja ja prosesseja. Jonoja ja kasautunutta kysyntää puretaan osana kehittämistoimia 

erityisesti avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa sekä perhekeskuksen matalan kynnyksen palveluis-

sa. Hankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan toimintamalleja kaikkien ikäryhmien palveluissa yhden-

vertaisuuden parantamiseksi. 

Hankkeessa vahvistetaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta perustasolla sekä yhteistyötä 

erityistason kanssa. Oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi kehitetään laajasti ammattilaisten 

välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Hankkeessa kehitetään ja lisätään matalan kynnyksen palveluita ja paran-

netaan asiakas- ja palveluohjausta. Hankkeessa otetaan käyttöön saatavuutta ja oikea-aikaisuutta parantavia 

digitaalisia ratkaisuja. Jatkuvuuden parantamiseksi kehitetään monialaisen työskentelyn toimintamalleja ja 

osana sitä luodaan ja otetaan käyttöön paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palvelukonsepteja. 

Hankkeessa parannetaan ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin toimintamalleja ja lisätään kuntien ja järjestö-

jen hyte-palvelujen integraatiota osaksi asiakkaan palvelupolkuja. Hankkeessa lisätään vaikuttaviksi todet-

tujen ennaltaehkäisevien toimintamallien käyttöä alueella. Asiakas saa nopeasti apua matalan kynnyksen 

palveluissa ja ohjautuu sieltä tarpeen mukaisesti muihin palveluihin. Nopealla avun saannilla voidaan eh-

käistä ongelmien vaikeutumista ja pitkittymistä sekä raskaiden palvelujen tarvetta. Lisäksi tulevaisuuden 

sote-keskus on vahvasti mukana edistämässä väestön hyvinvointia ja terveyttä yhdessä muiden toimijoiden 

(kunnat, järjestöt) kanssa. Mahdollisuudet hyödyntää ennakoivasti asiakas- ja potilasdataa asiakkaan yksi-

löllisen hoidon järjestämiseksi etenevät hankkeen aikana.  

Hankkeessa tavoitellaan sote-palveluissa hyvinvoinnin ja terveyden lisäämistä väestö-, asiakasryhmä- ja 

yksilötasolla. Hyvä laatu koostuu hyvästä asiakaskokemuksesta, työelämän laadusta/hyvästä työntekijäko-

kemuksesta, kestävällä pohjalla olevasta kustannuskehityksestä, tuotetun palvelun sisällön laadukkuudesta 

ja tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa asiakkaan tarpeisiin sekä koordinaatiosta palvelujen välillä. Yhteis-

ten toimintamallien avulla varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen. 

Hankkeen tavoitteena on, että Länsi-Uudenmaan sote-palvelut näyttäytyvät asiakkaalle saumattomana 

kokonaisuutena, keskeisten asiakasryhmien palvelupolut on kuvattu ja toimeenpantu käytäntöön ja yhteis-

työtä yli perinteisten siilorajojen on madallettu. Hankkeessa vahvistetaan alueellista monialaista ja moni-

toimijaista yhteistyötä ja sen johtamista mukaan lukien erityistason palveluiden tuominen uudenlaisilla 

toimintamalleilla perustasolle ja eri hallinnonalojen yhteistyö kaikissa ikälinjoissa. Hankkeessa lisätään 

erityistason konsultaatioita perustasolla. Hankkeessa yhdenmukaistetaan perhekeskustoimintamallia, kehi-

tetään perhekeskustoiminnan palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja sekä edistetään systeemistä työkulttuuria. 

Hankkeessa kehitetään monialaisen työskentelyn johtamisen toimintamalleja. 

Kustannusten nousun hillintään päästään edellä kuvattujen hyötytavoitteiden toteutuessa. Pitkän tähtäi-

men tavoitetila on hillitä väestöön suhteutettujen ikävakioitujen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskus-

tannusten kasvua niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta on kestävällä pohjalla. Tämä tavoite ohjaa 

kaikkea tuote- ja palvelukehitystä ja hankkeen toimenpiteitä. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-822-4
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Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Länsi-Uudenmaan perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaikatilas-

tot ovat osin puutteellisia erityisesti Espoon kaupungin osalta. Alueella on lääkärin kiireetöntä käyntiä yli 

seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus kaikista käynneistä pysynyt tasaisesti 

lähellä 60 prosenttia kevään 2020 lyhytaikaista notkahdusta lukuun ottamatta. Yli seitsemän päivää odotta-

neiden osuus oli Länsi-Uudellamaalla lokakuussa 2021 selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin.  

(Kuvio 1.) 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuudet pysyivät Länsi-Uudellamaalla lähellä koko maan 

keskiarvoa koronapandemian alkupuolelle asti. Sen jälkeen osuus on ollut hieman koko maan keskiarvoa 

suurempi, lokakuussa 2021 vajaa 20 prosenttia. (Kuvio 2.) 

Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon 

tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on Länsi-Uudellamaalla ollut hieman pienempi kuin koko maassa 

keskimäärin. Koronapandemian alun notkahduksen jälkeen määrä on jälleen kasvanut sekä Länsi-

Uudellamaalla että koko massa, mutta ei aivan pandemiaa edeltäviin lukemiin. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 
yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 
käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 
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Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

Länsi-Uudellamaalla runsas 35 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein sa-

man lääkärin kanssa. Runsas 21 prosenttia kertoi asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on 

selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus  

   2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Länsi-Uusimaa 35,4 
  

Koko maa 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Länsi-Uusimaa 21,3 
  

Koko maa 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Länsi-Uudellamaalla asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosi-

aaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin 

seitsemän arkipäivän kuluessa (5–14 arkipäivää), kun syyskuussa 2020 ajan sai keskimäärin kahdeksan 

arkipäivän kuluessa. Työikäisten palveluissa ajan sai syyskuussa 2021 ja 2020 keskimäärin seitsemän arki-

päivän kuluessa, kuten myös iäkkäiden palveluissa. Syyskuussa 2021 kyselyvastaukset saatiin 6/9 kunnasta 

tai kuntayhtymästä. 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Länsi-Uudellamaalla runsas 77 prosenttia asukaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelu-

jen käytössä. Määrä on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Länsi-Uusimaa 77,1 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden projektissa on syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kartoitettu 

nykytilanteen pohjalta ongelmakohdat ja kehittämistarpeet, joiden pohjalta kuvataan ppt-asiakkaan tavoite-
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polku. Lisäksi on työstetty ppt-asiakkaan määritelmää ja datapohjaisen tunnistamisen indikaattoreita, jotka 

ovat valmiita hyväksyttäviksi. Kokemusasiantuntijaverkosto on käynnistynyt. Kaikki ikäryhmät läpileik-

kaava matalan kynnyksen palvelukonsepti on valmistunut ja konseptin implementointiin siirrytään asteit-

tain pilottien kautta.  

