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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



Kommunerna ordnar tjänsterna för invånarna 
fram till 31.12.2022

• 1.1.2023 övertar välfärdsområdet 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 att du sannolikt betjänas av samma kunniga 
experter i januari 2023.

Vi gör vårt jobb för att västnylänningarna ska må bra.



18.2.2022

Hur inverkar inrättandet av välfärdsområdet 
på funktionshinderservicen?

• Tjänsterna förenhetligas i området:

• Tillgång till tjänster, tjänsternas kriterier, klientavgifter, anvisningar

• Arbetet med att förenhetliga har påbörjats, men det tar tid: allt är inte 

färdigt 1.1.2023.

• Målet är att förändringen från en kommun/stad till ett välfärdsområde ska 

synas för klienterna så lite som möjligt.

• Även lagstiftningen om funktionshinderservice, som håller på att ändras, 

påverkar funktionshinderservicen.

• Ändringarna i lagstiftningen beaktas när tjänsterna förenhetligas.



Jotta 
länsiuusimaalaiset 

voivat hyvin.
Våra mål är att

• trygga jämlika och högklassiga social-
och hälsovårdstjänster 

• 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.



Invånarna önskar att funktionshinderservicen 
inom välfärdsområdet är klientorienterad och 
smidig
I mars–april frågade vi invånarna i Västra Nyland om deras första tankar om 

funktionshinderservicen inom det nya välfärdsområdet. Drygt 200 invånare svarade på 

enkäten. Vi fick svar från varje kommun i Västra Nyland.

Erfarenheterna av kvaliteten på den nuvarande funktionshinderservicen 

varierar: 

▪ 36,5 % av dem som deltog i enkäten anser att den funktionshinderservice som 

kommunen ordnar håller för närvarande mycket eller ganska hög kvalitet

▪ 48 % anser att servicen håller ganska eller mycket låg kvalitet.

▪ 15,5 % av dem som svarade valde alternativet ”Jag vet inte”.
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De fem viktigaste 
kvalitetsfaktorerna för klienterna 
inom funktionshinderservicen i 
det kommande välfärdsområdet

• Majoriteten önskade att klienternas 
behov beaktas
(90 % av dem som svarade).

▪ Den näst viktigaste kvalitetsfaktorn 
var kompetent personal
(74 % av den som svarade).

▪ Dessutom uppskattar klienterna

▪ en smidig servicekedja (63 %), 

▪ en snabb tillgång till 
tjänsterna (60 %) och

▪ personalens förmåga att 
lyssna och bemöta (52 %).

17.9.2021



Etevas och Kårkullas tjänster för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning fortsätter 
inom välfärdsområdet

• Etevas och Kårkullas tjänster för boende och verksamhet dagtid blir 

en del av Västra Nylands välfärdsområde från och med början av 

2023.

• Målet är att övergången inte alls ska synas för dem som använder 

tjänsterna, även om mycket administrativt arbete pågår i 

bakgrunden. 

• Den som har sitt hem på en boendeserviceenhet behåller sitt hem 

även efter överföringen till välfärdsområdet. De bekanta grannarna 

och den bekanta personalen blir kvar.

• Även arbets- och dagverksamheten fortsätter som tidigare. 

Gruppskjutsarna fortsätter som nu.

1.6.2022
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Färdtjänster



11

Nu bygger vi upp en fungerande 

färdtjänstmodell och utvecklar tjänsten 

tillsammans.

• Vi skapar en ny, bättre mobilitetstjänst för de 

västnylänningar som har svårt att röra sig i det 

dagliga livet.

• Vår väg är klar: i den tidigare tjänsten har det 

förekommit problem som vi nu åtgärdar så bra  

vi kan, samtidigt som vi bygger nytt genom att 

utveckla tillsammans.

• Vi lyssnar, diskuterar och gör saker på nya sätt 

om det behövs.

• För att hitta bästa praxis vill vi fortsätta arbetet 

med att utveckla tjänsten och lyssna på de 

erfarenheter som serviceanvändarna och 

chaufförerna har.
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Färdtjänster är viktiga för många

• Färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen i välfärdsområdet 

• cirka 8 500 klienter, 

• 0,5 miljoner skjutsar,

• kostnader på ca 20 miljoner euro per år.

• Avtalet om färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen måste 

konkurrensutsättas på nytt för välfärdsområdet. 

• För välfärdsområdet ska det slutligen byggas upp endast en 

verksamhetsmodell i hela området.

• Vi börjar bygga upp en ny verksamhetsmodell för välfärdsområdet, inte utvidga en 

existerande tjänst i någon av kommunerna.
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För invånarna i Västra Nylands välfärdsområde ordnades 
en enkät där invånarna ombads berätta om sina 
önskemål kring nya färdtjänster.

• Klientens säkerhet särskilt när det är fråga 

om äldre med nedsatt rörelseförmåga och 

minnesrelaterad sjukdom.

