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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

73 % 
finskspråkiga

12 % 
svenskspråkiga

15 %
personer med andra 
språk som modersmål



Västra Nylands välfärdsområde 

SÄRDRAG

GEOGRAFISK VARIATION
Från stadscentrum och landsbygd till 

ödemark och havsstrand.
Regional variation i tillgången till tjänster på 

lika villkor.

OJÄMN 
BEFOLKNINGSSTRUKTUR

Det finns betydande regionala skillnader i 
befolkningstillväxten och åldersstrukturen. 

En betydande del av social- och 
hälsovårdspersonalen går i pension före 

2028.

MÅNGFALD AV MODERSMÅL 
OCH KULTURER

Andelen svenskspråkiga (12 %) och 
personer med främmande språk som 

modersmål (13 %) är betydande. Antalet 
personer med främmande språk som 

modersmål ökar och servicebehoven blir 
mer varierande.

SERVICEASPEKTER

LÄGRE PREVALENS
I Västra Nyland är prevalensen lägre än i 

övriga Finland. Efterfrågan på 
primärvårdens tjänster är i genomsnitt 

lägre än i hela Finland.

UTVECKLING AV 
SERVICEPROCESSER

Genom att ytterligare rationalisera 
servicekedjor och vårdstigar är det möjligt att 

förbättra tjänsternas rättidighet och 
kostnadseffektivitet.

EFTERFRÅGAN PÅ MENTALVÅRD 
VÄNTAS ÖKA MEST

Antalet kunder med psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar förutspås öka mest (ca 6 %) 

före 2030.

EKONOMISKA ASPEKTER

FINANSIERING AV 
VÄLFÄRDSOMRÅDET 2023
1 631,8 miljoner*
*Källa: Kommunernas och välfärdsområdenas 
finansieringskalkyler | Vårdreformen

HÖGRE KOSTNADSNIVÅ
De behovsstandardiserade nettokostnaderna 
för social- och hälsovården i Västra Nyland 
(exkl. Högfors) är högre än genomsnittet i 

hela landet.
Kostnaderna för den specialiserade 

sjukvården är den största nettokostnaden 
per invånare.

INFORMATIONSSYSTEMEN 
BILDAR EN SPLITTRAD 

HELHET
Antalet IKT-system är stort och systemen 

bör förenhetligas. Digitaliseringen utnyttjas i 
varierande grad i social- och 

hälsovårdstjänsterna.

Befolkningstillväxten i 
området väntas öka 
kostnaderna för tjänsterna 
med ~7 % fram till 2030.

SKILLNADER I SÄTTEN ATT 
PRODUCERA TJÄNSTER

I nuläget förutsätter sättet att ordna tjänster 
ofta särskild uppmärksamhet i fråga om 

kostnadsstruktur och effektivitet.

UNDERHÅLLSKOSTNADER 
FÖR SERVICENÄTETS 

FASTIGHETER
Underhållskostnaderna för fastigheterna har 

uppskattas till ca 75 miljoner euro per år 
(beräkning under beredningen).

https://soteuudistus.fi/sv/finansieringskalkyler


För att 
västnylänningarna 

ska må bra.

Målen för reformen:

• trygga jämlika och högklassiga social- och 
hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets

• 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.



Västra Nylands välfärdsområdes organisations- och ledningsstruktur
Välfärdsområdets 

direktör
Sanna 
Svahn

Stöd för ledningen
Direktör för 

koncerntjänsterna* 
Markus 
Syrjänen

Koncerntjänsterna*
Ekonomi

Personal

Förvaltning och upphandling

Dataadministration

Kommunikation och delaktighet

Stödtjänster för produktionen

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

Direktör 
för service-

produktionen
Matias 
Pälve

Ledning av 
serviceproduktionen 
inom social- och 
hälsovården 

Tjänster på svenska

FUIK**

Styrning av 
den specialiserade 
sjukvården

** forskning, utveckling, 
innovationer och kompetens,

Räddnings-
verket

Veli-Pekka 
Ihamäki

Planering och 
styrning

Service-
produktion

Stöd för 
produktionen

Tjänster för 
äldre

Tuula 
Suominen

Rådgivning, 
handledning 
och 
bedömning

Tjänster som 
stöder 
boende 
hemma

Boende-
tjänster

Sjukhus-
tjänster och 
avdelningar

Tjänster för 
barn, unga och 

familjer

Mari 
Ahlström

Förebyggande 
tjänster och 
tjänster inom 
tidigt stöd
Riktade 
tjänster för 
barn och unga