Avosairaanhoidossa on käynnistetty monialaisen tiimimallin pilotteja (Espoo, Kauniainen) sekä useassa 

kunnassa terveysasemien nykytilaselvityksiä (Karviainen, Raasepori, Inkoo). Monialaisiin tiimimalleihin 

liittyvissä projekteissa pilotoidaan mallia, jossa yhteyshenkilön avulla asiakkaan kokonaistilanteen arvio 

tehdään jo ensimmäisen yhteydenoton aikana ja monialaista yhteistyötä ja konsultaatiota hyödyntämällä 

asiat voidaan ratkaista ennen ongelmien pitkittymistä tai eskaloitumista, jolloin päivystyksellisten palvelui-

den tarve vähenee. 

Tavoitteessa, että potilaan hoito alkaa heti, pullonkaulana on tällä hetkellä suuri yhteydenottojen määrä 

(puhelut). Yhteispäivystyksessä asioineiden potilaiden määrä on kuitenkin pienempi kuin vuonna 2019 

vastaavalla ajanjaksolla, mutta koronan vaikutusta on vaikea arvioida. Toisena tavoitteena on, että hoidon 

jatkuvuus turvataan nimeämällä potilaille hoitovastaava ja tämän osalta syksyn oma-arvioinnin mukaan 50 

prosentilla yhteyttä ottavista asiakkaista on hoitovastaava. 

Työikäisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kehittämiseen liittyvät työikäisten asiakas-

suunnitelmapilotti ja osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti. Työikäisten asiakassuunnitelman pilotis-

sa asiakassuunnitelmia on tehty enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Syksyllä työpa-

joissa on arvioitu asiakassuunnitelmia, käsitelty monialaista yhteistyötä sekä rekrytoitu sosiaalityön opiske-

lijoita tekemään analyysiä Espoossa tehtyjen asiakassuunnitelmien monitoimijaisuudesta. 

Lisäksi kehitetään asiakasohjausta sosiaaliohjaukseen ja/tai sosiaalityöhön terveysasemilla; oikea-

aikaisuus tuo asiakasohjaukseen suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Syksyn aikana on laadittu yhteistyöoh-

jeistus sekä järjestetty koulutusta ja työpajoja. Aikuissosiaalityön vastuutyöntekijät on nimetty ja säännölli-

nen vastaanotto terveysasemalla aloitettu. Asiakasohjauksen osalta palvelu toteutuu Espoossa, kuten aikai-

semmin, ja Lohjalla se on käynnistämässä tauon jälkeen. Karviainen selvitti sähköisen etävastaanoton 

mahdollisuutta, mutta tässä vaiheessa asiaa ei edistetä. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä on Länsi-Uudellamaalla ollut vuosina 2016–2020 

koko maan keskiarvon alapuolella. Alueen käyntimäärät putosivat selvästi vuonna 2020 ja jäivät noin 

550:aan. (Kuvio 4.) Muita kuin lääkärikäyntejä oli Länsi-Uudellamaalla vuosina 2018 ja 2019 selvästi 

enemmän kuin muualla maassa, mutta vuonna 2020 käyntimäärät putosivat selvästi ja putosivat valtakun-

nallisen keskiarvon alapuolelle. Käyntejä oli vuonna 2020 noin 750. (Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus 

perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä on Länsi-Uudellamaalla ollut jonkin verran koko maan kes-

kiarvoa suurempi. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus nousi voimakkaasti ja ylsi kolmasosaan kaikista 

käynneistä. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päät-

tyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Länsi-Uudellamaalla viime vuosina ollut yli 40 prosenttia, 

mutta putosi voimakkaasti Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden tavoin vuonna 2020 alle koko maan 

keskiarvon.  (Kuvio 6.) 
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Länsi-Uusimaa Miehet 24,2 23,9 22,1 21,7 32,5 

 Naiset 26,8 26,4 24,3 23,5 34,0 

 Yhteensä 25,8 25,4 23,4 22,8 33,4 

Koko maa Miehet 19,3 19,0 19,4 20,6 28,0 

 Naiset 20,8 20,8 21,5 22,9 30,0 

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 

 

 

Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  
% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Länsi-Uudellamaalla oli vuonna 2019 lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yk-

silöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia yhtä paljon kuin koko maassa kesimäärin, mutta vuonna 

2020 määrä kasvoi jyrkästi (Kuvio 7). Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on Länsi-

Uudellamaalla pienentynyt vuoden 2018 jälkeen huomattavasti (Kuvio 8). 
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Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tar-
peen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tar-

peen mukaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavan ikäistä asukasta

 

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiak-
kaat vuoden aikana

 

Lapsiperheiden palvelut 

Länsi-Uudellamaalla oli vuonna 2020 perheistä kaksi prosenttia kodin- ja lastenhoitopalveluissa, 0.4 pro-

senttia vähemmän kuin edeltävänä vuotena. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa on perheitä 

viime vuosina ollut suunnilleen yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin ja määrä on pysynyt stabiilina. 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä ja lastensuojelun tehostetussa perhetyössä on ollut koko maan 

keskiarvoon verrattuna hivenen vähemmän perheitä viime vuosina. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-

vuotiaita on Länsi-Uudellamaalla ollut viime vuosina 1–1,2 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä 

on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-

vuotiaita on viime vuosina ollut 0,3–0,4 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Länsi-Uusimaa 2,4 3 2,7 2,4 2,0 
  

Koko maa 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3 

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsi-

perheistä 

Länsi-Uusimaa 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 

  
Koko maa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiper-

heistä 

Länsi-Uusimaa 2,4 2 2 2 1,7 

  
Koko maa 2,3 2,5 3,1 3,4 3,1 

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheis-

tä 

Länsi-Uusimaa 0,7 0,8 1 1 0,8 

  
Koko maa 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä 

väestöstä  

Länsi-Uusimaa 1 1 1,2 1,1 1,2 

  
Koko maa 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

  Koko maa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Nuorten mielenterveyspalvelut 

Länsi-Uudellamaalla ovat 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vä-

hentyneet vuoden 2017 jälkeen ollen vuonna 2019 suunnilleen yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin. 

