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Kohti laadukkaampia ja 
sujuvampia palveluja

Odotettu uudistus toteutuu, kun hyvinvoin-
tialueet aloittavat toimintansa vuoden 
2023 alusta. Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialueen palveluorganisaatiota on 
rakennettu kuluva vuosi yhdessä niin polii-
tikkojen ja virkamiesten kuin valmisteluun 
osallistuneen henkilöstön ja järjestöjen 
kanssa. Syksyllä 2022 päätämme Vantaan 
ja Keravan hyvinvointialueen strategi-
asta: toiminnan päämääristä ja tavoit-
teista. Menestyäkseen tulevaisuudessa 
hyvinvointialueemme tarvitsee riittävästi 
ammattitaitoisia työntekijöitä, tuloksellista 
johtamista, koulutusmahdollisuuksia ja työn 
vaativuuden mukaista palkkausta. Luotan 
siihen, että yhteistyössä pystymme tarjo-
amaan nykyistä paremmin ja sujuvammin 
laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastuslaitoksen palveluja.

Luottavaisin mielin eteenpäin

Olemme kaikki uuden edessä. Ympäri 
Suomen rakennetaan aivan uusia orga-
nisaatioita, hyvinvointialueita. Meillä 
Vantaalla ja Keravalla hyvinvointialueen 
valmistelutyö on jo hyvässä vauhdissa ja 
isoja strategisia linjauksia tehdään parai-
kaa. Monia asioita tehdään nyt ensi kertaa 
hyvinvointialueena, mikä vaatii tavallista 
enemmän valmistelutyötä. Perinpohjainen 
valmistelu kuitenkin maksaa itsensä takai-
sin turvallisena ja saumattomana siirty-
mänä hyvinvointialueelle. Tulevaisuudessa 
erityisesti henkilöstön hyvinvointiin sekä 
tiedolla johtamiseen kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota.  Luotan hyvinvoin-
tialueen valmistelijoihin sekä kollegoihini 
aluevaltuustossa ja -hallituksessa, vuoden-
vaihteessa meillä on täysin toimiva hyvin-
vointialue, joka vain paranee vanhetessaan!

Lukijalle

Maarit Raja-Aho, aluehallituksen puheenjohtaja, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sirkka-Liisa Kähärä, aluevaltuuston puheenjohtaja 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue



Muutosta luotsaamassa

Elämme Vantaalla ja Keravalla mielenkiin-
toista aikaa. On enää kuukausia siihen, kun 
tutut sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve-
lumme siirtyvät kaupungeilta hyvinvoin-
tialueen vastuulle. Olen päässyt seuraa-
maan muutosta ensin Vantaan kaupungin 
palveluksessa, ja nyt Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen johtajana. Toisaalta nyt 
luodaan uutta, tästä julkaisusta voit lukea 
esimerkkejä siitä, mihin suuntaan palve-
luja meillä kehitetään. Toisaalta pidämme 
jatkuvasti mielessä turvallisen siirtymän. 
Sen että kaikki pysyvät muutoksessa 
mukana ja että palveluihin pääsy turva-
taan jatkossakin. Nyt keskitymme siihen, 
että vuodenvaihteen muutokset sujuvat 
hallitusti ja turvallisesti, mutta vuosi 2023 
ei ole maaliviiva, vaan yksi etappi matkalla 
kohti meille kaikille parasta mahdollista 
hyvinvointialuetta!

Kehittyvä ja kuunteleva 
hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
toiminnan käynnistyminen vuodenvaih-
teessa on uusi alku, mutta myös jatkoa 
pitkäjänteiselle työlle Vantaan ja Keravan 
kaupungeissa. Hyvinvointialue on kokonaan 
uusi organisaatio, mutta se perii Vantaan 
ja Keravan kaupungeilta jo pitkään kehi-
tetyt palvelut. Työmme ei ole vielä valmis, 
mutta voimme luvata jo vuodenvaihteessa 
toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspal-
velut alueen asukkaille. Se, mihin suuntaan 
kehitymme jatkossa, riippuu meistä kaikista.  
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kiin-
nitetään erityistä huomiota alueen asukkai-
den kuulemiseen palveluja kehitettäessä. 
Lähivuosien aikana pääsemme kaikki osal-
listumaan meille tärkeiden palvelujen suun-
nitteluun ja näkemään hyvinvointialueen 
kasvavan ja kehittyvän.