• Att de bokade skjutsarna faktiskt kommer 

och man kan lita på det ens på något sätt.

• Jag får en skjuts när jag behöver den, inte 

genom att boka den föregående dag.

• Tillgång till skjutsar vid olika tider på 

dygnet, att det är lätt att beställa, men så 

att integriteten är skyddad.

• Att skjutsen kommer i tid och att den är lätt 

att beställa.

• Att skjutsen är lätt att betala.

• Mångsidighet och valfrihet.

• SNABB tillgång till tjänsten (max 15 min) 

och rätt till en viss, namngiven chaufför.

• Punktlighet, en bil som motsvarar behoven, 

en yrkeskunnig chaufför.

• Beaktande av klientens individuella behov. 

Att lagar, som handikappservicelagen, FN:s 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, taxilagen följs, 

självbestämmanderätt.

(Enkäten var öppen 22.4-20.5.2022)
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Frågor och kommentarer ur 
invånarenkäter



15

Frågor och kommentarer om 
funktionshinderservicen i Västra Nyland

• Jag är rädd för att vi förlorar alla de tjänster i välfärdsområdet som varit 
solklara i hemkommunen. Viktigast är att man får service i den egna 
kommunen.
➢ Tjänsternas kontinuitet är ett viktigt mål i hela välfärdsområdet. Vårt mål 

är att så lite som möjligt förändras när välfärdsområdet startar.

• Smidig, tvåspråkig service är mycket viktig.
➢ Vi vill trygga tjänsterna för klienterna på finska, svenska och engelska.

• Tillgång till tjänster och att de är tydliga är viktigt, vem som svarar för vad, 
det ska vara tydligt och kommunikationen ska vara öppen.
➢ Vi publicerar servicebeskrivningar om våra tjänster för invånarna på vår 

webbplats. Vi berättar hur du får kontakt med socialarbetet och hur du 
ansöker om tjänster.

➢ Våra telefonnummer och kontaktuppgifter ändras.



Frågor och kommentarer om 
funktionshinderservicen i Västra Nyland

• 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?
➢ Det är viktigt att höra klienterna när färdtjänsten utvecklas. Därför bearbetade vi 

bl.a. servicebeskrivningen tillsammans med en grupp klienter.

• Är det så att man inte kan bli kvitt den nuvarande, dåliga och problematiska 
färdtjänsten som är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning? 
➢ Vi utvecklar färdtjänsten tillsammans med klienterna. I Esbo konkurrensutsätts 

förmedlingstjänsten på nytt. Vid beredningen av upphandlingen har den respons 
som fåtts och ändringsbehoven beaktats.

• När kartläggs eller beaktas organisationers och föreningars kompetens och deras 
klienters och medlemmars behov i beredningsarbetet?
➢ Vi har ordnat ett diskussionsmöte om färdtjänsten med organisationer. Klienterna 

och samarbetsparterna har vi hört med två enkäter. På hösten fortsätter 
samarbetet.
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Frågor och kommentarer om 
funktionshinderservicen i Västra Nyland

• Dokument, t.ex. en bedömning av servicebehov ska göras inom sju dygn efter ett möte och 
korrigeringarna måste göras snabbt.
➢ Vi vill betjäna så fort som möjligt. Ibland tar det tid att utreda ärenden och då kan man 

vara tvungen att vänta på dokument och tjänster.

• Framtiden oroar mig jättemycket. Beaktandet av den oro som organisationer och föreningar 
för personer med funktionsnedsättning har och de förslag som de kommit med har varit 
varierande och ofta svagt i området och när området blir större och beredningen sker under 
Esbos ledning. Det är kritiskt att alla kommuner beaktas. Vill man göra det? 
➢ Funktionshinderservicen har samarbetat tätt med bl.a. ordförandena för råden för 

personer med funktionsnedsättning i området. I beredningsgrupperna har representanter 
för kommunernas personal varit med.

• Likadana modeller för alla kan inte vara utgångspunkten, utan jämlikhet förutsätter både 
individuella och lokala lösningar.
➢ Vi har identifierat att kommunerna är mycket olika. Vi vill att Västra Nylands goda praxis 

beaktas och missförhållandena avhjälps.



Frågor om tjänster för barn och unga

• 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. 

• Tydligare servicekedjor för unga med neuropsykiatriska symtom! Vart ”hör” dessa 
ungdomar?

➢ Familjer kommer att få nytt slags hjälp för barnens neuropsykiatriska symtom och 
beteendestörningar.

➢ 50 experter inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, skolorna och 
ungdomstjänsterna i Västra Nyland utbildas till neuropsykiatriska coacher nästa år.

➢ Om din familj har neurologiska problem, kan dessa coacher hjälpa er att klara er i 
vardagen och också minska den psykiska belastningen.
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Kanaler för kommunikation och 
delaktighet
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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



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.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Tack!

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

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/

