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Välkommen – våra teman i dag

• Presentation av oss och hur du kan ställa frågor 

• Västra Nylands välfärdsområde

• I vilket skede är beredningen av Västra Nylands välfärdsområde?

• Hur fortsätter beredningen?

• Hur inverkar inrättandet av välfärdsområdet på tjänsterna?

• Var får jag information och hur kan jag delta i beredningen?

• Frågor och svar 

kl. 18.15-19.15



Med er i dag

Benita Öberg

Förändringsledningsgruppen för Västra Nylands välfärdsområde, Raseborgs social-

och hälsovårdsdirektör

Elisabeth Kajander, Projektchef, Beredning av Västra Nylands välfärdsområde

Beredningsdirektörer:

Mari Ahlström
Tjänster för barn, unga och familjer
samt socialtjänster för vuxna

Jorma Haapanen
Tjänster för äldre

Markus Paananen
Hälsovård

Kimmo Markkanen
Räddningsväsende och prehospital akutsjukvård

Pasi Ojaniemi
Stödtjänster



Tack för de frågor som ställts på förhand

• Vi fick in många frågor på förhand

• Vi svarar på dem under presentationen och på chatten samt i 

slutet av informationsmötet

• Välfärdsområdet är inte färdigt – det finns ännu inte svar på 

alla frågor som gäller ordnandet av tjänster. Detaljerna 

preciseras så småningom.

• Tjänsterna är även i fortsättningen tillgängliga för alla 

invånare, högklassigt och i rätt tid



Allmänt om Västra Nylands 
välfärdsområde



Västra Nylands
välfärdsområde

10
kommuner + räddningsverket

470 000 
invånare

9 000 
anställda

Det tredje största 
välfärdsområdet
Birkaland och Egentliga 
Finland är större. Tjänster 
ordnas också av Helsingfors 
stad.

Ett Finland i miniatyr:
stadscentrum, landsbygd, 
ödemark, 
150 km strandlinje

74 % 
finskspråkiga

12 % 
svenskspråkiga

13 %
personer med andra 
språk som modersmål



Lagarna
träder i kraft

Temporär
förvaltning

Välfärds-
områdesval
i början av 

2022

Välfärds-
områdes-

fullmäktiges
mandatperiod
börjar 3/2022

2020 2021 2022 2023

Uppgifter som
överförs till

välfärdsområdena
1.1.2023

RP-beredning
Remiss-

behandling
Riksdags-

behandling

Ändringar i 
ca 100 

gällande
lagar

Temporär förvaltning
Välfärdsområdesfullmäktige

HUS-sammanslutningen

Parlamentarisk beredning
Sektorsövergripande landskap och beskattningsrätt och avvecklande av 

flerkanalsfinansieringen

Utkast till RP på
remiss

15.6–25.9.2020

RP till
riksdagen
12/2020

Tidtabell för reformen 2020-2022 



Den politiska organisationens struktur - Demokratiskt 
beslutsfattande

Välfärdsområdesfullmäktige 7.3.2022 (Förvaltningsstadga I)

BESLUTANDERÄTTLAGSTADGADE Välfärdsområdets 
fullmäktige

79 ledamöter (ordf. och 3 vice 
ordf.)

Välfärdsområdesstyrelsen
17 ledamöter (ordf. och 2 vice 

ordf.) 

Välfärdsområdesvalnämnden
5 ledamöter (ordf. och vice ordf.)

Revisionsnämnden
13 ledamöter (ordf. och vice ordf.)

Nationalspråksnämnden
13 ledamöter (ordf. och vice ordf.) Styrning av HUS

Representation bl.a. i HUS-organ

PÅVERKANS-
ORGAN

Äldrerådet

Rådet för personer 
med 

funktionsnedsättning

Ungdomsfullmäktige

ICKE-LAGSTADGADE

Service- och resursnämnden
13 ledamöter (ordf. och 2 vice ordf.)