Vuonna 2020 määrä vähenee edelleen lievästi. (Kuvio 9.) Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita 

Länsi-Uudellamaalla on ollut hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (Kuvio 10). 

 

               

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-

nit, nuorisopsykiatria  

/ 1 000 13–17-vuotiasta                 

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-

vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Länsi-Uudellamaalla oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaeh-

käisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal 

Counseling (IPC) -menetelmä ja ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmä. IPC-menetelmän 

käyttöön oli koulutettu 62 ammattilasta Espoon, Inkoon, Karviaisen, Lohjan, Siuntion sosiaali- ja terveystoimessa 

sekä Kirkkonummen sivistystoimessa. CoolKids-menetelmän käyttöön oli koulutettu kolme ammattilaista Es-

poossa ja Karviaisissa. Muista menetelmistä käytössä oli Varhais Ops (viisi ammattilaista Karviaisissa) sekä 

Nepsy ja ADHD strategiavanhempainohjaus (kaksi ammattilaista Kirkkonummella). ART, Ihmeelliset vuodet, 

Fhille, Friends, MIM, På egna ben, Beardstey, Theraplay, Trappan, Motivoiva keskustelu sekä Perhearviointi 

olivat käytössä Raaseporissa (40 ammattilaista) ja Espoon mielenterveys- ja päihdepalveluissa kognitiivisen työot-

teen koulutuksen oli käynyt 45 ammattilaista. 

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä Länsi-Uudellamaalla oli hankekaudella koulutettu 39 IPC-osaajaa 

ja hoitojaksoja oli aloitettu 50. CoolKids -osaajia oli koulutettu 12 ja hoitojaksoja oli aloitettu 21. 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä lapsiperheille suunnatuissa palveluissa Ihmeelliset vuodet (0–18-vuotiaille), IPC kou-

luikäisille, Vahvuutta vanhemmuuteen, ADHD-strategiavanhempainohjausryhmät, Lapset puheeksi -menetelmä ja 

Nepsy-valmennus. Lisäksi kolme kuntaa mainitsi systeemisen lastensuojelun toimintamallin.  

Ikääntyneille ja työikäisille oli käytössä psykoedukaatio, tunnetaitoryhmät, motivoiva haastattelu, nettiterapia, 

lyhytpsykoterapia (v-ops) ja Kela-terapia. Lisäksi ikääntyneille oli ystäväpiiritoimintaa ja omahoitovalmennus. 

Kyselyvastausten mukaan osa edellä mainituista menetelmistä on ollut koronapandemian vuoksi tauolla, mutta 

alueella on osaamista niiden käyttöön. Syyskuussa 2021 kyselyvastaukset saatiin 6/9 kunnasta tai kuntayhtymästä. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut hoitojaksot 
hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 39   50  

CoolKids-osaaja 12   21  

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Länsi-Uudellamaalla on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaan-

hoidon vastaanoton käyntisyynä kasvanut viime vuosina, ja määrä on ollut koko maan keskiarvoa suurempi. Päih-

teiden aiheuttamat ongelmat ovat olleet lääkärin käyntisyynä hivenen maan keskiarvoa vähemmän. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-
terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön 

ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Länsi-Uusimaa 4,4 4,9 5,6 5,9 6,6 

  
Koko maa 3,9 4,4 4,7 5 5,5 

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käynti-

syistä 

Länsi-uusimaa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

  
Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Päihdehuollon avopalveluissa on Länsi-Uudellamaalla ollut viime vuosina vähemmän asiakkaita kuin koko 

maassa keskimäärin. Määrän kasvaa kuitenkin hieman vuonna 2020. Myös päihteiden vuoksi sairaaloiden ja ter-

veyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on Länsi-Uudellamaalla ollut vähemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. Vuonna 2020 määrä pienenee hieman edeltävästä vuodesta. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa ol-
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leiden asiakkaiden määrä on Länsi-Uudellamaalla pienentynyt hieman viime vuosina ja se on aavistuksen pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-

keskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Länsi-Uusimaa 3,9 4,6 4,4 4 4,7 
  

Koko maa 8,2 8 7,4 7,1 6,1 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 

hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Länsi-Uusimaa 2,4 2,2 2,3 1,8 1,6 

  
Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Länsi-Uusimaa 2,2 2,3 2,0 1,9 1,8 

  Koko maa 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 

 

Länsi-Uudellamaalla oli alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 hieman suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta 

täyttäneet  

Länsi-Uusimaa 
    

34,7 

 
Koko maa 32,1 33,7 31,1 34,3 34,3 

 

Länsi-Uudellamaalla on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetetty-

jen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä pienentynyt viime vuosina ja määrä jäi vuonna 2019 

selvästi koko maan keskiarvoa pienemmäksi. (Taulukko 9.)    

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet  

  2016 2017 2018 2019 

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 100 

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Länsi-Uusimaa 3541 3092 2659 2618 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Länsi-Uudellamaalla oli C-hepatiitti-infektioita vuosina 2016–2018 hieman vähemmän kuin koko massa kes-

kimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Länsi-uudellamaalla ollut vuotta 2019 

lukuun ottamatta reippaasti enemmän viime vuosina kuin koko maassa kesimäärin. (Taulukko 10.) 

