Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueneuvottelu
26.11.2020
Juha Metso

Osallistujat
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Alueen edustajat:

Ministeriön edustajat:

• sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg, Raaseporin kaupunki
• kaupunginjohtaja Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunki
• hankejohtaja Elisabeth Kajander, LU-sote-hanke
• hankejohtaja Johanna Mätäsaho, LU-sote-hanke
• perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki
• kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, Siuntion kunta
• hankejohtaja Jutta Tikkanen, LU-sote-hanke
• hallinto- ja kehittämisjohtaja Markus Syrjänen, Espoon
kaupunki
• perusturvajohtaja Pilvi Österman, Inkoon kunta
• kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Kirkkonummen kunta
• kuntayhtymän johtaja Timo Turunen, Vihdin kunta
• kaupunginjohtaja Tuija Telén, Karkkilan kunta
• hyvinvointijohtaja Tuula Suominen, Lohjan kaupunki
• pelastusjohtaja V-P Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtaja Taina Mäntyranta, STM puheenjohtaja
lääkintöneuvos Katri Makkonen, STM
lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM
erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, STM
finanssineuvos Teemu Eriksson, VM
pelastusneuvos Janne Koivukoski, SM
neuvotteleva virkamies Tiina Snellman, SM
projektipäällikkö Markus Viitaniemi, SM
aluekoordinaattori Miia Ståhle, THL
arviointipäällikkö Nina Knape, THL
erityisasiantuntija Linda Soikkeli, STM sihteeri

Agenda osa 1. klo 9-10.20
1.
2.
3.
4.
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Tilaisuuden avaus ja osanottajien toteaminen
Kokouksen sihteerin valinta ja asialistan hyväksyminen
Neuvotteluiden tausta
Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen
1. Kooste alueen nykytilasta sekä alueellisen valmistelun ja yhteistyön tilanteesta
2. Sote: palvelujen tarve, saatavuus ja laatu sekä sote-tiedonhallinta ja digitalisaatio
3. Kustannukset ja investoinnit
4. Pelastustoimen tilanne
5. Koronan vaikutukset ja kokemukset
6. Muut mahdolliset kysymykset

Alueen nykytila ja strategisen tason
kehittäminen
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Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyö
• Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja,
Raasepori, Siuntio ja Vihti yhteistyö on ollut hyvää.
• Sote-yhteistyötä on syvennetty viime vuosien aikana. Yhteistyölle on
ollut tarvetta ja se on koettu hyödyllisiksi. Tällä hetkellä kunnilla on
useita yhteisiä palveluja tuotannossa ja suunnitteilla.
• Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lisäksi Länsi-Uudenmaan sosiaalija terveyspalvelujen kehittämisstrategiat ovat lähentyneet toisiaan eri
osa-alueilla.
• Yhteistyön henki näkyy myös valtionavustushankkeiden toteutuksessa.
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Lähde: Yleisesitys hankkeesta ja siihen haettavasta valtionavustuksesta

Alueemme on sitoutunut
Kehittämään yhdessä
•
•
•
•

Sote-palvelut ovat asukkaille ja asiakkaille nykyistä saavutettavammat ja yhtenäisemmät.
Painopiste ennaltaehkäisevissä, digitaalisissa ja kaikille yhteisissä palveluissa vahvistuu.
Paljon palveluja tarvitsevien asukkaiden haasteisiin vastataan vaikuttavammin.
Vaikuttavuuteen perustuva palveluiden kohdentaminen ja tuottavuuden kasvu hillitsevät
kustannusten kasvua.