Näkökulmia valmistelutyöstä

Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Olli Huuskonen, johtava ylilääkäri, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue



Terveydenhuoltoa nopeasti ja 
läheltä sinua

den koteihin ja esimerkisi kotihoidon asiak-
kaille tukea tuova liikkuva sairaala LiiSa 
laajenee Vantaalta koko hyvinvointialueelle. 
Erikoissairaanhoidon hyvinvointialueella 
järjestää HUS-yhtymä. 

Oikea-aikaista hammashoitoa
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
suun terveydenhuollon palveluja kehi-
tetään erityisesti asiakaslähtöisyys ja 
palvelujen oikea-aikaisuus tavoitteina. 
Hyvinvointialueella nykyisten hammas-
hoitoloiden määrä pysyy ennallaan, 
minkä lisäksi alueella panostetaan liiku-
tettaviin palveluihin sekä etähoitoon. 
Hammastarkastuksia tehdään hammas-
hoitoloiden lisäksi liikuteltavassa autohoi-
tolassa sekä siirrettävillä pop-up-yksiköilä 
ja neuvontaa tarjotaan myös etävastaan-
otolla. Tämän lisäksi myös palvelusetelit 
ovat käytössä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
terveydenhuollon palveluissa työskente-
lee yli 1200 työntekijää ja ne käsittävät niin  
terveysasema- ja sairaalapalvelut kuin 
suun terveydenhuollonkin. Nykyiset Vantaan 
ja Keravan terveysasemat pysyvät avoinna 
jatkossakin ja lääkärin, sairaanhoitajan ja 
terveydenhoitajan lisäksi käytettävissäsi 
ovat esimerkiksi fysioterapeuttien sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen asian-
tuntijoiden palvelut. Myös kuntoutuspalvelut 
palvelevat sinua edelleen tasalaatuisesti ja 
oikea-aikaisesti. Myös sähköisiä asointipal-
veluja kehitetään ja Maisa-asointiportaalin 
kautta voit asioida nopeasti ja turvallisesti 
terveydenhuollon palveluissa.

Sairaalapalvelut tutuissa tiloissa
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
osastohoito järjestetään edelleen Katrii-
nan ja Peijaksen sairaaloissa sekä Keravan 
terveyskeskuksessa. Kotisairaalat tuovat 
edelleen sairaalatasoisen hoidon asukkai-



Kattavampaa palvelua yhdellä 
yhteydenotolla

Välillä ihminen tarvitsee tukea useassa 
asiassa samaan aikaan. Tukea ja hoitoa 
saattaa tarvita niin sosiaali- kuin terveys-
palveluistakin, mutta usein nämä palvelut 
sijaitsevat eri osoitteissa jokaiseen tarvit-
see oman ajanvarauksensa. Vantaalla 
kokeillaankin monialaista toimintamallia, 
joka vastaa juuri tähän haasteeseen.

Apu yhdestä osoitteesta 
Monialainen toimintamalli tuo eri sosi-
aali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset 
saman katon alle. Paljon palveluja tarvit-
seva asiakas saa tuekseen omakontaktin 
lisäksi joukon ammattilaisia, johon kuuluu 
sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, psyki-
atrinen sairaanhoitaja, suuhygienisti, 
fysioterapeutti ja lääkäri. Jatkossa avun 
saamiseksi riittääkin yhteydenotto terve-
ysasemalle ja omakontaktin tapaaminen.

Oikeat palvelut oikeille asiakkaille 
Monialaisen toimintamallin tavoitteena 
on sekä tarjota kattavampia palveluja 
niitä tarvitseville että myös vapauttaa 
henkilöstön resursseja muuhun asiakas-
työhön. Mikäli kokeilujaksosta saadaan 
hyviä tuloksia, mallia voidaan hyödyntää 
laajemmin Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialueella.