Framtids- och utvecklingsnämnden
13 ledamöter (ordf. och 2 vice ordf.)

Beredskaps- och säkerhetsnämnden
13 ledamöter (ordf. och 2 vice ordf.)

Välfärdsområdesstyrelsens sektion för 
individärenden

9 ledamöter (ordf. och vice ordf.)

Välfärdsområdesfullmäktiges 
förhandlingskommitté som tillsatts av 

välfärdsområdesstyrelsen
Ordföranden för välfärdsområdesstyrelsens 

välfärdsområdesgrupper



Delaktighet i välfärdsområdets organ

Välfärdsområdets 
ungdomsfullmäktige.
Kanal för att delta och påverka för 13-
20-åringar.

Äldrerådet

Rådet för personer 
med 

funktionsnedsättning

Ungdomsfullmäktige

Välfärdsområdets råd för personer 
med funktionsnedsättning.
Kanal för att delta och påverka för 
personer med funktionsnedsättning.

Välfärdsområdets äldreråd. 
Kanal för att delta och påverka för äldre.



Särdrag i Västra Nyland 

Kostnaderna för tjänsterna och 
servicebehovet

• Utgifterna i området ligger
över genomsnittet i landet 
– sjukfrekvensen är dock 
lägre jämfört med hela 
Finland

• Efterfrågan på tjänster är i 
huvudsak i genomsnitt 
lägre än i hela Finland 

• Den specialiserade 
sjukvården utgör den 
största enskilda 
nettokostnaden per invånare

Befolkningsutveckling och 
särdrag

• Befolkningens åldersstruktur är
mycket heterogen – i de 
växande kommunerna är 
åldersstrukturen yngre, medan 
den är äldre i de övriga delarna 
av området

• Befolkningen i området ökar i 
framtiden, men utvecklingen 
är ojämn inom området

• Kommunernas språkstruktur är
exceptionellt 
mångfasetterad - både 
andelen svenskspråkiga 
invånare och andelen invånare 
med främmande språk som 
modersmål framhävs i området

Kommunernas organisationer 
och informationssystem

• I organiseringen av 
kommunernas 
serviceproduktion syns olika 
sätt att organisera tjänsterna 
samt skillnaderna i 
kommunernas storlek 

• I området finns ett stort antal
olika informationssystem
som kräver noggrann 
beredning för att kunna 
integreras 

• Sätten att ordna förvaltnings-
och stödtjänster varierar och 
de produceras både 
centraliserat och sektorsvis.

Det finns till och med stora skillnader inom området. Andelen svenskspråkiga accentueras i 
väst, där också avstånden är långa och bebyggelsen gles och befolkningen är äldre, medan 
andelen personer med främmande språk som modersmål är stor, bebyggelsen är tät och 

befolkningen är yngre i Esboregionen.  



Tjänsterna för invånarna fortsätter normalt och 
kommunerna ordnar dem fram till 31.12.2022

• Efter det åtar välfärdsområdet sig ansvaret för att ordna 
tjänsterna.

• Vi förnyar tjänsterna genom att utveckla dem tillsammans.

• Vårt mål är att invånarna på olika håll i Västra Nyland ska få 
jämlika och högklassiga tjänster i rätt tid.

• Även personalens ställning är tryggad i förändringsskedet, 
vilket innebär du sannolikt betjänas av samma kunniga 
experter i januari 2023.

• Vi gör vårt jobb för att västnylänningarna ska må bra.



Tillsammans skapar vi Västra Nylands 
välfärdsområde och gläds åt 

framgången



Jotta 
länsiuusimaalaiset 

voivat hyvin.Målen för reformen:

• minska skillnaderna i välfärd och hälsa

• trygga jämlika och högklassiga social- och 
hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets 
tjänster för alla finländare

• förbättra tillgången till tjänster och 
tjänsternas tillgänglighet i synnerhet på 
basnivå

• trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft

• svara på de utmaningar som förändringarna 
i samhället för med sig

• stävja kostnadsökningen

• förbättra säkerheten.