Valmistautumaan sote-toimintojen yhdistymiseen
• Luodaan edellytykset turvalliselle ja hallitulle yhteisen sote-organisaation perustamiselle
• Uusi, yhteinen palvelu- ja järjestämisstrategia tukee kustannusvaikuttavaa palvelujen
järjestämistä.
• Siirrytään yhdessä seuraavan sukupolven tieto- ja tietojärjestelmäratkaisuihin.
• Hankkeen tuloksena syntyy
• yhteinen peruspalvelujen toimintakonsepti, Länsi-Uudenmaan sote-keskus,
• uusia yhteisiä palvelu-, järjestämis- ja digiratkaisuja sekä
• valmius sote-organisaatioiden yhdistämiseen alueella.
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Lähde: Hankesuunnitelma

Länsi-Uudellamaalla on ollut keskimäärin alhaiset Sotepalveluiden käyttö ja kustannukset suhteessa muuhun
Suomeen

7

*Sisältää toimeentulotuen, Länsi-Uudellamaalla toimeentulotukea maksettiin suhteessa kansallista tasoa enemmän vuonna 2016, joten kustannukset
ovat systemaattisesti korkeammat kuin palvelujen käyttö. **Palvelujen käyttö pohjautuu 0-17 vuotiaiden sijaishuoltoon, ***Länsi-Uusimaa on verrattuna
suhteessa kansalliseen keskiarvoon Lähde: Erillistiedonkeruu, THL, Kuntaliitto, Tilastokeskus, NHG analyysi 2018

Väestömäärä kasvaa, ikääntyy ja monikielistyy
•

Ikääntymisen suhteellinen muutos on kaikkein suurinta mm.
Länsi-Uudellamaalla.

•

Ennusteen mukaan väestönkasvu ja samalla palvelutarve
keskittyy entistä enemmän alueen suurimpiin kaupunkeihin.
Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteenlaskettu ennustettu
asukasmäärä kasvaa 13 prosentilla vuoteen 2030
mennessä, mikä vastaa 1,3 miljoonaa asukasta.

•

Vuoteen 2040 mennessä Helsingin ja Uudenmaan alueen
väestönkasvun ennustetaan keskittyvän entistä enemmän
alueen kolmeen suurimpaan kaupunkiin (19 %, koko
Helsingin ja Uudenmaan alue 14 %).

•

Pääkaupunkiseudun tulevien vuosien väestönkasvu
perustuu nykyistä vahvemmin äidinkieleltään vieraskielisen
väestön suurentumiseen.

•

Asunnottomuutta on maan eniten.
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Lähde: (Päätöksen tueksi 6/2019 THL:n asiantuntijatyöryhmä)

Länsi-Uusimaa tuottaa noin 6 000 henkilötyövuotta sosiaali-ja
terveydenhuoltoalalla, Espoon osuus tuotannosta on noin puolet
Henkilöstöstä suurin osa perusterveydenhuollossa
• Perusterveydenhuolto kattaa noin kolmanneksen koko Sotesektorista henkilöstövuosina mitattuna.
• Ikäihmisten ja perheiden palveluissa henkilötyövuosien määrä
kasvaa muihin aikuisväestöön ja muihin palveluihin nähden.
• Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan osuus palvelutuotannosta on
lähes kaikkialla ~70 prosenttia
Ruotsinkielisten ammattilaisten osuus suhteessa ruotsinkieliseen
väestöön alueella on hyvä
• 13% puhuu äidinkielenään ruotsia
• Asukkaiden enemmistö on ruotsinkielisiä Raaseporissa (65 %) ja
Inkoossa (53 %). Karkkila ja Vihti ovat yksikielisiä suomenkielisiä
kuntia. Muut kunnat ovat kaksikielisiä, asukkaiden enemmistö on
suomenkielisiä.
• 17% henkilötyövuosista puhuu äidinkielenään ruotsia
• Ruotsinkielinen työvoima on vahvasti painottunut tuotantoalueen
eteläosiin
Vieraskielisen väestön osuus kasvaa, erityisesti Espoossa
• Espoolaisista 52 196 henkeä eli 18,0 prosenttia puhuu
äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä (11/2020)
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Uudenmaan maakunnan terveydenhuollon palveluverkko
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Julkiset sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ovat
jakaantuneet lähes väestön mukaisesti Länsi-Uudellamaalla
• Tuottajat ovat
keskittyneet sinne, missä
on suurin väestöosuus;
poikkeuksena
ikäihmisten palvelut.