“Kuntalaisille oikea-aikaisia, 
laadukkaita palveluja”

Korson terveysasemalla, jossa osaston-
hoitaja vs. Jenni Väänänen työskente-
lee, monialainen toimintamalli otetaan 
kokeiluun elokuussa 2022. Työskentelyä 
mallin parissa Väänänen kuvaa ”mielen-
kiintoiseksi, antoisaksi ja ennen kaikkea 
tarpeelliseksi”. Ajatus siitä, että sosiaali- ja 
terveyspalvelut saa yhdestä paikasta, saa 
kannatusta myös osastonhoitajalta, asiak-
kaan ”ei tarvitse ravata monella eri palvelu-
pisteellä”. Lisäksi työskentely tiiminä muiden 
ammattilaisten kanssa tarjoaa myös työn-
tekijälle mahdollisuuden kasvattaa omaa 
osaamistaan ja hallita työtään. Hyvin-
vointialueella Väänänen toteaa tuttujen 
palvelujen pysyvän kuitenkin käytettävissä 
jatkossakin: ”Korson terveysasema on siellä, 
missä se on, ja vastassa ovat tutut kasvot.”.

Korson terveysasemalla kokeillaan monialaista
toimintamallia loppuvuonna 2022



Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut helposti saataville

Aikaa asiakkaalle
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 
työskentelee yli 900 ammattilaista. Tule-
vaisuudessa perheiden on mahdollista 
saada palveluita myös ilman ajanvara-
usta esimerkiksi avoimista kohtaamis-
paikoista tai sähköisten yhteydenotto-
kanavien kautta. Kun ammattilaiselle on 
helppo tulla juttelemaan, mahdollisiin 
haasteisiin pystytään puuttumaan ajoissa 
eivätkä tilanteet kriisiydy. 
 
Asukkaat mukaan suunnitteluun
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
suunnittelussa halutaan kehittää asuk-
kaita osallistavia rakenteita. Tällaisilla 
rakenteilla lisätään asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksia sekä aktiivista vuoropu-
helua hyvinvointialueen työntekijöiden 
kanssa. Tehdään yhdessä lapsille, nuorille 
ja perheille Suomen paras hyvinvointialue!

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat 
keskeinen osa Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialuetta. Palveluista on tavoitteena 
tehdä asukkaille mahdollisimman saavu-
tettavia ja sujuvia. 
 
Yhteistyöstä voimaa
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on 
laaja kokonaisuus, joka sisältää muun 
muassa neuvolan terveydenhoitajat, 
koulujen kuraattorit ja perhetyöntekijät. 
Hyvinvointialueella kaikki lasten, nuorten 
ja perheiden palveluiden yksiköt toimivat 
saman johdon alaisuudessa, jolloin työn-
tekijöiden yhteistyö on aiempaa vahvem-
paa. Hyvän yhteistyön kautta kuntalaisten 
on mahdollista saada lasten, nuorten ja 
perheiden palveluita monipuolisemmin 
ja ketterämmin. Yhteistyötä vahvistetaan 
entisestään myös alueen järjestöjen ja 
uskonnollisten yhteisöjen kanssa. 

 



Sinua varten, yhdessä

Lasten, nuorten ja perheiden avoin kohtaa-
mispaikka on alueen oma olohuone, jossa 
perheet voivat viettää aikaa ja tavata 
toisiaan. Se on paikka, jossa aikuiset saavat 
juttuseuraa ja mukavaa tekemistä, ja jossa 
lapset saavat uusia kavereita, harrastuksia 
ja voivat oppia uusia taitoja. 

Avoimen kohtaamispaikan työntekijöiltä 
saat tarvittaessa neuvoa mieltäsi askar-
ruttaviin kysymyksiin liittyen esimerkiksi 
vanhemmuuteen, parisuhteeseen, lapsen 
kehitykseen, taloudellisiin haasteisiin 
tai vaikka lastenvaatteita ja -tarvikkeita 
mukaan kotiin. Ja jos he eivät pysty itse 
ratkaisemaan ongelmaasi, he tietävät, 
mistä apu löytyy. Hyvinvointialueen kohtaa-
mispaikoissa perhe saa tukea juuri itselleen 
parhaiten sopivalla tavalla. Kohtaamispai-
kassa kukaan ei jää yksin.

Kohtaamispaikkaa kehitetään yhdessä. 
Kaikki toiminta on lähtöisin perheiden 
omista toiveista ja tarpeista ja se on täysin 
ilmaista. Olet tervetullut, juuri sellaisena kuin 
olet. 

Kohtaamispaikkoja on Vantaalla ja Kera-
valla paljon eri asuinalueilla, ja niitä yllä-
pitävät hyvinvointialueen kanssa yhdessä 
eri järjestöt ja kaupungin toimijat yhdessä. 
Tervetuloa!