För att 
västnylänningarna 

ska må bra.



Tillsammans skapar vi Västra Nylands 
välfärdsområde och gläds åt framgången

Välfärdsområdet 
får ett FO-nummer

Det 
temporära 
organets 
arbete 
inleds

Förändrings-
organi-
sationen kör 
igång

Webb-
platsen 
luvn.fi tas i 
bruk

8/21 1/2212/21 3/22 4/22 5/22

Välfärds-
områdes-
fullmäktige 
har sitt första 
möte

Chatt-
mottagningen 
tas i bruk

Den preliminära 
organisations-
strukturen har 
utformats

Beredningen 
indelas i 
projekt

Samarbetet mellan 
arbetsgivaren och 
personalen inleds

Tjänsten som 
välfärdsområdes-
direktör 
ledigförklaras

Strategi-
processen 
godkänns



Chattmottagning

• Chattmottagningen är den första tjänsten i Västra Nylands kommande 
applikation Digivälfärd. Applikationen Digivälfärd kommer senare att 
omfatta också andra digitala social- och hälsovårdstjänster.

• I det första skedet har hälsostationen, mödra- och barnrådgivningen 
och studerandehälsovården chattmottagning. Innehållet i tjänsten 
varierar till en början i olika kommuner.

• Tjänsten togs i bruk i Esbo, Högfors, Lojo och Vichtis i början av 2022. I 
Raseborg tas den i bruk senare.

• Ladda ner applikationen Digivälfärd från din appbutik eller använd 
tjänsten på adressen digihyvinvointi.lu-palvelut.fi (extern länk)

https://digihyvinvointi.lu-palvelut.fi/sv/


Distanskonsultation i realtid

• En specialistläkare kan delta i din mottagning på hälsocentralen på 
distans.

• Hälsocentralsläkaren kan under din mottagning kontakta en 
specialistläkare vid HUS via video- eller röstsamtal eller chatt.

• Du får redan under samma mottagningsbesök höra HUS 
specialistläkares syn på din vård, ställa frågor om det som du undrar 
över och delta i planeringen av vården. 

• Distanskonsultationen i realtid har hittills använts i synnerhet i 
ärenden som gäller sårvård och neurologi. Tjänsten erbjuds också för 
sömnstörningar och hudsjukdomar, fler specialiteter kommer att 
omfattas av tjänsten.



Experterna inom elevvården hjälper unga med 
lindriga depressionssymtom

• Kuratorer, hälsovårdare och skolpsykologer utbildas nu för att använda 
en metod där en ung person får hjälp för lindriga depressionssymtom 
genom att diskutera med en vuxen.

• Det är fråga om en evidensbaserat verkningsfull behandlingsmetod 
som har testats framgångsrikt till exempel i Esbo.

• Utbildade handledare finns redan i Esbo, Kyrkslätt, Hangö, Raseborg, 
Sjundeå, Högfors och Lojo.

• I skolorna koncentrerar man sig på unga som mår dåligt på grund av 
förändringar och mänskliga relationer och man försöker stärka goda 
saker i den ungas liv. Om den unga personen har allvarligare symtom, 
får hen hjälp inom den specialiserade sjukvården.



Strategin byggs upp – vi skapar tillsammans

Vad är Västra Nylands välfärdsområde? 
…uppgift, syfte, identitet…

Värdegrund

Invånaren och klienten

Målen för hälsa och 
välfärd enligt 
befolkningsgrupp

Personal

Välfärd, tillgång, 
jämlikhet

Tjänster

Jämlikhet
Tillgång, tillgänglighet
Kostnadsnyttoeffekt
Upphandlings- och 
produktionssätt

Västra Nylands hållbara 
utveckling

Välfärdsområdet vid kommunernas 
sida

Förnyelse

Profil och vision för forskning, 
utveckling, innovationer och 
kompetens
Digitalisering och innovationer