• Länsi-Uudenmaan
alueella toimii 26
terveysasemaa, jotka
huolehtivat noin 490 000
asukkaan kunnan
järjestämistä
terveydenhuollon
palveluista.
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Länsi-Uudenmaan sote-tietoja 1/2 (4/2018)
• Sote-palveluiden käyttö ja kustannukset ovat keskimäärin alhaiset suhteessa muuhun Suomeen.
Alueella käytetään muuta maata vähemmän julkisia lääkäripalveluita. Sairastavuus on
alueella maan pienintä, ja väestön hyvinvointi ja terveys sekä elintavat vaikuttavatkin
kokonaisuutena maan parhaimmilta (2019)
• Kuntien väestökohtaisten nettokustannusten suurimmat erot palvelukohtaisesti tarkasteltuna
löytyy ikäihmisten palveluista. Ikääntyneiden palveluiden piirissä on vähemmän asiakkaita
kuin maassa keskimäärin. Länsi-Uudellamaalla on 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän yli 75vuotiaita ikäihmisten palvelujen piirissä kuin Suomessa keskimäärin. Ero johtuu suurimmaksi
osaksi säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon matalasta peittävyydestä. Länsi-Uudellamaalla
on vähän ikäihmisten sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista osastohoitoa. Tehostetun
palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten osuus noussut vuodesta 2016.
• Päihde- ja mielenterveyden avopalveluiden käyttö on kansallisella tasolla, mutta laitos -ja
osastopalveluiden käyttö vähäisempää. Kevyemmät palvelut ovat saaneet enemmän kävijöitä
raskaiden kustannuksella vuonna 2017. Alkoholin liikakäyttö on ikääntyneillä maan suurinta.
(2019)
12

Lähde: Länsi-Uudenmaan toimintaympäristöanalyysi 2018 ja Päätöksen tueksi 6/2019

Länsi-Uudenmaan sote-tietoja 2/2 (4/2018)
• Alueella on kehitysvammaisten ja vammaisten palveluissa keskimääräistä vähemmän
asiakkaita. Henkilökohtaisen avun asiakkaita enemmän kuin vuonna 2016.
• Länsi-Uudellamaalla sijoitusten määrä suhteessa LaSu-ilmoituksiin on alle kansallisen
keskitason.
• Kouluterveydenhuollon, neuvoloiden ja perhepalveluiden käyttö selvästi yli kansallisen
tason Länsi-Uudellamaalla. Nuorilla pahoinvointi on keskimääräistä yleisempää, ja
huumekokeiluja on kaikilla kouluasteilla maan eniten (2019)
• Erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat nousseet vuonna 2017 kun taas hoitopäivien määrä on
laskenut. Erikoissairaanhoidon hoitojaksot keskimäärin 8% lyhyempiä Länsi-Uudellamaalla
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Lähde: Länsi-Uudenmaan toimintaympäristöanalyysi 2018 ja Päätöksen tueksi 6/2019

Kustannukset ja investoinnit
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1.12.2020

Alueen talouteen vaikuttavia investointeja
• Tulevien vuosien kustannusten kasvupaineita lisäävät myös käynnissä olevat ja
suunnitellut investoinnit.
• Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettavan Siltasairaalan
kustannusarvio on 295 miljoonaa euroa.
• HUS ja Helsingin kaupunki ovat myös laatineet suunnitelmaa Laakson sairaala-alueen
uudesta yhteissairaalasta, jonne keskitettäisiin alueen vaativa psykiatrinen osastohoito
vuoteen 2025 mennessä.
• Syksyllä 2018 valmistuneen lastensairaalan kustannusarvio oli noin 180 miljoonaa
euroa.
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Arviointineuvosto (9.11.2020)
(v) ”Hyvinvointialueille koituvia yhteisvaikutuksia, jotka syntyvät niiden rahoitusmallista,
kuntien veropohjan muutoksista sekä yksityisten ostopalvelujen käytön rajoittamisesta, tulisi
arvioida vähintään sellaisten alueiden kohdalla, joilla menetykset ovat suurimpia.”
(2.2.2) ”Uudistuksen myötä kuntien verotulot pienenevät. Kuntien suhteellinen
velkaantuminen kasvaa ja käyttötalous puoliintuu, millä voi olla vaikutuksia kuntien
varainhankintaan, investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin. - - Arviointineuvosto
katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin kuntien verotulojen kaventumisen
mahdollisia vaikutuksia kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin, etenkin jos
varainhankinta vaikeutuu.”
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Länsi-Uudenmaan kuntien talouden tasapainon muutos
Muutos
kunnan
tasapainoon
€/asukas 2027
Nykyinen
UUSI
kunnan vero- kunnan vero% , v. 2020
% , v. 2020
Espoo
Hanko
Inkoo
Karkkila
Kauniainen
Kirkkonummi
Lohja
Raasepori
Siuntio
Vihti
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18,00
21,75
20,75
20,75
17,00
19,75
20,50
22,00
21,50
20,50