Vasta Keravalle muuttaneesta 
isäkahvilan vapaaehtoiseksi

”Mitäs kaikkea vanhemmille nyt sitten on?” 
tuumi Juho Hartikainen tultuaan isäksi ja 
muutettuaan Keravalle. Muihin perhei-
siin tutustuminen houkutti alueen uutta 
asukasta vierailemaan Keravan Onnilan 
avoimessa kohtaamispaikassa. Perheel-
lisenä avoimeen kohtaamispaikkaan oli 
helppo tulla vain olemaan ja tarvittaessa 
kohtaamispaikan työntekijöihin sai myös 
helposti yhteyden. Ajatus vapaaehtois-
työstä avoimessa kohtaamispaikassa jäi 
itämään Hartikaisen mieleen, kun hän osal-
listui isäkahvilan tapaamiseen muiden isien 
kanssa. Hetken harkittuaan Hartikainen lähti 
mukaan toimintaan ja järjestää nyt isäkah-
viloita. Tulevaisuudessa Hartikainen toivoo 
voivansa kehittää Onnilan viestintää ja 
saada uusia perheitä mukaan toimintaan!

Avoimet kohtaamispaikat tarjoavat mahdollisuuden 
tavata muita perheitä ja saada tukea arjen haasteisiin



Tukea ja toimintakykyä 
kotona asumiseen

varauksen eri palveluihin. Seniorineuvon-
taa kehitettäessä panostetaan erityisesti 
sujuvaan asiakaspalveluun.

Resursseja vanhusten palveluihin
Vanhusten palveluissa työskentelee 
hyvinvointialueella noin 1150 työntekijää 
ja vuonna 2023 vanhusten palvelujen 
henkilöstömäärä lisääntyy lähes neljällä 
sadalla nykyisestä. Riittävillä resursseilla 
taataan toimivat palvelut myös jatkossa. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
vanhusten palvelut jakautuvat kotona 
asumisen palveluihin sekä hoiva-asu-
misen palveluihin. Organisaatiorakenne 
muuttuu nykyisistä kaupunkien palve-
luista, mutta olemassa olevat alueelliset 
toimipisteet jatkavat toimintaansa. Myös 
uudenlaisten asumiskeskusten rakenta-
mista hyvinvointialueelle suunnitellaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
panostetaan vanhusten hyvinvointiin ja 
toimintakykyyn. Tavoitteena on tarjota 
alueen asukkaille mahdollisuus hyvään 
kotona asumiseen ja elämään.

Hyvinvointi tehdään yhdessä
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
vanhuspalvelut suunnitellaan ja toteu-
tetaan yhdessä alueen asukkaiden sekä 
järjestöjen kanssa. Esimerkiksi erilaisten 
teknologisten ratkaisujen suunnittelussa 
asiakasnäkökulma otetaan huomioon 
alusta saakka. Myös järjestöillä on tärkeä 
rooli vanhuspalvelujen tuottamisessa.
 
Seniorineuvonnasta apua arkeen
Koko hyvinvointialueen yhteinen seniori-
neuvonta on alueen asukkaiden tukena 
eri tilanteissa. Riittää, että ottaa yhteyttä 
neuvontaan, me huolehdimme lopusta! 
Seniorineuvonnan kautta asukas saa 
neuvoja ja apua sekä tarvittaessa ajan-



Järjestöjen palvelut esille!

Vantaan ja Keravan alueella toimii useita 
aktiivisia järjestöjä, jotka tarjoavat tukea 
ja neuvoja alueen asukkaille. Järjestöjen 
palvelut ovat oiva täydennys julkisiin sosi-
aali- ja terveyspalveluihin.

Järjestöinfot kokeilussa Vantaalla
Vantaalla kokeillaan syksyn 2022 aikana 
terveysasemalla pidettäviä järjestöin-
foja. Kokeilu alkaa mielenterveys- ja 
päihdehaasteisiin apua tarjoavien 
järjestöjen viikoittaisilla järjestöinfoilla 
Myyrmäen terveysasemalla. Infojen 
kautta tukea tarvitseva pääsee nopeasti 
tutustumaan eri tukivaihtoehtoihin sekä 
keskustelemaan mielenterveys- ja päih-
dekysymyksistä asiantuntijan kanssa. 
Järjestöinfoissa paikalla on myös koke-
musasiantuntijoita jakamassa omakoh-
taisia kokemuksiaan avun hakemisesta ja 
saamisesta.

