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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



496 inv. 
(2 %)

66 inv. 
(1 %)

3 449 inv. 
(43 %) 17 689 inv. 

(64 %)

2 770 inv. 
(52 %)

19 970 inv. 
(7 %)

6 405 inv. 
(16 %)

3 197 inv. 
(33 %)

1 614 inv. 
(4 %)

1 696 inv. 
(28 %)

En betydande mängd svenskspråkiga inom 
Västra Nylands välfärdsområde 
(svenskspråkiga invånare 12/2020)

Invånare med svenska som 
modersmål: 12 % (57 370 inv.).

Social- och hälsovårdspersonal 
med svenska som modersmål: 
ca 17 % av årsverkena. 
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Ju längre västerut desto äldre
befolkning



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
Benita Öberg

FUUI**

Styrning av den 
specialiserade sjukvården
Jaana Koskela

** forskning, utveckling, 
utbildning och innovationer

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



Svenskspråkig service
(Uppgifter 25.11.2022)

Servicelinjedirektör

Benita Öberg

Servicechef

Cathrinne Wetterstrand

Serviceschef

Elisabeth Kajander

Specialsakkunnig

Kia Leidenius

Nationalspråksnämnden
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Tvåspråkigheten är med som en genomsyrande helhet i beredningen

FÖRVALTNINGEN 
språket med i strukturerna

SERVICENÄTVERKET 
Likvärdig service på båda 

nationalspråken

Språket beaktas i områdets styrmekanismer

• Förvaltningen: tvåspråkigheten synlig i våra 
styrdokument, upphandling 

• HR: personalens språkkunskaper, rekrytering, 
språkkrav, läroanstaltssamarbetet, språkkurser

• Kommunikation: likvärdig tvåspråkig 
kommunikation, fungerande 
översättningsprocesser 

• Kunskapsledning; uppföljning och utvärdering 
av mätare och kundnöjdhet enligt språkgrupp

• Digi och ICT: flerspråkiga system, 
språkinformationen i datasystemen.

• Genom planering och utnyttjande av hela 
områdets service säkerställa enhetliga 
servicestigar även på svenska.

• Första linjen och kundstyrning enligt 
språket är avgörande.

• Allmänna tjänster i regel tvåspråkiga.

• Ju mer specialiserade tjänster (ex. då 
kundgruppen liten), desto större behov 
av särlösningar. Behovet att centralisera 
tjänster på svenska?

• -> Språkaspekten beaktas i alla projekt!

Välfärdsområdets organisation
Finns en klar struktur och 

helhetsansvar över den svenska 
servicen

➢ Nationalspråksnämnden

➢ Västra Nylands specialuppdrag 
att stödja utvecklandet av 
svenskspråkiga tjänster i hela  
landet

Egentliga Finlands specialuppdrag att koordinera 
samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. 

Kontinuerlig bevakning och uppföljning



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Tjänster för äldre i Västra Nylands 
välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde



För att 
västnylänningarna 

ska må bra.
Vårt 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.



Ett axplock av tjänsterna för äldre

425+ miljoners nettoutgifter

3 000 anställda

Över 30 olika tjänster

vi är verksamma i 10 kommuners område

140+ telefonnummer som kontaktkanaler för äldre

4 000 klienter inom hemvården

1 650 familjer inom närståendevården

3 000 platser inom serviceboende med heldygnsomsorg

456 sjukhus(bäddavdelnings)platser inom primärvården
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Tjänsterna för äldre är omfattande i hela området



Rådgivning, bedömning 
och handledning

- stöd i ett tidigt skede 





Rådgivning, bedömning och handledning för 
äldre

Centraliserad rådgivning och 
klienthandledning

Minnesrådgivning

Närståendevård

Gerontologiskt socialarbete

hälso- och välfärdsfrämjande arbete

Över 150 anställda jobbar för att stöda 
välbefinnandet bland äldre

Målsättning

• rådgivning och handledning enkelt 
och nära

• tjänster enligt principen om en 
kontakt.



Målinriktad servicestig i Västra Nylands rådgivning och klienthandledning för 
äldre

1

”Jag hittar enkelt information och får vid 
behov personlig rådgivning och 

handledning för att klara mig i vardagen”

Att söka sig till tjänster 
och rådgivning

Information och tidigt stöd

VN:s social- och hälsovårds 
omfattande digitala tjänster: 

information om områdets 
tjänster* och stöd för 

självbedömning

*inkl. privata tjänster och tredje sektorns tjänster

Rådgivning på plats 
bland annat på en social-

och hälsocentral

Telefonrådgivning på två 
språk via ett centraliserat 

nummer

Möjlighet till elektronisk 
kontakt

2

”Vid behov utreds min situation grundligt. 
Stöd ordnas nära och snabbt”

Bedömning och beslutsfattande

Likvärdighet i tillgången till tjänster

• Gemensam modell för bedömning av servicebehovet

• Multiprofessionellt stöd i bedömningen

• Tjänster beviljas flexibelt nära klienten och på regionalt 
enhetliga grunder

• Individuell klientplan,
som beaktar även annan
närservice som stöder 
välbefinnandet

3

”Hur jag mår följs upp och jag vet vem 
jag kan kontakta om min situation

förändras.” 