Taulukko 10. C-hepatiitti-infektiot ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat   

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä) / 100 

000 asukasta 

Länsi-Uusimaa 17,3 18,9 19,4 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Länsi-Uusimaa 120,9 238 292,5 263,5 288,5 

 
Koko maa 117,4 134,6 146,2 320 181,6 

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Länsi-Uudellamaalla 75 vuotta täyttäneistä runsas 93 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on kasvanut 

viime vuosina hieman. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 3,9 prosenttia. Määrässä ei ole ollut 

merkittäviä muutoksia viime vuosina. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 13,4 prosenttia. 
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Määrä on pienentynyt edeltävistä vuosista. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,5 pro-

senttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 6,3 prosenttia. Määrä on aavistuksen pie-

nentynyt viime vuosina. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Länsi-Uusimaa 92,1 92,3 92,7 92,9 93,3 
  

Koko maa 90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 3,8 3,9 3,9 4 3,9 

  
Koko maa 4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 16,8 16,1 16,3 15,6 13,4 

  
Koko maa 17,2 17,4 17 16,5 15,9 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 1 0,7 0,7 0,5 0,5 

  
Koko maa 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 6,7 6,8 6,8 6,5 6,3 

  
Koko maa 7,3 7,5 7,6 7,3 7,3 

 

Länsi-Uudellamaalla 85 vuotta täyttäneistä 84 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on hieman kasvanut 

viime vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 5,7 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon pii-

rissä heistä oli vuonna 2020 30,3 prosenttia. Määrä on jonkin verran pienempi kuin edeltävinä vuosina. Tavallisen 

palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 1,2 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä 

oli vuonna 2020 runsas 15 prosenttia. Määrä on ollut hieman koko maan keskiarvoa pienempi. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestös-

tä 

Länsi-Uusimaa 82,3 83 83,3 83,9 84 

  
Koko maa 80,6 81,2 81,4 82,4 82,4 

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aika-

na, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 4,9 5,4 5,6 5,7 5,7 

  
Koko maa 6,7 6,9 7,1 6,8 6,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 35,6 33,9 34,5 33,1 30,3 

  
Koko maa 34,7 34,5 34,5 33,6 32,8 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 2,5 1,8 1,9 1,2 1,4 

  
Koko maa 2,1 1,8 1,7 1,6 1,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Länsi-Uusimaa 15,1 15,3 15,5 15 15,2 

  
Koko maa 15,6 15,9 16,3 15,8 16,0 

 

Länsi-Uudenmaan alueella 30 prosentilla kunnista oli syyskuussa 2020 käytössä muistisairauksien ennaltaeh-

käisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan Finger-pilotti on 

käynnissä Espoossa. Neljä kuntaa vastasi, ettei muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen 

toimintamallia ole käytössä ja neljältä kunnalta tai kuntayhtymältä vastausta ei saatu. 
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Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Länsi-Uudenmaan alueelta ei saatu lähtötilanteessa tietoa siitä, tarjotaanko sähköisen palvelukanavan kautta an-

nettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa lapsiperheiden, 

nuorten, työikäisten kuin ikääntyneiden palveluissa. Syyskuun 2021 tilanteen osalta vastaus saatiin osasta kuntia 

(6/9 kuntaa tai kuntayhtymää), joista neljällä oli käytössä sähköinen palvelukanava lapsiperheiden palveluissa, 

kolmella nuorten palveluissa, kahdella työikäisten palveluissa ja kolmella ikääntyneiden palveluissa. Kyselyvas-

tauksissa tuotiin esiin, että lisäksi sosiaaliohjausta on tarjolla puhelimitse useammassa kunnassa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Länsi-Uudenmaan alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä 12 lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen 

avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai 

terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan kohtaamispaikko-

ja oli yhteensä 11, mutta vastauksia saatiin vain 6/9 kunnasta tai kuntayhtymästä. 

Alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä 26 kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyysistä 

kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon 

lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen (6/9 kuntaa tai kuntayhtymää) mukaan kai-

kille avoimia kohtaamispaikkoja oli yhteensä 11 ja lisäksi alueella oli pop up -tyyppistä toimintaa.  

Länsi-Uudenmaan alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 kyselyvastausten mukaan yhteisösosiaali-

työtä, kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta 

arvioituna hieman (2) (1=ei lainkaan, 5=tarpeita vastaavalla tavalla). Syyskuun 2021 kyselyvastauksessa osa vas-

tanneista kunnista kaksi arvioi, että yhteisösosiaalityötä tehdään jonkin verran (3) ja kolme, ettei sitä tehdä lain-

kaan. Yksi kunta ei antanut numeerista arviointia ja kolme kuntaa tai kuntayhtymää jätti vastaamatta.  

 

Oma-arviointi 

Syksyn oma-arvioinnin mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä perhekeskustoimijoita 

koulutetaan systeemiseen työotteeseen ja sen jalkauttamiseen. Perhekeskuspalveluiden saavutettavuutta vahviste-

taan pilotoimalla kohtaamispaikkatoimintaa ja matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Perhekeskusten fyysistä 

saavutettavuutta ja palveluverkkoa valmistellaan osana hyvinvointialueen valmistelua. Myös perhekeskuksen 

johtamisrakennetta ja kohtaamispaikkatoiminnan koordinaatiomallia on valmisteltu. Sähköisen perhekeskuksen, 

neuvolan ja kouluterveydenhuollon chat-palvelun ja digi-palvelupolkujen kehittämistyöhön on osallistuttu. Ruot-

sinkielisten perhekeskuspalveluiden verkostoyhteistyö on käynnistynyt ja nykytila on kartoitettu. Ruotsinkielisten 

palveluiden haasteiden syitä kartoitetaan loppuvuodesta. Hyviä käytäntöjä koskeva seminaarisarja käynnistyi 

12/2021.  

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä keväällä 2021 mallinnettua nuorten palvelu-

polkumallia kokeillaan Karviaisten ja Espoon palveluissa. Psykososiaalisten menetelmien koulutusten myötä 

osaamisverkosto mahdollistaa asiakasohjauksen suunnittelun ja menetelmien laajemman käyttöönoton. Nuorten 

osalta psykososiaalisten menetelmien saatavuus on parantunut, kun hoitoprosesseja on saatu käyttöön määrällises-

ti enemmän koronatilanteen helpottaessa (oppilaat koulussa). Todellista vaikutusta erikoissairaanhoidon lähettei-

den määrään ei kuitenkaan kyetä oma-arvioinnissa arvioimaan. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

kehittämisessä Terapiat etulinjaan -sähköinen ympäristö on valmistunut vaiheittain 10–11/2021, mikä mahdollis-

taa omahoidon ja ohjatun omahoidon sekä terapianavigaattorin kokeilun ja käyttöönoton pilottikuntien osalta. 

Terapiat etulinjaan -hanke on edennyt oma-arvioinnin mukaan suunnitellusti. 

