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Ohjelma
• Yleensä muutoksesta ja taustaa, hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, diat 3 -12
• Ikääntyneiden palvelut, diat 14-15
• Sosiaalipalvelut, diat 16-17
• Keskitetyt palvelut, dia 18

• Terveyspalvelut, diat 20-22
• Erikoissairaanhoito + hoitotarvikkeet ja apuvälineet, diat 23-24
• Mistä saan lisätietoa? diat 27-28

Lopuksi on mahdollista esittää kysymyksiä. 
Jokaisessa osiossa käydään läpi myös ennakkoon saapuneita kuntalaisten lähettämiä kysymyksiä. 
Tämä materiaali on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi tilaisuuksien jälkeen. 



Mikä muuttuu 1.1.2023
• Hyvinvointialueet aloittavat 

toimintansa 1.1.2023.

• Vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja 
pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyy 
kunnista hyvinvointialueelle.

• Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
on jatkossa osa hyvinvointi-
aluetta. 

• Myös koulukuraattorit ja 
koulupsykologit siirtyvät 
hyvinvointialueen 
palvelukseen.



• Seitsemän erikokoista kuntaa, 
joissa on 2 000–50 000 asukasta

• 29 % väestöstä puhuu ruotsia 
äidinkielenään



Porvoo

Sipoo

Askola

Lapinjärvi

MyrskyläPukkila

Loviisa



Tavoitteena 
turvallinen siirtymä
Tavoitteenamme on, että siirtymä 

hyvinvointialueelle 1.1.2023 
tapahtuu turvallisesti ja 

mahdollisimman sujuvasti.



Itä-Uudenmaan asukkaat

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Lautakunnat
• 3 lakisääteistä 
• 3 ei-lakisääteistä 

yksilöjaos

Vaikuttajatoimielimet
• Vammaisneuvosto
• Vanhusneuvosto
• Nuorisovaltuusto

Hyvinvointialuejohtaja 

Päätöksenteon organisointi 
hyvinvointialueella



Soten kolme vastuualuetta
• Perhe- ja sosiaalipalvelut: lasten, 

nuorten ja perheiden palvelut, 
vammaispalvelut, työikäisten 
sosiaalipalvelut sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelut 

• Ikääntyneiden palvelut: kotona 
asumista tukevat palvelut, 
kotihoito ja asumispalvelut 

• Yhteiset terveyspalvelut: 
terveysasemat, hammashuolto, 
terveyskeskusten vuodeosastot 
ja lääkinnällinen kuntoutus



Erikoissairaanhoito ja 
päivystys
• Erikoissairaanhoidon 

palvelut ja päivystyksen virka-ajan 
ulkopuolella tuottaa Itä-
Uudellamaalla HUS. 

• Toimipaikkana Porvoon sairaala
• HUS-yhtymän omistavat 

Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta 
eli Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, 
Keski-Uusimaa ja Vantaa-Kerava 
sekä Helsingin kaupunki yhdessä.



Uudistuksen tavoitteita
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut 
hyvinvointialueella asuville

• Parantaa palvelujen saatavuutta ja 
saavutettavuutta

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• Vastata ikääntymisen ja syntyvyyden 

laskun aiheuttamiin haasteisiin
• Hillitä kustannusten kasvua



Töihin 
hyvinvointialueelle? 
• Tervetuloa, meillä on töitä tarjolla 

useissa eri yksiköissä ja myös 
Myrskylässä ja Pukkilassa. 

• Katso avoimet työpaikat 
osoitteesta: 

https://rekrytointi.com/avoimet-
tyopaikat/ita-uudenmaan-
hyvinvointialue/



Seuraavaksi esityksessä
• Ikääntyneiden palvelut

• Sosiaalipalvelut

• Terveyspalvelut

• Erikoissairaanhoito



Ikääntyneiden 
palvelut ja 

sosiaalipalvelut



Ikääntyneiden palvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut jatkuvat samoissa yksiköissä 

(Myrskylässä Väinölä ja Pukkilassa Onnikodit)
• Ikääntyneiden fysioterapia jatkuu myös ennallaan
• Kotihoito (kotisairaanhoito) ja siihen liittyvät tukipalvelut kuten 

ruokahuolto jatkuvat keskeytyksettä ja eivät vaadi asiakkaalta 
toimenpiteitä 

• Myös kotisairaala toimii Itä-Uudellamaalla samoin kuin Päijät-
Hämeessä

• Suurin osa henkilöstöstä siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
palvelukseen, joten useat tutut hoitajat jatkavat 



Kysymyksiä ja vastauksia

K: Kuinka varmistetaan iäkkäiden 
kotihoidon asiakkaiden turvallinen 
siirtyminen Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle?