Uppföljning av klientskapet

Bekant aktör följer med i föränderliga situationer 

• Gemensam modell för egen kontaktperson och/eller 
ansvarig arbetstagare

• Daglig uppföljning och långvarig uppföljning av 
klientens situation i enlighet med klientplanen

• Förändringar i klientens servicehelhet 
vid behov



Tjänster som stöder boende 
hemma

- en aktiv och trygg vardag i 
det egna hemmet



Tjänster som stöder boende hemma

Tjänster är bland annat

Hemvård

Stödtjänster

Rehabiliterande dagverksamhet

Distans- och hemrehabilitering

Upphandling och tillsyn av köpta tjänster

Tjänster och tillvägagångssätt stöder
• delaktigheten
• funktionsförmågan
• den egna aktiviteten
• självständigheten
• tryggheten
• klienten att klara av vardagen.

Möjligheten att bo tryggt i det egna hemmet främjas.

Tjänsterna fungerar i hela området.

I hemvården arbetar över 1 000 experter.



Boendeservice

- ett gott liv med god 
funktionsförmåga i en 
hemlik omgivning



Boendeservice

Serviceboende och familjevård för äldre

Serviceboende med heldygnsomsorg för 
äldre

Kortvarig vård/Intervallvård

Upphandling och tillsyn av köpta tjänster

Gemenskapsboende
• hyresbostad
• boendes gemensamma lokaler
• aktiviteter 
• omsorg och tillsyn enligt behov

Serviceboende med heldygnsomsorg 
• boende i vårdhem
• kort- eller långvarigt
• omsorg och tillsyn enligt behov 

Målet är ett gott liv med god funktionsförmåga.

I boendeservicen arbetar över 1 000 experter inom social- och 
hälsovården.
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Vårdhem i Västra Nyland (lu-palvelut.fi)

https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/




Sjukhustjänster

- expert på vård och 
rehabilitering för äldre 
samt stödtjänst för 
boende hemma



Sjukhustjänster

Sjukhustjänster är bland annat

Centraliserad patientundervisning

Avdelningsvård på basnivå

Hemsjukhus och mobilt sjukhus

Avdelningsrehabilitering

Minnespolikliniken

För vem?
• äldre som bor hemma
• äldre som bor i boendeservicen

Var?
• på avdelningar
• på polikliniker
• tjänst som ges i hemmet

Vad?
• sjukvård
• rehabilitering
• undersökning

Målet är att främja hälsan och funktionsförmågan för att 
stöda möjligheterna att klara sig i hemmet.

I sjukhustjänsterna arbetar nästan 800 experter. 



Några frågor som gäller äldre,  Västra Nylands Välfärdsområde

• Tjänster för äldre utgör största sektorn i välfärdsområdets ekonomi. Västra Nylands välfärdsområde har ca 500.000 

invånare, av dem är 12 % svenskspråkiga (= 60.000).

• Hurudan är åldersstrukturen för de svenskspråkiga? Hur många svenskpråkiga åldringar finns det, över 65, över 75, över 85, 

över 95 på välfärdsområdet?.

• Hur har man tänkt se till att alla 500.000 får vård nu och i framtiden och speciellt då antalet äldre ökar p.g.a. att livslängden

förlängs och proportionellt då de yngre skattebetalande generationerna är mindre?

• Hur har man tänkt säkerställa att det finns tillräckligt med vårdare och vårdare som också kan betjäna på svenska?

• Hur har man tänkt säkerställa att de äldre som inte kan använda smarttelefon och dator och som bor ensamma hemma, 

delvis p.g.a.

• samhällets medvetna vårdstrategi, kan beställa tid till vård då alla system nuförtiden utvecklas som digitala och all

information ges på nätet?

• Vart har man tänkt att de äldre ska flytta om de inte klarar sig längre hemma ensamma men inte är i så dåligt skick att de 

behöver vård dygnet runt?



Följ vår kommunikation
• Webbplats:

• www.luvn.fi

• www.luvn.fi/sv

• www.luvn.fi/en

• Twitter: @Luhyvinvointi

• Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

• Linkedin: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• Invånarnas nyhetsbrev - prenumerera här

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

• Pressmeddelanden – 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


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Tack!

Twitter: @LUhyvinvointi
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue
Linkedin: Västra Nylands välfärdsområde
YouTube: Västra Nylands välfärdsområde
Webbplats: www.luvn.fi/sv

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