Tjänster inom 
särskilt stöd för 
barn och unga

Områdes-
organisation 
(temporär)

Områdes-
organisation 
(temporär)

Gemensamma 
social- och 
hälsovårds-

tjänster
Markus 
Paananen

Gemensamma 
hälsovårds-
tjänster

Munhälso-
vårdstjänster

Rehabiliterings-
tjänster

Mentalvårds-
och missbrukar-
tjänster

Gemensamma 
socialtjänster

Funktions-
hinderservice

Timo 
Hokkanen

Funktions-
hinderservicens 
socialarbete

Funktions-
hinderservicens 
serviceproduk-
tion



Kritiska mål för omställningsfasen i Västra 
Nylands välfärdsområde
I omställningsfasen betonas en trygg övergång

Tryggande av personalens 
ställning.

Säkerställande av en kontrollerad 
överlåtelse av rörelse.

Ett starkt partnerskap med 
kommunerna.

Skapande av ett smidigt 
samarbete mellan kommunerna 

och välfärdsområdet.

Säkerställande av ekonomisk 
hållbarhet.

De yttre ramarna för 
välfärdsområdets ekonomi 
kommer att vara strikta.

Utnyttjande av förändringen.
Förnyelsen är nödvändig för att 

de nationella målen ska nås.

Tryggande av tjänsterna 
för invånarna i området.

Tjänsterna för kunderna 
ändras så lite som möjligt.



Kommunerna ordnar tjänsterna för invånarna 
fram till 31.12.2022

• 1.1.2023 övertar välfärdsområdet ansvaret för ordnandet av tjänsterna.

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

• Hälsovårdstjänsterna fortsätter och fungerar i början av 2023 på samma 
sätt som i nuläget. Hälsovårdstjänsterna finns tillgängliga på samma 
hälsostationer som nu. 

• Tjänsternas telefonnummer och webbsidor (luvn.fi) kommer att ändras. 

• Vi berättar mer om ändringen när tidsschemat preciseras. 



Strategienkät – vad tyckte ni?
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2 130
svar
Strategienkäten riktades till 
invånare, personal samt 
organisationer och företag.

Enkäten kunde besvaras 11–26.8 
på finska, svenska och engelska.



Välfärdsområdets 
strategi
• I välfärdsområdets strategi fastställs Västra 

Nylands välfärdsområdes grundläggande 
uppgift, värderingar samt strategiska riktlinjer 
och mål.

• Strategin är ett resultat av samarbete. 

• Vi ger ut strategin i olika språkversioner och 
publicerar strategirelaterat 
presentationsmaterial.

• Strategins uppgift är att svara på varför vi 
gör något. 

• Vad och hur vi gör planeras i 
verksamhetsplanen i vår. 



Värderingar
De som svarade på strategienkäten skulle 
välja följande värderingar för 
välfärdsområdet:

Kundorientering

Ansvarsfullhet

Jämlikhet

Säkerhet

I de öppna svaren upprepades flexibilitet, effektivitet, 
öppenhet, tillgänglighet/nåbarhet, tvåspråkighet, 
arbetshälsa och verkningsfullhet.



De som svarade anser att de 
viktigaste tyngdpunkterna 
för de följande 5–10 åren är
1. Tjänster i rätt tid och enligt behov

2. Ökning av mängden effektiva 
förebyggande tjänster och tjänster för tidigt 
stöd

3. Enhetliga tjänster oberoende av 
bostadsort

4. Stärkande av tjänsterna på basnivå 
(t.ex. tjänster med låg tröskel) 



De anställda anser att de 
viktigaste tyngdpunkterna 
med tanke på personalens 
trivsel och kompetens och 
tillgången till personal är

1. Tillräcklig personaldimensionering

2. Möjlighet att påverka det egna arbetet

3. Satsningar på personalens delaktighet 
och möjligheter att påverka

4. Utveckling av personalens kompetens



Representanter för 
organisationer och företag 
anser att de viktigaste 
frågorna i samarbetet med 
Västra Nylands välfärdsområde 
är
1. Tillgång till tjänster

2. Smidiga servicekedjor

3. Att ansvarsfördelningen är tydlig och 
kommunikationen är smidig

4. Att man förbättrar tjänsternas kvalitet

Något annat, vad?
• Öppen dialog med den privata sektorn
• Serviceproducenternas möjlighet till aktivt deltagande
• Kundorientering och erfarenhetsexpertis



Påverkan och delaktighet
Tre-i-topp i de upplevda och önskade sätten att delta, utveckla och påverka var tydlig: att 
besvara enkäter, rösta och ge respons på tjänsterna.