Kanaler för kommunikation och 
deltagande



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdes 
officiella webbplats är nu

LUVN.FI

Länsi-Uusimaa LU – VN Västra Nyland



Information och svar på vanliga frågor –
www.luvn.fi

https://www.luvn.fi/sv/vanliga-fragor-
om-byggandet-av-vastra-nylands-
valfardsomrade

https://www.luvn.fi/sv/vanliga-fragor-om-byggandet-av-vastra-nylands-valfardsomrade


Påverka och följ beslutsfattandet

www.luvn.fi



23

Våra offentliga kanaler för 
beredningen av 
välfärdsområdet

• webbplats www.luvn.fi

• Nyhetsbrevet kan beställas på webbplatsen

• Gemenskapen för Västra Nylands 

välfärdsområde, utveckling och diskussion

• Twitter: @LUhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde

• YouTube: Västra Nylands välfärdsområde

• Pressmeddelanden kan beställas på STT-Info

http://www.luvn.fi/
https://www.espoo.fi/sv/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/prenumerera-pa-nyhetsbrevet
https://www.espoo.fi/sv/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/gemenskapen-drommarnas-social-och-halsovard
https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue/
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade/r?publisherId=69818831


Beredare och organisation



Förändringsorganisation

Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen
03/2022 ->

Det temporära beredningsorganet
ordf. Sanna Svahn, vice ordf. Tuula Suominen, 

Benita Öberg -> 02/2022 

Förändringsdirektör 
Sanna Svahn från 

1.3.2022

Välfärdsområdesdirektör NN x.x.2022
Välfärdsområdesfullmäktige väljer 17.5.

Beredningsdirektörerna fram till utgången av 2023:

Kommunikation 
och delaktighet

Eliisa Anttila

Ekonomi
Ville Rajahalme

IKT och digitala 
lösningar

Tommi Kuukka

Personal
Kimmo Sarekoski, 

Ulla Palmroos

Förvaltning och 
upphandling
Jarno Moisala

Stödtjänster
Pasi Ojaniemi

Tjänster för barn, unga 
och familjer & 

socialtjänster för vuxna
Mari Ahlström

Hälsovård
Markus Paananen

Tjänster för 
äldre

Jorma Haapanen

Gemensamma 
tjänster 

och integrationer
Jaana Koskela

Räddningsväsendet och 
prehospital akutsjukvård

Kimmo Markkanen



Västra Nylands välfärdsområdes organisations- och 
ledningsstruktur Välfärdsområdets 

direktör

Direktören för 
koncerntjänsterna

Direktören för 
service-

produktionen

Räddnings-
väsende Ledning av 

serviceproduktionen 
inom social- och hälsovården

Tjänster för 
barn, unga 

och 
familjer

Kommunikation

Gemen-
samma 

social- och 
hälsovårds-

tjänster

Funktions-
hinder-
service

Svenskspråkiga tjänster

Forskning, utveckling,
innovationer och kompetens

Styrning av 
den specialiserade sjukvården

Förvaltning och 
upphandling

Ekonomi

Personal

Dataadministration

Stödtjänster
för produktionen

Tjänster för 
äldre

*Koncerntjänsternas struktur anges här enligt de nuvarande 
beredningsdirektörsuppgifterna. Uppgifterna ses över senare.



Frågor och svar 



Frågor om närtjänster, hälsovårdstjänster, 
specialiserad sjukvård och servicesedlar 1/2
• Kan jag använda vilken hälsostation som helst inom välfärdsområdet, till exempel en 

hälsostation nära arbetsplatsen?

• Många av de ärenden som sköts vid hälsostationerna är enkla, rentav rutinmässiga. För 

sådana ärenden behövs ingen specialistläkare, ofta ingen läkare alls. Skulle det till exempel 

kunna finnas en hälsovårdarmottagning som ligger nära invånarna och betjänar några gånger 

per vecka, och som vid behov kan hänvisa patienter vidare till en läkarmottagning? 