4,74
8,49
7,49
7,49
3,74
6,49
7,24
8,74
8,24
7,24

Nykyinen
tasapaino v.
2020*,
€/asukas
235
-212
-48
-203
325
-198
-24
-24
-170
-163

Muutospaine
kunnan vero-%,
%-yks.

Vanha
esitys

Uusi
esitys

Vanha
esitys

Uusi
esitys

-98
102
-67
102
-98
-64
-20
102
-98
30

-59
61
-59
61
-59
-59
-26
61
-59
27

0,36
-0,52
0,32
-0,61
0,24
0,26
0,10
-0,57
0,45
-0,14

0,21
-0,32
0,28
-0,37
0,15
0,24
0,13
-0,35
0,27
-0,13
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Pelastustoimen tilanne
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Koronan vaikutukset ja kokemukset
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Korona-ajan onnistumiset
• Tunnistimme uusia tapoja vastata asiakastarpeeseen
• Etätyöhön siirtyminen, hyvät laitteet ja käytön osaaminen, matka-aika väheni
• Yleinen työn tehokkuuden/tuottavuuden parani, etäkokouksissa napakkuutta,
nopeutuivat
• Kyvykkyys napakkaan päätöksentekoon ja nopeisiin muutoksiin
• Tunnistettiin tärkeimmät kumppanit ja opittiin luottamaan heihin, sekä toimialan sisällä
että kaupungin muussa organisaatiossa ja sen ulkopuolella
• Ohjeet ja viestintä saivat sekä ruusuja että risuja
• Nopeasti kootut uudet tiimit: tilannekeskus, hankinnan ja logistiikan tiimit,
henkilöstösiirtoja koordinoiva ryhmä, suojatarvikeryhmä, tukipalvelujen koordinaatio
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Korona-ajan opit
• Etätyötä voidaan lisätä merkittävästi, tilaratkaisuissa huomioitava lisääntyvä etätyö
• Viestintä ja ohjeistus kaipaa selkiyttämistä, sekavuutta eri suunnilta tulevien ohjeiden
suhteen (HUS, konserni, sotet jne)
• Perehdytyssuunnitelmat ajan tasalle
• Kun normiarki sujuu, on helpompi myös tehdä muutoksia
• Erityisesti tukipalveluihin ja kumppanuuksiin liittyen tarvitaan toimialatasoista
koordinaatiota (esim. terveydenhuollon tarvikkeet, infektioiden torjunnan käytännöt,
ruokapalvelut, vainajien asiat, laboratorio, ostopalvelujen toimittajahallinta)
• Sopimuksiin (ostopalvelu, p-seteli) jatkossa tarkemmin varautumisesta
• Työsuojelun ja TTH:n tukea esimiehille kaivattiin
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OSA 2. Alueen keskeiset
palveluhaasteet ja valtakunnalliset
painopisteet
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Alueen kehitys ja haasteet palvelutuotannolle
Väestön kasvu. Ennusteen mukaan väestönkasvu ja samalla palvelutarve keskittyy entistä enemmän alueen
suurimpiin kaupunkeihin. Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteenlaskettu ennustettu asukasmäärä kasvaa 13 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa 1,3 miljoonaa asukasta.

Ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos. Väestöllinen huoltosuhde on maan matalin, mutta 65 vuotta täyttäneiden
väestöosuus kasvaa tulevina vuosina.