V: Tutustumista on tehty laajasti ja 
asiakkaiden tarvitsemat palvelut 
on selvitetty. Palvelu jatkuu 
samanlaisena ja tuttu 
henkilökunta jatkaa. 

K: Päijät-Hämeen palliatiivisen 
kotisairaalan lääkäri ja hoitajat 
tekevät myös kotikäyntejä. 
Miten Itä-Uudellamaalla?

V: Kotisairaalatoiminta jatkuu 
vastaavanlaisena Itä-
Uudenmaan 
hyvinvointialueella. 



Sosiaalipalvelut
• Sosiaalipalveluja Myrskylässä ja Pukkilassa vahvistetaan ja 

tuotetaan jatkossa myös lähipalveluna omassa kunnassa.

• Asiakkaan nykyiset palvelut jatkuvat normaalisti ja asiakasta 
informoidaan, jos jokin muuttuu.

• Uudet asiakkaat ohjataan Itä-Uudenmaan palveluihin.

• Asiakas voi saada palvelua myös suoraan kotiinsa.



Kysymyksiä ja vastauksia

K: Jos lapsi on huostaanotettu 
ja sijoitettu Päijät-Hämeeseen, 
jatkuuko hänen sijoituksensa 
entisessä paikassa? 

V: Sijoitus jatkuu entisessä
paikassa.

K: Miten Kelataksin saaminen 
muuttuu? Kilpailutetaanko 
taksifirmat Itä-Uudellamaalla?

V: Taksien kilpailutus on tehty. 
Toimiviin taksiyhteyksiin ei tule 
muutoksia. Kelalla on olemassa 
määritellyt vasteajat. 



Keskitettyjä palveluja Itä-Uudellamaalla

• Perheoikeudelliset palvelut

• Sosiaali- ja kriisipäivystys, turvakoti

• Sosiaali- ja kriisipäivystykselle tulee vuoden vaihteessa uusi 
puhelinnumero puh. 019 5600 150

• Nämä palvelut jatkuvat kuten koko hyvinvointialueella kuten 
ennenkin



Terveyspalvelut 
ja erikoissairaanhoito



Terveysasemat
• Oma terveysasema jatkaa molemmissa kunnissa samoissa tiloissa.
• Terveysasemalla tulee olemaan virka-aikana sairaanhoitajan vastaanotto, lääkärin 

vastaanotto (2-3 päivää viikossa) ja suunterveydenhuollon palveluja (Pukkilassa 4 päivää 
viikossa, Myrskylässä 3 päivää viikossa). 

• Virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystys Porvoossa ja suunterveydenhuollon päivystys 
Helsingissä (HUS). Soita ensin päivystysapuun puh. 116 117 ennen päivystykseen lähtöä. 
Sieltä saat hoidon tarpeen arvion ja tarvittaessa ohjauksen oikeaan HUS-toimipisteeseen. 

• Vuoden 2022 loppuun asti hammaslääkärin aika varataan Orimattilasta, joka ohjaa hoitoon 
Pukkilaan. Vuoden 2023 alusta ajanvaraus tehdään puhelimitse, uusi puh.nro alla.

• 2.1.2023 alkaen Myrskylän ja Pukkilan palvelunumerot ovat seuraavat: 
terveysasemat puh. 019 5600 500

suun terveydenhuolto puh. 019 5600 501



Kysymyksiä ja vastauksia

K: Miksi Itä-Uusimaa itsepäisesti 
tarjoaa meille palveluja eikä osta 
niitä Päijät-Hämeestä? 
V: Hyvinvointialueista ja niihin 
kuuluvista kunnista on päättänyt 
Suomen eduskunta. 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
on sitoutunut tuottamaan lain 
mukaiset palvelut kaikille 
alueensa asukkaille. 

K: Voinko valita, millä 
terveysasemalla asioin ja miten 
se tehdään?  

V: Valinnanvapauslain 
perusteella terveysaseman saa 
valita vuodeksi kerrallaan. Sitä 
varten lomakkeen saa 
terveysasemalta. 