• Hur har ni tänkt avhjälpa vårdunderskottet i Karviainens område (Vichtis-Högfors)?  

När kommer vi som bor i Karviainens område till en icke-brådskande läkarmottagning inom en 

vecka?

• Hur tryggas servicen på en liten ort, kommer till exempel vår hälsostation i Pusula att läggas 

ner?



Frågor om närtjänster, hälsovårdstjänster, 
specialiserad sjukvård och servicesedlar 2/2

• Hur tar vårdreformen hänsyn till att patienter inte ska behöva åka till 

sjukhus långt borta från hemmet enbart för rutinundersökningar? 

• Om jag nu använder en hälsostation i Esbo centrum, som betjänar med 

servicesedel (det vill säga jag har valt en privat hälsostation som min egen 

station), kan jag fortsätta att göra det också efter årsskiftet, när 

välfärdsområdet tar över hälsovården? Om det sker en förändring, när sker 

den?

• Hur ordnas samarbetet med HUS sjukhus?  



Frågor om tjänster för äldre

• Varför har kriterierna redan skärpts vid bedömningen av servicebehovet? 

Varför antar ni att äldre personer som bor ensamma har anhöriga eller att 

de anhöriga är beredda att sköta de äldres ärenden? Hur går det för de äldre 

som inte har någon när digitaliseringen är en växande stödform? 

• Vad händer med tjänsterna och arvodena för närståendevårdare i det nya 

välfärdsområdet?  Beaktas de lokala förhållandena och vem presenterar 

ärendet och beslutsförslaget för beslutsfattarna? Har ni lyssnat på vad 

närståendevårdare, erfarenhetsexperter och till exempel organisationer och 

föreningar har att säga om saken?



Frågor om socialtjänster

• Vem sköter det uppsökande arbetet i välfärdsområdet? 

• Vad händer med de personer som nu får någon tjänst, om kriterierna för att 

få tjänsten skärps och de inte längre får den? Vem tar hand om dessa 

personer?



Frågor om tjänster för barnfamiljer

• Hur börjar Västra Nylands välfärdsområde bygga upp bättre stöd för 

specialbarn och för familjer som har problem med sina kraftresurser?   Jag 

har upptäckt att det inte finns sådana tjänster för oss familjer med barn med 

neuropsykiatriska symtom som skulle hjälpa hela familjen att orka. För 

närvarande finns det inte heller tillräckligt med kompetens. 

• Hur har barn, unga och mentalvårdstjänster beaktats i denna nya social- och 

hälsovårdsmodell? För närvarande har åtminstone största delen av skolorna 

egna skolpsykologer, kuratorer och hälsovårdare. Hur tryggas dessa tjänster 

i fortsättningen? Fortsätter samma praxis även i fortsättningen?



Frågor om tillgänglighet, delaktighet, tjänster 
för personer med funktionsnedsättning och 
färdtjänst

• Hur säkerställs tillgängligheten på hälsostationerna så att man kan ta sig in med 

rullstol eller en bred barnvagn?

• Varför lyssnar man inte på personer med funktionsnedsättning i verkligheten och 

varför är inkluderandet av dem skenbart och obefintligt? Varför vill man försvaga 

färdtjänsten och begränsa rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning?

• Är det så att man inte kan bli kvitt den dåliga och problematiska färdtjänsten för 

äldre och personer med funktionsnedsättning? 

• När kartläggs eller beaktas organisationers och föreningars kompetens och deras 

klienters och medlemmars behov i beredningsarbetet?



Fråga om infomötet

• När publiceras en inspelning av infomötet med text så att även 

hörselskadade får viktig information? 



Tillsammans skapar vi Västra Nylands 
välfärdsområde och gläds åt 

framgången



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Tack!

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde

YouTube: Västra Nylands välfärdsområde

Webbplats: www.luvn.fi

https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
http://www.luvn.fi/