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä asiakkaan prosessia hoivakodin valinnassa nopeutetaan ja tietoisuut-

ta eri palveluvaihtoehdoista lisätään alueen kunnissa käyttöön otetun Hoivakotiportaalin avulla. Asiakkaat/omaiset 

voivat ennakoivasti tutustua tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteereihin, prosesseihin ja hoivakoteihin hoi-

vakotiportaalissa. Hoivakoteihin luodaan yhteneväiset käytänteet, jolloin asiakkaan toiveet otetaan ennakoivasti 

huomioon ja asiakkaan hoidon periaatteet ovat samanlaiset. Tehostetun palveluasumisen asiakkaille mahdolliste-

taan omien toiveiden ja suositusten mukainen elämän loppuvaihe sekä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa yhte-

näistetään keväällä 2021 valmistuneen Arvokas elämän loppuvaihe -konseptin avulla.  

Kotihoidossa olevien asiakkaiden äkillisille tilanteille on luotu yhteiset määritelmät ja toimintamallit, joiden 

avulla äkillisiä tilanteita saadaan hoidettua enemmän kotona tai kevyillä palveluilla, ja harvemmin syntyy tarve 
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siirtää asiakasta esim. päivystykseen. Kotona asumista tukevia teknologioita ja etäpalveluita on kartoitettu eri 

palveluntuottajien kanssa työpajoissa. Myös muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tarkoitettua Finger-

toimintamallia pilotoidaan Espoossa.  

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Länsi-Uudellamaalla vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin 

(asteikko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin ko-

konaisvaltaisesti (4,6), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,6), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi 

(4,7) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6). Vuoteen 2018 verrattuna tyytyväisyys kohtaamiseen 

ja asiakaspalveluun on hivenen parantunut ja tyytyväisyys palvelun toteutumiseen kohtuullisessa ajassa on heiken-

tynyt hieman. Vuoden 2020 luvuista puuttuu kuitenkin muutaman kunnan osalta tiedot, joten muutoksiin tulee 

suhtautua varauksella. (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys  

     2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Koh-

taaminen, asiakaspalvelu 

    Länsi-Uusimaa 4,5 4,6 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen pää-

töksentekoon 

Länsi-Uusimaa 4,6 4,6 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Länsi-Uusimaa 4,6 4,6 
   

Koko maa 
 

4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutumi-

nen kohtuullisessa ajassa  

Länsi-Uusimaa 4,6 4,4 

   
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

Länsi-Uudellamaalla terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä vajaa 54 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. 

Määrä on puoli prosenttia pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Sosiaalipalveluja käyttäneistä vajaa viisi pro-

senttia enemmän kuin koko maassa keskimäärin koki palvelun sujuvaksi. (Taulukko 14). 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Länsi-Uusimaa Miehet 57,9 
    

Naiset 50,2 
    

Yhteensä 53,8 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Länsi-Uusimaa Miehet 66 
    

Naiset 44,7 
    

Yhteensä 56,1 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Länsi-Uudellamaalla asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2021 sosiaali-

palveluissa käytössä Kykyviisari 3/9 kunnassa tai kuntayhtymässä (50 % alueen kunnista syyskuussa 2020) ja 

RAI-välineistöön kuuluva mittari 2/9 kunnassa tai kuntayhtymässä (60 % alueen kunnista syyskuussa 2020). 

AVAIN-mittari ei ollut käytössä syyskuussa 2020 eikä 2021. Kyselyvastaukset eivät ole edellisvuoteen nähden 

kuitenkaan vertailukelpoiset, sillä vastaukset puuttuvat 3/9 kunnasta tai kuntayhtymästä. 
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Lähtötilanteessa syyskuussa 2020 alueella oli lisäksi käytössä seuraavat mittarit: Hyvinvointimittari (Socca), 

Audit 10, Cerad, Cps, MMse, Mna, Moca, RAVA ja Tuva, Lisäksi syyskuun 2021 kyselyvastauksessa ilmoitettiin, 

että käytössä on Sofas-mittari. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 asiakaskohtaisten vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mit-

tarien käyttöä sosiaalipalveluissa oli laajennettu seuraavien mittarien osalta, joita ei mainittu lähtötilanteen arvi-

oinnissa: BBIC (barnets behov i centrum), Toiminta- ja hoitoisuusmittari omaishoidontuki (alle 65 v), Bergin 

tasapaino, CDS15, käden puristusvoima, SPPB, Timed Up & GO ja tuolilta ylösnousu. Lisäksi jo lähtötilanteessa 

käytössä olleista mittareista seuraavien käyttöä oli laajennettu: Audit, Cerad, MMSE ja Mna. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja oli syksyllä 2020 käytössä 20 prosentilla Länsi-Uudenmaan alueen 

kunnista. Toimintamalleiksi oli nimetty sosiaalinen raportointi ja systeeminen lastensuojelu. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on ajalla 1.9.2020-31.8.2021 laajennettu hankealueella 2/9 kunnassa tai 

kuntayhtymässä. Toisen kunnan osalta tietoa käyttöönotetuista toimintamalleista ei saatu, mutta toisessa kunnassa 

perhe- ja sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön sähköinen sosiaalisen raportoinnin lomake elokuussa 2021 ja myös 

ikääntyneiden palveluissa on otettu käyttöön sosiaalinen raportti. Lisäksi maahanmuuttajapalveluissa toimii raken-

teellisen sosiaalityön työryhmä. 

 

Oma-arviointi 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiskokonaisuudessa työpajatyöskentelyssä on Länsi-

Uudellamaalla luotu yhteneväinen käsitys mittareista, jolla kuvataan toiminnan saatavuutta, laatua ja vaikuttavuut-

ta, sekä mittaroinnin ja arvioinnin eri osaamisalueista ja merkityksestä. Esihenkilöitä koulutetaan systeemisen 

viitekehyksen käyttöön. Länsi-Uudenmaan perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman valmistelu on viivästy-

nyt.  

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiskokonaisuudessa vaikuttavia menetelmiä käytetään 

aiempaa enemmän; IPC ja CoolKids -prosessit ovat lisääntyneet, Excel-seuranta- ja vaikuttavuustietoa on saatu 

ensimmäisten kokemusten osalta. Aikuisten projektissa Terapianavigaattorin koulutukset ja pilotointi ovat eden-

neet, mutta HYKS-tasoista laaturekisteriä ei ole käytettävissä. Yhteinen mittarointityöskentely ei ole edennyt 

tavoitteiden mukaisesti. 