Genom att besvara enkäter 75 %

Genom att rösta i val 68 %

Genom att ge respons på tjänsterna 61 %

Andra sätt att delta och påverka
• Informationsmöten och tillställningar 
för invånare (27 %) 
• Arbete i invånarråd (17 %) 
• Föreningsverksamhet (12 %) 
• Brev till invånare och personal (11 %) 

Strategienkät till invånare, personal, organisationer, samarbetspartner och företag i 
Västra Nylands välfärdsområde 11–26.8.2022. Totalt N = 2 129



Kanaler för information om välfärdsområdet
Webbplatsen, luvn.fi, upplevdes som behagligaste informationskälla när det gäller att berätta om 
välfärdsområdets uppbyggnad och dess tjänster. Kanalerna på sociala medier har en stor och hängiven 
följarskara och nästan hälften av de som svarade skulle gärna läsa ett meddelande som delas ut till 
hemmen. Vi håller på att ta fram ett sådant meddelande om välfärdsområdet och dess tjänster.

Webbplats – www.luvn.fi 63 %
luvn=Länsi-Uusimaa-Västra Nyland

Sociala medier 59 %

Meddelande som delas ut till hemmen
48 %

Önskade informationskällor
• Medier, t.ex. lokaltidning (34 %)
• Välfärdsområdets anställda eller 
samarbetspartner som producerar 
tjänster (16 %)
• Radio (11 %) 

Strategienkät till invånare, personal, organisationer, samarbetspartner och företag i 
Västra Nylands välfärdsområde 11–26.8.2022. Totalt N = 2 129 



Balans i 
välfärdsområdets 
ekonomi
• Ekonomin i alla välfärdsområden i Finland 

beräknas uppvisa underskott 2023.

• Finansieringen av välfärdsområdena beaktar 
dåligt skillnader mellan välfärdsområden bl.a. 
i fråga om befolkningstillväxt och ökat 
servicebehov. 

• Västra Nylands välfärdsområde har till 
uppgift att säkerställa en trygg övergång 
och fortsatt service. 

• Vi bedriver ständigt intressebevakning för att 
vårt välfärdsområde ska få en sådan 
finansiering som beaktar särdragen i Västra 
Nyland.



Aktuella frågor
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Frågor om välfärdsområdets finansiering 
och system

• Har ni för avsikt att ansöka om tilläggsanslag eller dylikt för social- och 
hälsovården i vårt område och till vad riktas det? Vad händer efter 
övergångsperioden till exempel i mars–april 2023?

• Hur har man i välfärdsområdet förberett sig på införandet av Sarastia och 
att löneutbetalningen inte stöter på samma problem som medierna har 
rapporterat om i Helsingfors? 

• Vilka informationssystem har man beslutat att införa i välfärdsområdet och 
kan de införas från och med den 1 januari 2023?



Frågor om hälsovårdstjänster, närtjänster, 
missbrukartjänster och den specialiserade 
sjukvården 1/2

• Hur korrigeras den nuvarande vårdskulden utan att de sjuka lämnas vind för 
våg?

• Får diabetesskötarna och -läkarna endast göra sitt eget arbete, det vill säga 
sköta diabetiker och inte jourpatienter?

• Om en människa behöver sådan social- och hälsovård som finns i någon 
kommun, men inte i den egna kommunen, är det då möjligt att få tillgång 
till den, om man är berättigad till tjänsten?



Frågor om hälsovårdstjänster, närtjänster, 
missbrukartjänster och den specialiserade 
sjukvården 2/2

• Om en kund inte får vård inom den tid som fastställs i vårdgarantin, hur 
ersätter välfärdsområdet det till kunden? Om välfärdsområdet försummar 
vården, får kunden då en fribiljett till en privat läkartjänst, en 
penningersättning eller något annat?