Järjestöt osaksi palveluvalikoimaa
Järjestöinfojen kokeilu alkaa mielenter-
veys- ja päihdepalveluista, mutta malli 
on mahdollista ottaa käyttöön myös 
muissa palveluissa. Järjestöinfojen lisäksi 
myös muuta yhteistyötä syvennetääna 
ja tavoitteena Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialuella onkin tarjota alueen asuk-
kaille mahdollisimman kattavat palvelut, 
yhdessä järjestöjen ja muiden alueen 
toimijoiden kanssa.

”Lisäarvoa julkisiin palveluihin” 

Vantaan A-kilta tarjoaa monipuolista 
päihteetöntä toimintaa ja tukea alueen 
asukkaille, ”Melkein on helpompi kertoa, 
mitä meillä ei ole.” toteaa Vantaan A-kil-
lan toiminnanjohtaja Jouni Hotti. Hotti on 
ollut mukana järjestöinfojen suunnittelussa 
alusta saakka ja näkee järjestöjen osuu-
den Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
palveluverkossa tärkeänä. Järjestöjen tarjo-
amat palvelut, kuten vertaistuki  ja päivätoi-
minta, täydentävät oivasti julkisia palveluja. 
Järjestöinfoja Hotti pitää suurena mahdol-
lisuutena alueen asukkaille saada tietoa 
järjestöjen palveluista sekä myös järjes-
töille itselleen tutustua toisiinsa. ”Muutos 
on mahdollisuus” on Hotin kanta Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueeseen, tiiviimmällä 
yhteistyöllä saadaan tehtyä meille kaikille 
vaikuttavampia ja parempia palveluja.

Myyrmäen terveysasemalla voi tavata syksyn 2022 aikana 
mielenterveys- ja päihdealan eri järjestöjä



Apua elämän haasteissa ja 
mahdollisuuksia vaikuttaa

Sampolan palvelukeskuksessa.  Tulevai-
suudessa sosiaalipalveluja tuodaan myös 
terveysasemille osana moniammatillista 
työtä.

Asukkaat osaksi päätöksentekoa
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
edustaa koko alueen asukkaita, näiden 
asuinkuntaan tai elämäntilanteeseen 
katsomatta. Hyvinvointialueella tehdään-
kin työtä sen eteen, että jokainen alueen 
asukas voi vaikuttaa sen toimintaan. 
Vaaleilla valitun aluevaltuuston lisäksi 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 
perustetaan erilliset vaikuttamistoimieli-
met nuorille, ikääntyneille ja vammaisille. 
Myös hyvinvointialueen palvelujen suun-
nittelussa hyödynnetään asiakaskyse-
lyjä, kokemusasiantuntijoita sekä alueen 
järjestöjä, jotta palvelumme vastaisivat 
mahdollisimman hyvin sinun tarpeisiisi!

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
pyritään siihen, että jokainen voi elää 
täysipainoista ja itsensä näköistä elämää 
sekä vaikuttaa ja osallistua alueen 
päätöksentekoon.

Aikuissosiaalityö tukena arjessa
Aikuissosiaalityössä tuetaan täysi-ikäisiä 
asiakkaita elämänhallintaan, asumiseen, 
riippuvuuksiin, toimeentuloon, työhön ja 
opiskeluun liittyvissä asioissa. Aikuissosi-
aalityössä saa tukea ja apua sosiaaliseen 
hyvinvointiin, toimintakykyyn ja omatoi-
miseen suoriutumiseen elämän erilaisissa 
haasteissa ja akuutissa hädässä. Lisäksi 
tukea saa myös tulevaisuuden suunnitel-
miin sekä työllistymiseen.

Sosiaalipalveluja läheltä sinua
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
aikuissosiaalityössä työskentelee yli 300 
sosiaalialan ammattilaista Koivukylässä, 
Myyrmäessä ja Tikkurilassa sekä Keravan 



Chateista apua kotisohvalle

Vantaalla on kokeiltu viime aikoina 
chat-palveluja muun muassa nuorten 
sosiaalityössä sekä kuulovammaisten 
palveluissa. Chat-palvelujen avulla asia-
kas voi esimerkiksi saada yleistä neuvon-
taa häntä askarruttaviin kysymyksiin ja 
tarvittaessa ajanvarauksen terveysase-
malle suoraan kotoaan. Jo nyt chateissa 
on mahdollista asioida vahvan tunnistau-
tumisen kautta ja hoitaa yleisen neuvon-
nan lisäksi myös henkilökohtaisia asioita.