Työikäisten palveluiden kehittämiskokonaisuudessa työikäisten asiakassuunnitelman pilotissa Espoossa on ar-

vioitu työikäisten asiakassuunnitelmalomaketta kotoutumistyön näkökulmasta ja koottu huomioita THL:lle. Loh-

jalla on syksyn aikana otettu käyttöön OMNI360-asiakastietojärjestelmä, jossa on työikäisten asiakassuunnitelman 

uusin versio, johon AVAIN-mittari on kytketty. Karviaiseen OMNI360-päivitys tulee alkuvuoden 2022 aikana. 

Asiakassuunnitelmien laatimista on käsitelty työpajoissa ja ohjeistusta on laadittu. Osallistavan sosiaalityön pilo-

tissa on syksyn aikana määritelty projektiryhmän työpajoissa yhteinen asiakasmääritelmä sekä sosiaaliohjaajan 

työnkuva terveysasemalla. Asiakasohjauksen kehittäminen ja sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän vastaanoton 

sisällön arviointi tulee tuottamaan vaikuttavuustietoa sosiaalihuollon palveluista. 

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisen tuotoksista Hoivakotiportaalin käyttö tuo palvelun laadun avoimesti 

näkyville asiakkaalle. Palvelun myöntämisen perusteet lisäävät asiakkaan tasavertaista palvelun saamista ja asiak-

kaiden yhdenvertaista kohtelua. Asiakkaan yhdenvertainen kohtelu ja asiakkaan saaman hoidon laatu paranee 

Arvokas elämän loppuvaihe -konseptin käyttöönoton mukaisesti. Kotiin vietävien teknologioiden ja etäpalvelui-

den selvityksessä painotetaan ratkaisuja, joista on olemassa validoitua tietoa ja onnistuneita käyttöönottoja. Rat-

kaisuja arvioidaan asiakkaalle tuottaman hyödyn mukaan. Yhteisiä toimintamalleja kotihoidon asiakkaan äkillis-

ten tilanteiden tunnistamiseen ja hoitamiseen on kehitetty työpajoissa ja benchmarkkauksella, ja pyritty löytämään 

parhaat käytännöt useasta eri kanavasta. 

Yhteisten palveluiden kehittämisessä asiakaskokemuksen mittaamisen periaatetason konsepti on saatu valmiik-

si rakenneuudistushankkeessa. Monialaisia tiimimalleja kehittävissä projekteissa sekä ppt-projektissa edistetään 

palvelun laadun ja vaikuttavuutta esim. luomalla ppt-asiakkaiden tunnistamisen kriteereitä sekä yhteisiä mittareita. 

Laatua ja vaikuttavuutta vahvistetaan määrittelemällä hoitovastaavan/lähityöntekijän rooli. Ruotsinkielisten palve-

luiden kehittämisen projektissa varmistetaan, että kieli huomioidaan palveluiden laadun mittaamisessa. 
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Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Länsi-Uudellamaalla on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä ollut viime vuosina jonkin verran korke-

ampi tuhatta asukasta kohden koko maan keskiarvoon nähden, mutta käyntien määrä putosi voimakkaasti vuonna 

2020 ja jäi 361:een, mikä oli lähes samoa tasoa kuin koko maassa. (Taulukko 15.) 

Länsi-Uudenmaan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 115 211 

käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 102 158 käyntiä. Ajalta 1.9.2020–31.8.2021 tietoja ei saatu. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus on Länsi-Uudellamaalla ollut 

pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 näiden käyntien osuus putosi 0,3 prosenttiin. (Taulukko 

16.)  

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Länsi-Uudellamaalla on ajanjaksolla 

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 10 418 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 10 441 kuljetus-

ta. Ajalta 1.9.2020 - 31.8.2021 tietoja ei saatu. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys)  

/ 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Länsi-Uusimaa Miehet 439 440 461 456 318 

 Naiset 553 559 596 599 405 

 Yhteensä 497 500 529 528 361 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Länsi-Uusimaa Miehet 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 

 Naiset 0,8 0,7 0,8 0,6 0,4 

 Yhteensä 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 

Koko maa Miehet 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 

 Naiset 1,2 1,2 1,2 0,9 0,6 

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

 

Palvelujen yhteentoimivuus 

Länsi-Uudellamaalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä vajaa neljännes koki hoidon saantia haitanneen 

pompottelun palvelupisteestä toiseen ja 43,5 prosenttia koki hoidon saantia haitanneen tietojen kyselyn useaan 

kertaan. Sosiaalipalveluja käyttäneistä noin 37 prosenttia koki palvelun saantia haitanneen pompottelun palvelu-

pisteestä toiseen ja 47,5 prosenttia koki palvelun saantia haitanneen tietojen kysely useaan kertaan. Kumpikin 

määrä on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä 

toiseen, (%) terveyspalveluja käyttäneistä 

Länsi-Uusimaa Miehet 21,1 

     Naiset 26,3 

     Yhteensä 23,8 

    Koko maa Yhteensä 27 
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Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, 

(%) terveyspalveluja käyttäneistä 

Länsi-Uusimaa Miehet 38,7 

     Naiset 47,9 

     Yhteensä 43,5 

    Koko maa Yhteensä 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä 

toiseen, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Länsi-Uusimaa Miehet 31,7 

     Naiset 38,7 

     Yhteensä 35 

    Koko maa Yhteensä 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan ker-

taan, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Länsi-Uusimaa Miehet 34,3 

     Naiset 61,3 

     Yhteensä 47,5 

    Koko maa Yhteensä 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Länsi-Uudellamaalla oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden 

käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (60 % kunnista), Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus 

ja -konsultointi) (70 % kunnista) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja 

yhteistyön (60 % kunnista) osalta. 