Kielisyys. Ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen. Väestönkasvu perustuu nykyistä vahvemmin
äidinkieleltään vieraskielisen väestön suurentumiseen. Espoossa on voimakkaasti kasvava vieraskielinen väestö
(esim. koronakaranteenitiedotusta 15 kielellä ja noin 100 kieltä osaava koronatiedotusbotti)

Sote-uudistuksesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset

Helsingin ja Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat
edellisvuodesta noin prosentin ja olivat maan matalimmat. Asukaskohtaiset kustannukset olivat alueella ilman
tarvevakiointia keskimäärin 13 prosenttia maan keskiarvoa pienemmät, mutta toisaalta esimerkiksi Hangossa ja
Raaseporissa yli 10 prosenttia maan keskiarvoa suuremmat.
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Universaalit palvelut

Kohderyhmien tarpeiden mukaan ...

… kohdennettu
neuvonta ja
ohjaus

Lapset, nuoret
ja perheet

Työikäiset

Sähköiset
palvelut

Sähköiset
palvelut

Fyysiset
palvelut

Ilman
henkilökohtaista
kontaktia

Henkilökohtaisella
kontaktilla

esim.
• Ammattilaisten
vastaanotot
• Diagnostiikka

esim.
• Yleinen
opastus ja
informaatio
(nettisivut,
infopiste jne.)
• Oirearviot
• Itsehoitopalvelut

… kohdennetut
palvelut

Kohderyhmien tarpeiden mukaiset

Erityispalvelut

esim.
• Chat-palvelut
• Puhelinneuvonta
• Etävastaanotot
• Etämonitorointi

Ikääntyneet

Painopiste ennaltaehkäisyssä / Laajasti liikkuvia ja digitaalisia palveluita
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Lähde: Yleisesitys hankkeesta ja siihen haettavasta valtionavustuksesta

Tulevaisuuden sote-keskuksen palvelu- ja kehittämishaasteita
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Kehittämishaasteita
Palveluhaasteita
• Tarvitaan kuntien yhteisellä sote-keskus –kokonaiskonsepti
• Saatavuus. Suurten volyymien
”sateenvarjoksi” kaikelle kehittämiselle
keskittymiä vs. harvaan asuttuja
vähäväkisiä alueita.
• Monikanavaisten hoito- ja palveluketjujen kehittäminen
muuttaa asiointia, on tarkkaan huomioitava segmenttejä
• Ruotsinkielisten palveluketjujen
toteuttaminen ja palvelujen
• Tasapaino erikokoisten kuntien tavoitteiden ja
saatavuus myös muilla kielillä
kehittämisresurssien kannalta (Inkoo 5 300 – Espoo 272
• Painopisteen muutos ennaltaehkäiseviin 000 asukasta)
palveluihin: sote-hyte ja kuntien hyte
• Paljon liikkuvia junia – kehittämisen nettomäärää ei voida
juurikaan lisätä (resurssit eivät riitä)
• Moniongelmaisuus / paljon palveluja
tarvitsevat asiakkaat. SO + TE –
• Verkostojen tunnistaminen ja tekemisten yhteensovittaminen
palvelupolut ja-asiakastietojen
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteiden kanssa
hyödyntäminen holistisesti
• APTJ-erot/pitkäaikaiset sitoumukset eri järjestelmiin voivat
viivästyttää yhdenmukaisen tulevaisuuden sotekeskuskonseptin implementointia mm. digitaalisen sote• Tiedolla johtaminen (MyData, kliinisen
keskuksen kattavuuden ja ensilinjan asiakasohjauksen
hoitotyön tuki ja strateginen taso)
kannalta
• Kansalliset digiratkaisut arvioitava osana alueen tarpeita,
esim. kansallinen asiakaspalautteen kerääminen

