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212.1.2022

Välkommen – våra teman i dag

• Presentation av oss och hur du kan ställa frågor 

• Västra Nylands välfärdsområde

• Välfärdsområdesvalet 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige

• 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. 17.00–18.00
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Med er i dag

Sanna Svahn

Ordförande, det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde

Beredningsdirektörerna:

Markus Paananen
Hälsovård

Jorma Haapanen
Tjänster för äldre

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

Jaana Koskela
Gemensamma tjänster, funktionshinderservice och 
integrationer

Kimmo Markkanen
Räddningsväsende och prehospital 
akutsjukvård
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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
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Reformens riksomfattande mål

• Trygga jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och 

räddningsväsendets tjänster överallt i Finland och tillgång till 

yrkeskunnig arbetskraft

• Förbättra säkerheten och tillgången till och tillgängligheten av 

bastjänster

• Minska skillnaderna i välfärd och hälsa

• Stävja kostnadsökningen
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Västra Nylands
välfärdsområde

10
kommuner + räddningsverket

470 000 
invånare

8 500 
anställda

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

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

74 % 
finskspråkiga

12 % 
svenskspråkiga

13 %
personer med andra 
språk som modersmål

12.1.2022
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Särdrag hos befolkningen 
i Västra Nyland 2030

• Befolkningsutvecklingen varierar

Folkökning i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt 

och Vichtis

Folkminskning i andra kommuner

• Nästan hela folkökningen är invånare med 

andra språk än svenska eller finska som 

modersmål 

• Befolkningen åldras

Antalet personer över 75 år ökar

Befolkningen i arbetsför ålder minskar

• Dessa förändringar påverkar 

servicebehovet och sättet att ordna 

tjänsterna

12.1.2022
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Hur lyckas man med en historiskt stor 
förändring?

• Kompetent och yrkeskunnig personal har en nyckelroll

• Hörande av invånare, personal, beslutsfattare, företag och 

organisationer, fungerande dialog och aktiv kommunikation

• Engagemang för gemensamma mål och öppet beslutsfattande som 

baserar sig på god förvaltning

• För att utvecklingen ska lyckas måste alla parter ha ett öppet sinnne 

samt en vilja att lära sig och utveckla nytt

• Förnyelsen sker inte på ett ögonblick – vi måste ha tålamod när det 

gäller att bygga välfärdsområdet
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Välfärdsområdets uppgifter
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Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022
Förhandsröstningen började i dag

• Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om ordnandet av social- och 

hälsovården samt räddningsväsendet i välfärdsområdet.

• Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige väljs 79 ledamöter

• Mandatperioden är 1.3.2022–31.5.2025

• Förhandsröstning 12–18.1.2022

• Valkretsen vid valet är hela välfärdsområdet.

• Läs mer om valet, röstningsställena och kandidaterna:

• www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade Välfärdsområdesvalet 2022

• www.valfinland.fi

12.1.2022

http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade
www.valfinland.fi
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Preliminär struktur för den politiska organisationen
Diskussionen fortsätter i januari 2022, välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut 
uppskattningsvis 3/2022

BESLUTANDERÄTTLAGSTADGADE

Välfärdsområdets fullmäktige
79 ledamöter, ordf. och 2 vice ordf.

Välfärdsområdesstyrelsen
Ordf. och 2 vice ordf. 

15 ledamöter och 15 ersättare

Välfärdsområdesvalnämnden
5 medlemmar och 5 ersättare

Revisionsnämnden
13 ledamöter och ersättare

Nationalspråksnämnden
13 ledamöter och ersättare Styrning av HUS

Representanter bl.a. i HUS organ

PÅVERKANS-
ORGAN

Äldrerådet

Rådet för personer 
med 

funktionsnedsättning

Ungdomsfullmäktige

ICKE-LAGSTADGADE

Nämnden/sektionen för 
tjänster och resurser

13 ledamöter och ersättare

Nämnden/sektionen för
framtid och utveckling 

13 ledamöter och ersättare

Nämnden/sektionen för
beredskap och säkerhet
13 ledamöter och ersättare

Välfärdsområdesstyrelsens sektion för 
individärenden

9 ledamöter och ersättare

Välfärdsområdesfullmäktiges 
förhandlingskommitté som tillsätts av 

välfärdsområdesstyrelsen
Ordförandena för fullmäktigegrupperna i 

välfärdsområdesfullmäktige

12.1.2022
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Invånarnas tjänster fortsätter normalt

• Kommunerna ordnar tjänsterna fram till utgången 

av 2022, varefter välfärdsområdet svarar för 

ordnandet av tjänsterna

• Vi tryggar tjänsterna även under pandemin

• Vi förnyar tjänsterna genom att utveckla dem 

tillsammans

• Vårt mål är att invånarna överallt i Västra Nyland 

ska få jämlika och högklassiga tjänster i rätt tid

• Vi jobbar för att västnylänningarna ska må bra

12.1.2022
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I Västra Nyland har man samarbetat redan 
länge

• 2004: Västra Nylands räddningsverk

• 2019: Social- och krisjouren i Västra Nyland

• 2021: Västra Nylands vårdhemsportal, hoivakodit.lu-palvelut.fi och 

gemensamma verksamhetsmodeller för kvalitetskontroll

https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/
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Exempel på vad som planerats

• Tas i bruk i hela Västra Nyland i sinom tid:

• Applikationen E-välfärd och chattmottagning, Esbo, Lojo 

och Karviainen 01–03/2022

• Verksamhetsmodellen Värdighet i livets slutskede för 

vårdhem, utbildning i hela området

• Teammodell på hälsostationer, ett försök i Esbo och 

Grankulla, inom kort i Raseborg

• Mental- och missbruksvård, bättre tjänster för alla åldrar

i samarbete med HUS

• Familjecentertjänster

• Akuta situationer för hemvårdsklienter, gemensam 

verksamhetsmodell

• Målbilden Smidig tillgång till social- och hälsovård, video

https://www.youtube.com/watch?v=dBU6yKLnV6g
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Servicekedjan för mental hälsa för unga

12.1.2022
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Beredning av Västra Nylands välfärdsområde

Det temporära beredningsorganet, ordförande Sanna Svahn -
> 02/2022 

Välfärdsområdesfullmäktige och 
välfärdsområdesstyrelsen

03/2022 ->

Förändringsdirektör, tills direktören för 
välfärdsområdet väljs

Beredningsdirektörerna

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
Mari Ahlström

Tjänster för 
vuxna

Markus Paananen

Tjänster för 
äldre

Jorma Haapanen

Gemensamma 
tjänster 

och integrationer
Jaana Koskela

Räddningsväsendet och 
prehospital 

akutsjukvård

Kimmo Markkanen Beredningsdirektörernas 
tjänster är till slutet av 2022
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Frågor om tjänsternas innehåll
• Hur inverkar reformen på social- och hälsovåren? Hur inverkar reformen på 

räddningsväsendet och frivilliga brandkårerna?

• Hur ordnas de förebyggande tjänsterna?

• Har man funderat på uppsökande äldrearbete? Hur tänker man möta 

seniorer?

• Hur beaktas behandlingen av sällsynta sjukdomar?

• Hur säkerställs psykiatrisk vård och behandling för barn och unga? Hur ordnas 

psykologtjänsterna i skolor och läroanstalter?

• Hur ordnas arbetsverksamheten för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning?

• Hur löser man förenhetligandet av informationssystemen?

• Har servicelöftet redan beretts?
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Frågor om tjänsternas tillgänglighet och 
valfrihet

• Vad händer med närtjänsterna? Hur säkerställer man att välfungerande närtjänster 

bevaras även i fortsättningen?

• Hur garanterar man att det är lätt att få tillgång till tjänsterna också på landsbygden?

• Får jag anlita tjänster någon annanstans än i min hemkommun?

• Vilka tjänster kan man använda servicesedel för? 

• Hur beaktas modellen med flera producenter som en del kommuner genomför 

(privata aktörer deltar i produktionen av tjänster)?

• Finns det samjourer och var ligger de?

• Kan man fortfarande använda alla HUS Bilddiagnostiks och HUSLABs tjänster i hela 

HUS-området?

• Överförs HUS Hjälpmedelstjänster till välfärdsområdet?
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Frågor om kostnader och finansiering

• Hur verkar finansieringen om man vill bevara de nuvarande tjänsterna och utvidga de nya 

tjänster som utvecklats inom olika projekt till hela området? (beredningsskedet och 1:a 

verksamhetsåret)

• Hur löser man en sammanslagning av informationssystemen och vad är kostnaden för 

den?

• Hur ökar denna förändring effektiviteten och dämpar kostnadsökningen? Hur stora 

besparingar har man redan nått genom en lättare förvaltning? 

• Vilka organisationsunderstöd delar välfärdsområdet ut, hur ansöker man om dem och när 

fattas beslut om deras belopp?

• Varifrån kommer skattemedlen för välfärdsområdet?

• Hurdana arvoden kommer närståendevårdarna att få?

12.1.2022
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Frågor om välfärdsområdets beslutsfattande

• Målet är att invånarna ska få jämlika tjänster, men en stor del av 

platserna i välfärdsområdesfullmäktige kommer sannolikt att gå 

till ledamöter från Esbo. Kan de komma att bygga upp tjänsterna 

Esbocentrerat? Hur tryggas tjänsterna och rättigheterna i 

områden utanför Esbo?

12.1.2022
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Frågor om möjligheterna att delta

• Har Västra Nylands välfärdsområde redan utarbetat ett program för 

delaktighet? 

• På vilket sätt kan invånarna delta i utvecklingen av tjänsterna? Även 

olika grupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller äldre 

personer?

• Hur beaktas patientens/klientens interaktiva deltagande och 

inkluderande t.ex. genom IKT-program, varvid personalens arbetstid 

sparas?

• Hur kan de som använder färdtjänst delta i planeringen av tjänsten?

• Har man gjort/övervägt enkäter till personalen?
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Kom med i invånargemenskapen!

• Hurdana tjänster borde vi ha i Västra Nyland? Hur ska vi göra dem kända 
och lättillgängliga?

• Vi skapar tillsammans sådana välfärdstjänster för Västra Nyland som ger oss 
hälsa och välfärd och som vi alla kan vara stolta över.

• I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård kan du påverka 
utvecklingen av social- och hälsovården och räddningstjänsterna genom att 
delta i diskussioner och andra uppgifter. Du kan också lämna in förslag och 
frågor. 

• Anmäl dig till invånargemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
på adressen LU-palvelut.fi/valfardsomrade

http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade


2323
23

Följ och delta – kanaler för 
beredningen av 
välfärdsområdet

• Webbplats:

www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue

www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty

Vi kommer att ha ett forum för Frågor och svar  

• Nyhetsbrevet kan beställas på webbplatsen

• Invånargemenskapen Drömmarnas social- och 

hälsovård, utveckling och diskussion

• Twitter: @LUhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde

• Pressmeddelanden kan beställas på STT-Info

12.1.2022

http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade
http://www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty
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/80762052/admin/
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-vastra-nylands-valfardsomrade/r?publisherId=69818831


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos - Tack!

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde

Webbplats: www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.linkedin.com/company/80762052/admin/
http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