Syyskuun 2021 kyselyssä selvitettiin, onko kuntakohtaisten toimintamallien sijasta jo käytössä tai kehitteillä 

koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteisiä toimintamalleja asiakasasioiden käsittelyä varten. Länsi-Uudenmaan 

kyselyvastauksista ei kuitenkaan voida päätellä tilannetta koko hyvinvointialueen yhteisten toimintamallien osalta, 

sillä kuntakohtaisissa vastauksissa osa kunnista on vastannut Kelan palveluita koskevan toimintamallin osalta 

kyllä ja osa ei. Toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen 

osalta kunnat ovat vastanneet joko ”käytössä” tai ”kyllä”, ja kyllä-vastausten osalta jää tulkinnanvaraiseksi tar-

koittaako se toimintamallin olevan käytössä vai vasta kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Länsi-Uudenmaan alueella 60 prosentilla kunnista oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttömien 

työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvoin-

tialueen yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten on ilmeisesti 

käytössä, sillä kolme kuntaa on vastannut kysymykseen kyllä ja kaksi kuntaa on tarkentanut, että yhteinen toimin-

tamalli on sovittu TYPin kautta, muut kunnat tai kuntayhtymä ovat jättäneet vastaamatta. Kyselyvastauksesta ei 

kuitenkaan selviä, onko kyseinen malli työkyvyn tuen tiimi vai muu toimintamalli. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

Jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotol-

la, hankealueella tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten palveluissa sekä vammaispalveluissa. Kahden kunnan vas-

tauksessa kuvataan, että vammaispalvelujen kerran viikossa kokoontuvaan moniammatilliseen tiimiin kuuluu 

sosiaalihuollon lisäksi terveyskeskuslääkäri, fysioterapeutti ja vanhuspalvelujen edustaja.  Myös vammaispalvelu-

jen ja neuvolan yhteistyöryhmä kokoontuu 2 krt/vuodessa. Lisäksi työllisyyspalvelujen ja terveydenhuollon yh-

teistyö toimii työttömien terveystarkastusten osalta.    

Ikäihmisten palveluissa pyritään yhdistämään mahdollisimman monta ammattilaista heti alkutietojen perusteel-

la. Muistiohjaaja, palveluntarpeen arvioija ja Seniorilinjan ammattilainen arvioivat tilanteen kokonaisuutena, ja 

muodostavat arviointiinsa perustuvan verkoston. Näiden lisäksi kyselyvastauksessa mainitaan lasten kuntoutus-

työryhmä (LAKU) konsultaatiofoorumi, opiskeluhuollon kanssa tehtävä yhteistyö ja avosairaanhoidon tiimimalli 

(kehitteillä oleva hanke). 
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Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan monialaista työskentelyä kehitetään muun muassa perhekeskukseen liitty-

vässä pilotissa, jonka tavoitteena on kehittää selkeät rakenteet perhekeskustoimijoiden sekä lapsiperheiden sosiaa-

lipalveluiden ja lastensuojeluntyöntekijöiden välille neuropsykiatrisesti ja käytöshäiriöillä oireilevien lasten ja 

nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi.  

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaan palvelukuvauksessa puolestaan kuvataan liittymäpinnat ja yh-

teisen tekemisen tavoitteet. Työskentelyssä on mukana laaja-alainen yhteistyöverkosto ja palaute kerätään monia-

lainen työskentely huomioiden. Aikuisten mtp-projektissa alueellista hoitojen kehittämistä tuetaan erva-tasoisen 

kehittämisverkoston kautta. Myös työikäisten asiakassuunnitelman pilotissa on käsitelty monialaisten asiakas-

suunnitelmien tekemistä ja osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotissa projektiryhmää on mm. täydennetty 

kokemusasiantuntijalla. 

Neljäs hyötytavoite kytkeytyy ja huomioidaan myös ikääntyneiden palveluiden kehittämisen osakokonaisuuk-

sissa, kuten Arvokas elämän loppuvaihe -konseptissa, Kotona asumista tukevat teknologiat ja etäpalvelut -

projektissa ja kotihoidon kehittämisessä. Hoivakotiportaali toimii koko Länsi-Uudenmaan alueella ja siinä yhteis-

työ eri kuntien välillä on luonnollista ja yhteistyöverkosto toimii jatkuvan arvioinnin periaatteella. Myös Finger-

pilotissa on aloitettu mallintamaan nykyisestä palveluvalikoimasta elintapamuutoksia tukevaa monitoimijaista 

toimintamallia. 

Yhteisten palveluiden kehittämisessä monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia kartoitetaan ja tiimimalleja kehi-

tetään useissa eri projekteissa. Tiimimallien asiakaspolkujen kuvauksia on työn alla esimerkiksi yhteistyössä Työ-

kyky-hankkeen kanssa sekä Kauniaisissa (”Episodiasiakkaiden haltuunoton kautta kohti paljon palveluja tarvitse-

vien asiakkaiden vaikuttavia palveluja avosairaanhoidossa”). 

Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Länsi-Uudellamaalla on lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden 

osuus pysynyt tasaisesti lähellä 60 prosenttia kevään 2020 lyhytaikaista notkahdusta lukuun ottamatta. Yli seitse-

män päivää odottaneiden osuus oli alueella lokakuussa 2021 selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Sairaan/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus 

pysyi Länsi-Uudellamaalla lähellä koko maan keskiarvoa kesään 2020 asti, mutta sen jälkeen osuus on ollut jon-

kin verran koko maan keskiarvoa suurempi. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen 

arvioinnista odottaneiden määrä on ollut hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Koronapandemian alun 

notkahduksen jälkeen määrä on jälleen kasvanut sekä Länsi-Uudellamaalla että koko maassa, mutta ei aivan pan-

demiaa edeltäviin lukemiin. Länsi-Uudellamaalla asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kii-

reettömän ajanvarausajan keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa. 

Länsi-Uudenmaan avosairaanhoidossa on käynnistetty monialaisen tiimimallin pilotteja sekä useassa kunnassa 

terveysasemien nykytilaselvityksiä. Monialaisiin tiimimalleihin liittyvissä projekteissa pilotoidaan mallia, jossa 

yhteyshenkilön avulla asiakkaan kokonaistilanteen arvio tehdään jo ensimmäisen yhteydenoton aikana ja monia-

laista yhteistyötä ja konsultaatiota hyödyntämällä asiat voidaan ratkaista ennen ongelmien pitkittymistä tai eska-

loitumista, jolloin päivystyksellisten palveluiden tarve vähenee. Tavoitteessa, että potilaan hoito alkaa heti, pul-

lonkaulana oli syksyllä 2021 suuri yhteydenottojen määrä (puhelut). Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakasohjaus-

ta sosiaaliohjaukseen ja/tai sosiaalityöhön terveysasemilla: säännöllinen vastaanotto terveysasemalla aloitettu 

Espoon lisäksi Lohjalla tauon jälkeen.  