Digitaaliset asiointikanavat osana 
hyvinvointialuetta 
Digitaaliset asiointikanavat ovat tule-
vaisuudessa merkittävä osa Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen palveluvali-
koimaa. Valtakunnallisesti digitaalisille 
asiointikanaville tavoitellaan 45% osuutta 
kaikista sosiaali- ja terveyspalvelujen 
asioinneista vuoteen 2025 mennessä. 
Vaikka tämä tavoite koskee myös 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta, 
pidetään myös huoli siitä, että palvelua 
saa tarvittaessa kasvokkain. Digitaaliset 
asiointikanavat eivät korvaa lähipalve-
luja, vaan tarjoavat helpon väylän hoitaa 
asioita etänä. Samalla ne vähentävät 
terveysasemien ja muiden lähipalvelujen 
asiakaskuormitusta ja lyhentävät jonoja.

Nuortenkeskus Nuppi nuorten 
tukena myös etäpalveluin

Psykiatrinen sairaanhoitaja Mikael Manni-
nen aloitti työskentelyn nuorille matalan 
kynnyksen päihde- ja mielenterveyspal-
veluja tarjoavassa Nuortenkeskus Nupissa 
talvella 2021. Lähes samaan aikaan Manni-
sen aloittaessa työnsä Nupissa otettiin 
käyttöön chat-palvelu, jonka kautta nuoret 
voivat olla yhteydessä Nuppiin suoraan 
kotoaan. ”Meillä on paljon asiakkaita, joilla 
on sosiaalista ahdistusta ja joiden on vaikea 
lähteä soittamaan.” toteaa Manninen 
chatin hyödyistä palvelukanavana. Nuppi 
palvelee toki myös muiden kanavien kautta, 
mutta toimivat etäpalvelut auttavat nuoren 
tilanteen kartoittamisessa, mikä helpottaa 
sopivien palvelujen tarjoamista ja nopeut-
taa palveluihin pääsyä.

Digitaaliset palvelut ovat osa Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen palveluvalikoimaa



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue @VaKehvalue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

kaisesti ja mahdollisimman sujuvasti 
yhden luukun periaatteella, ja että myös 
niin sanotut peruspalvelut muokkautu-
vat ja joustavat vastaamaan paremmin 
kaikkien alueen asukkaiden tarpeisiin. 
Esimerkiksi lapsiperheille suunnattuja 
palveluja kehitetään siten, että ne tarvit-
taessa joustavat ja muokkautuvat myös 
perheille, joissa on vammainen lapsi. Myös 
eri kohderyhmien erityispalvelut järjes-
tetään yhdenmukaisesti ja tasalaatui-
sesti koko alueella riippumatta siitä, onko 
kyseessä hyvinvointialueen oma tuotanto 
vai ostettu palvelu.

Itsenäinen ja asukkaittensa näköinen 
hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on 
kaupungeista erillinen kokonaisuus, jota 
johtaa sille vaaleilla valittu aluevaltuusto. 
Teemme työtä koko Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen eteen, kuntarajoihin 
katsomatta. Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialue on meidän kaikkien asialla!

Vuoden 2023 alusta alkaen Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialue vastaa sosiaali- 
ja terveyspalvelujesi sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. Ensi vuonna esimerkiksi 
terveysasemistasi, hammashoidostasi, 
sosiaaliohjauksestasi ja palokunnastasi 
vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Huolehdimme sinusta
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
sinusta huolehtii yli 4000 ammattilaista. 
Hyvinvointialuetta tehdään ensisijaisesti 
sen asukkaita varten ja pyrimme muun 
muassa nopeuttamaan hoitoon pääsyä, 
tuomaan palveluita lähemmäs sinua 
ja ottamaan käyttöön uusia digitaalisia 
palvelukanavia. Myös asukkaiden vaikut-
tamismahdollisuudet alueen palveluihin 
otetaan huomioon.

Palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti
Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena 
on, että kaikki alueen asukkaat saavat 
tarpeidensa mukaiset palvelut oikea-ai-

Meidän hyvinvointialueemme