• Hur kan hälsovårdstjänsterna tryggas också för Bromarvs invånare, för vilka 
resan till Lojo har varit onödigt lång?

• Kommer personer med svår funktionsnedsättning att få en egen/egna 
läkare, som till exempel förstår dessa patienters ofta svårbegripliga sätt att 
prata? Kommer det mobila sjukhuset att ha egna läkare, så att patienten 
inte behöver konsultera läkare med hjälp av en sjukskötare? Det mobila 
sjukhuset är lysande, men det är bra att ibland träffa en läkare ansikte mot 
ansikte.



Fråga om tjänster för äldre

• Den palliativa vården i välfärdsområdet behöver omedelbart förbättras: det 
finns ingen koordinator för vården, det finns ingen vårdstig och ingen 
särskild avdelning för patienter som behöver palliativ vård. När satsar man 
på detta så att situationen förbättras?



Fråga om tjänster för barn, unga och familjer

• På vilket sätt ordnas elevhälsans psykologtjänster från och med den 1 
januari 2023? Till exempel i Grankulla går köpeavtalen ut vid slutet av året 
och många skolor också i andra kommuner är utan psykologer.



Frågor om privata serviceproducenter och 
organisationer som serviceleverantörer
• Vad händer med de privata serviceproducenterna (till exempel familjearbete, 

stödperson och så vidare)?

• Beaktas organisationerna/den tredje sektorn som 
samarbetspartner/serviceleverantör? 



Frågor om delaktighet och informationsmötet 
för invånare 1/2

• Hur beaktas organisationernas behov i arbetet med servicestrategin? 
Hörs organisationerna i beredningen av servicestrategin? Hur? 

• Hur hörs områdets invånare i förberedelserna och i vilka 
arbetsgrupper eller beredningar deltar invånare?



Frågor om delaktighet och informationsmötet 
för invånare 2/2
• När ordnar ni ett öppet fysiskt evenemang för invånare, så att den rättvisa 

demokratin på lika villkor uppfylls? Alla människors kunskaper räcker inte till 
för att delta i digitala evenemang, beakta dem med digital 
funktionsnedsättning. Göm er inte i den digitala världen. Möt oss ”vanliga 
människor” med mod, svaren på era frågor finns hos oss, de tusentals 
lösningar på beslut som ni fattar.

• Varför kan inspelningen ses endast i två veckor?



Externa kommunikationskanaler
• Webbplats:

• www.luvn.fi

• www.luvn.fi/sv

• www. luvn.fi/en

• Twitter: @Luhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde

• YouTube: Västra Nylands välfärdsområde

• Nyhetsbrev till invånarna - prenumerera här

• Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde - delta i utvecklingen och diskutera

• Meddelanden till medierna - beställ på STT-Info

https://www.luvn.fi/fi
https://www.luvn.fi/sv
https://www.luvn.fi/en
https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
https://www.luvn.fi/sv/prenumerera-pa-nyhetsbrevet
https://www.luvn.fi/sv/ta-del-och-paverka
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade?publisherId=69818831


Vill du ha information direkt till din e-post?
Prenumerera på ett invånarbrev!
I brevet finns aktuella nyheter och information om välfärdsområdets 
uppbyggnad och dess tjänster. 

Nyhet i invånarbrevet:

Tandvårdens tjänster fortsätter som förut i Västra Nylands välfärdsområde

Organiseringsansvaret för munhälsovårdens tjänster flyttar vid ingången av 2023 till 
Västra Nylands välfärdsområde. Tjänsterna fortsätter som hittills, och till exempel 
jourverksamheten fortsätter på samma platser som i nuläget.

Den största ändringen sker inom den specialiserade munhälsovården, där en ny enhet 
grundas i Hagalund. Till den centraliseras administrationen för den specialiserade vården 
på basnivå och en del av tjänsterna. En del av den specialiserade vården bevaras dock 
fortfarande i de områden där den erbjuds i nuläget.

Nyhetsbrev till invånarna – prenumerera här

https://www.luvn.fi/sv/prenumerera-pa-nyhetsbrevet

https://www.luvn.fi/fi/tilaa-uutiskirje


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Tack och trevlig höst!
Kiitos ja hyvää syksyä!
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