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä on Länsi-Uudellamaalla ollut vuosina 2016–2020 koko 

maan keskiarvon alapuolella ja alueen käyntimäärät putosivat selvästi vuonna 2020. Muita kuin lääkärikäyntejä 

oli Länsi-Uudellamaalla vuosina 2018 ja 2019 selvästi enemmän kuin muualla maassa, mutta vuonna 2020 käyn-

timäärät putosivat selvästi ja valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Etäasiointikäyntien osuus perusterveyden-

huollon avohoidon käynneistä on Länsi-Uudellamaalla ollut jonkin verran koko maan keskiarvoa suurempi. 

Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus nousi voimakkaasti ja ylsi kolmasosaan kaikista käynneistä. Terveyskes-

kuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 
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on Länsi-Uudellamaalla viime vuosina ollut yli 40 prosenttia, mutta putosi voimakkaasti Uudenmaan muiden 

hyvinvointialueiden tavoin vuonna 2020 alle koko maan keskiarvon.   

Länsi-Uudellamaalla oli vuonna 2019 lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilölli-

sen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia yhtä paljon kuin koko maassa kesimäärin, mutta vuonna 2020 määrä 

kasvoi jyrkästi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on Länsi-Uudellamaalla ollut viime vuosina hieman 

vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Alueella oli hankeaikana koulutettu 39 IPC-osaajaa ja hoitojaksoja oli 

aloitettu 50. CoolKids -osaajia oli koulutettu 12. 

Länsi-Uudellamaalla on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosai-

raanhoidon vastaanoton käyntisyynä kasvanut viime vuosina, ja määrä on ollut koko maan keskiarvoa suurempi. 

Päihdehuollon avopalveluissa on Länsi-Uudellamaalla ollut viime vuosina vähemmän asiakkaita kuin koko maas-

sa keskimäärin. Määrän kasvoi kuitenkin hieman vuonna 2020. 

Alueella vahvistetaan perhekeskuspalveluiden saavutettavuutta pilotoimalla kohtaamispaikkatoimintaa ja ma-

talan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Perhekeskusten fyysistä saavutettavuutta ja palveluverkkoa valmistellaan 

osana hyvinvointialueen valmistelua. Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä mallinnettua 

nuorten palvelupolkumallia kokeillaan Karviaisten ja Espoon palveluissa. Nuorten osalta psykososiaalisten mene-

telmien saatavuus on parantunut, kun hoitoprosesseja on saatu käyttöön määrällisesti enemmän koronatilanteen 

helpottaessa (oppilaat koulussa). Aikuisten osalta Terapiat etulinjaan -hanke on edennyt oma-arvioinnin mukaan 

suunnitellusti. 

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä asiakkaan prosessia hoivakodin valinnassa nopeutetaan ja tietoisuut-

ta eri palveluvaihtoehdoista lisätään alueen kunnissa käyttöön otetun Hoivakotiportaalin avulla. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakkaat olivat Länsi-Uudellamaalla vuosina 2018 ja 2020 tasaisen tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalve-

luihin. Terveyspalveluja käyttäneiden kokemukset palvelun sujuvuudesta ovat hieman heikommat kuin koko 

maassa keskimäärin, sosiaalipalveluja käyttäneiden jonkin verran paremmat. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on ajalla 1.9.2020-31.8.2021 laajennettu hankealueella kahdessa kunnas-

sa, joista toisessa perhe- ja sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön sähköinen sosiaalisen raportoinnin lomake elo-

kuussa 2021 ja myös ikääntyneiden palveluissa on otettu käyttöön sosiaalinen raportti. Lisäksi maahanmuuttaja-

palveluissa toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiskokonaisuudessa on alueella luotu yhteneväinen käsitys 

mittareista, jolla kuvataan toiminnan saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, sekä mittaroinnin ja arvioinnin eri 

osaamisalueista ja merkityksestä. Työikäisten asiakassuunnitelman pilotissa on arvioitu työikäisten asiakassuunni-

telmalomaketta kotoutumistyön näkökulmasta ja koottu huomioita THL:lle. Lisäksi asiakassuunnitelmien laati-

mista on käsitelty työpajoissa ja ohjeistusta on laadittu. 

Yhteisten palveluiden kehittämisessä asiakaskokemuksen mittaamisen periaatetason konsepti on alueella saatu 

valmiiksi rakenneuudistushankkeessa. Monialaisia tiimimalleja kehittävissä projekteissa sekä ppt-projektissa edis-

tetään palvelun laadun ja vaikuttavuutta esim. luomalla ppt-asiakkaiden tunnistamisen kriteereitä sekä yhteisiä 

mittareita. Ruotsinkielisten palveluiden kehittämisen projektissa varmistetaan, että kieli huomioidaan palveluiden 

laadun mittaamisessa. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Länsi-Uudellamaalla on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä ollut viime vuosina jonkin verran korke-

ampi koko maan keskiarvoon nähden, mutta käyntien määrä putosi voimakkaasti vuonna 2020 ja jäi lähes samalle 

tasolle kuin koko maassa keskimäärin. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden 

osuus on Länsi-Uudellamaalla ollut pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 näiden käyntien osuus 

putosi 0,3 prosenttiin. Kokemukset palvelujen yhteentoimivuudesta ovat Länsi-Uudellamaalla hieman parempia 

kuin koko maassa keskimäärin.   

Alueen paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden projektissa on kartoitettu nykytilanteen pohjalta ongelmakoh-

dat ja kehittämistarpeet, joiden pohjalta kuvataan ppt-asiakkaan tavoitepolku. Lisäksi on työstetty ppt-asiakkaan 

määritelmää ja datapohjaisen tunnistamisen indikaattoreita, jotka olivat valmiita hyväksyttäviksi. 
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Monialaista työskentelyä kehitetään alueella muun muassa perhekeskukseen liittyvässä pilotissa, jonka tavoit-

teena on kehittää selkeät rakenteet perhekeskustoimijoiden sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuoje-

luntyöntekijöiden välille neuropsykiatrisesti ja käytöshäiriöillä oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän per-

heidensä auttamiseksi.  

 

 