Digi- ja ICT osa-alueen suurimmat haasteet
Aikataulu, rahoitus ja resurssit
• Vuoden 2021 loppuun mennessä vuoden 2023 palvelutuotannon edellyttämien kokonaisuuksien toteuttaminen ei
ole realistista. Aikataulu ja nykyinen rahoitus ovat riittämättömät.
• Järjestelmätoimittajat eivät pysty toimittamaan resurssien puuttuessa, eikä SOTE -organisaatio
pysty vastaanottamaan huomattavan laajaa muutosta.
• Kokonaisuuden optimistinen aika-arvio on että tämä osa-hanke on todellisuudessa viiden (5) vuoden
massiivinen organisaation, järjestelmien ja infrastruktuurin transformaatio.
Hankeen laajuus ja nykyiset sopimukset
• Yksistään Digi ja ICT hankkeen SOTE järjestelmät muodostavat niin laajan kokonaisuuden että näiden uudelleen
kilpailuttamiseen menisi hankintatoimelta vuosia.
• Nykyiset sopimukset eivät madollista laajentamista kymmenelle
kunnalle.
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Kuntayhtymän / maakunnan puuttuminen
• Nykyinen hankintalaki asettaa hankintatekniset rajoitteet, jotka ovat huomattavat, koska alueelta puuttuu
juridinen Länsi-Uusimaa SOTE. Käytännössä jokainen toimittajasopimus on tehtävä 10 kunnan kanssa erikseen.
Tämä hidastaa kustannussäästöjen toteutumista.

Digi- ja ICT osa-hanke: ICT arkkitehtuuri - APTJ, tietoallas ja asiakasportaali

Digitaalinen sote-keskus

JÄRJESTELMÄPORTFOLIO
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SOTE-ammattilaisten
järjestelmät

OSA 3. Sote-uudistuksen
valmistelua tukevat
valtionavustushankkeet
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Hankkeen tavoitteena on
tuottaa terveys- ja
hyvinvointihyötyjä
kustannusvaikuttavimmin.
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HUS:in palvelut (ne
jotka eivät ole
integroitu ensilinjan
palveluihin)
Call
center/asiakasohjau
s

Hyte-palvelujen ”kivijalat”
Kuntien
hytedigi

Call center/asiakasohjaus
(SV)

Digitaalinen sote-keskus
Lakisääteisiin sote-palveluihin liittyvät
digitaaliset sisällöt ja palvelut

Palvelut kotiin

L

M

Järjestöjen
hyte-digi

S

”Kivijalka”-sote-keskus

mobiilisotekeskus

sairaala

Esim. hoivakodit,
lastensuojelun
sijoitus jne.

Erityispalveluje

Yhdessä toimiminen ja kehittäminen
• Sote-keskus & digitaalinen sote-keskus
• Kivijalan palveluita I Digipalveluita I Digipalveluita kivijalassa, esim. hoitaja-avusteisesti I
Monikanavaisia hoito- ja palvelupolkuja I Digitaalinen asioinnin tuki kivijalkaan I Kunnan
palvelut
• Tavoitteena on ns. upottaa kansallisia palveluita alueen Digitaaliseen sote-keskukseen
• Projektit liittyvät toisiinsa asiakkuuksien kautta. Ratkaisujen tulee sovittua asiakkaan kannalta
järkeväksi. Esim. Nuorten mielenterveys ja moniongelmaisuus (projektit: PPT, Terapiat etulinjaan,
ESH-hanke)
• Uskomme, että palveluverkon kehittäminen esim. Raaseporissa + digitaaliset palvelut lähellä
parantavat palveluita
• Digi ja ICT kattaa nyt minimin, jotta voimme luoda digitaalisia palveluita ja edetä Tiedolla johtamisessa.
Tarvitaan roadmap Apotti-kuntien liittymiseen yhteiseen soteen.
• Rakenneuudistuksen osa-alueen kautta alamme pian saada analyyseja, tietoa, selvityksiä ja
strategiaa. Erityisesti väestönkasvusta ja sairastavuudesta tarvitsemme lisää tietoa, jotta voimme
kohdentaa kehittämistä lyhyellä aikavälillä.
• Ajatuksena on, että rakenne tukee ja varmistaa konseptin (tahtotilan) mukaiset palvelut kuntalaiselle.
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Tunnistettuja kehityksen kohteita LänsiUudenmaan palvelutuotannossa
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Kiitos!
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