Neuvola ja kouluterveydenhuolto
• Neuvolan terveydenhoitaja vastaanottaa sekä Myrskylässä että Pukkilassa 

2-3 päivänä viikossa, samoissa toimitiloissa kuin ennenkin.
• Synnytyssairaala valitaan hyvissä ajoin neuvolan henkilökunnan kanssa. 
• Molemmissa kunnissa neuvolalääkärinä tulee toimimaan Sanni Kultalahti ja 

koululääkärinä Anni Louhimo.
• Kanta-palveluun kirjatut tiedot ovat käytettävissä.
• Oppilashuolto (kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi) jatkuu 

oppilaan omassa koulussa kuten tähänkin asti. 
• Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään Askolassa 

(fysioterapia, puheterapia, psykologin arviot, toimintaterapia). 



Erikoissairaanhoito

• Jos asiakkaalla on lähete erikoissairaanhoitoon Päijät-Hämeessä,
hoito ja seuranta jatkuu siellä. Paikka leikkausjonossa ja lähete 
tutkimuksiin pysyvät voimassa. 

• Hoitosuhde voidaan myös siirtää HUSiin. Erikoissairaanhoidon osalta 
hoitopaikka valitaan aina yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. 

• Perusterveydenhuollossa voit asioida omalla paikkakunnalla. 
Potilastiedot siirtyvät joka tapauksessa. 

• Laboratorio- ja röntgen ovat Itä-Uudellamaalla HUSin tuottamia 
palveluja. Laboratoriokokeisiin pääsee lähipalveluna Myrskylässä ja 
Pukkilassa. Röntgen on Porvoossa. 



Hoitotarvikkeet ja apuvälineet

• Hoitotarvikkeita saa soittamalla omalle terveysasemalle. 
Tarvikkeet toimitetaan Pukkilan ja Myrskylän terveysasemille. 

• Laitteet ja apuvälineet siirtyvät asiakkaan mukana, ellei
asiakkaan kanssa sovita muuta. Esim. uniapnealaite tai 
kuulolaite. 



Kysymyksiä ja vastauksia
K: Kun sairaudenhoito on kesken 
Lahdessa, jatkuuko hoito? Esim. 
Käsi operoitu ja jonossa toisen 
käden leikkaukseen. Tai lapsen 
keskeneräinen siedätyshoito. 
V: Hoito jatkuu entisellään ja 
paikka leikkausjonossa pysyy. 
Uudet lähetteet ohjataan Itä-
Uudenmaan palveluihin ja HUSiin.

K: Jos käy erikoissairaanhoidossa 
Lahdessa, pitääkö käydä siellä 
myös perusterveydenhoidossa, 
että tiedot ovat varmasti oikein?
V: Ei tarvitse olla samassa 
paikassa. 
Perusterveydenhuollossa voi 
hyvin käydä omalla 
hyvinvointialueella, tiedot siirtyvät 
kyllä.



Mistä löydän tietoa? 
• Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivusto löytyy osoitteesta 

itauusimaa.fi. Sivustolla julkaistaan kaikki hyvinvointialueen uutiset ja sieltä 
löydät myös linkit sähköisiin palveluihin, kuten omaolo.fi.

• Hyvinvointialueen laajempi sivusto sote-palveluineen tullaan avaamaan 
samassa osoitteessa keväällä 2023. Siihen saakka tietoa sotepalveluista 
löytyy kuntien sivuilta. 

• Pelastuslaitoksen osalta tiedot löytyvät jatkossakin osoitteesta 
pelastustoimi.fi/ita-uusimaa.

• Joulukuun aikana kaikkiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kotitalouksiin 
jaetaan postitse virallinen tiedote, jossa kerrotaan muun muassa tärkeät 
yhteystiedot.



Seuraa meitä
Följ oss

WWW: itauusimaa.fi
ostranyland.fi

Facebook: @itauusimaa
Instagram: @itauusimaa
YouTube @itauusimaa
LinkedIn: linkedin.com/company/itauusimaa
Twitter: @ita_uusimaa

WWW: pelastustoimi.fi/ita-uusimaa

Facebook: @itauudenmaanpelastuslaitos
Instagram: @iupelastuslaitos
Twitter: @IUPELA



Lämpimästi tervetuloa 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle!

Varmt välkommen till Östra Nylands 
välfärdsområde!




