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1. Avaus

2. Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen

• Soten ja pelastustoimen tilanne sekä alueellinen valmistelu Annikki Niiranen ja Vesa Parkko

• Kustannukset ja investoinnit Tiina Pulli

• Koronan vaikutukset ja kokemukset Marja-Liisa Mäntymaa

3. Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet Marja-Liisa Mäntymaa, 
Jorma Haapanen ja Ismo Korhonen sekä Anu Salonen 

• Tarvittavista jatkokeskusteluista ja –toimenpiteistä sopiminen 

4. Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet Lauri Lehto

• Keskustelua toimenpiteistä, joita voisi mahdollisesti toteuttaa hankkeiden puitteissa 
neuvotteluissa tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi 

• Mahdollisesti erityishuomiot ja huolet esim. hankkeiden etenemiseen liittyen

5. Muut mahdolliset esille nousevat asiat



2. ALUEEN NYKYTILA JA STRATEGISEN 
TASON KEHITTÄMINEN



Kymenlaakson näkymät –
Hyvinvointialueneuvottelu 24.11.2020
Annikki Niiranen 
toimitusjohtaja
Kymsote



Soten tilannekuva 1 / 2

• Maakunnallinen sote kuntayhtymä aloitti 2019
• Toimintatapojen ja palvelujen myöntämisen kriteereiden 

yhdenmukaistamista -> jatkuu edelleen

• Taloudellinen tulos yllättävän ”hyvä” 

• Vuosi 2020 ollut huomattavan haasteellinen, jota Covid 19 
rasittanut entisestään

• Uudistustyössä on kuitenkin edetty, jossain palveluissa hitaammin

• Tulos painuu raskaasti alijäämäiseksi
• Kunnat edellyttävät alijäämien kattamista toimintoja tehostamalla 2021 – 2022

• Kunnat tulokset 2020 muodostumassa ylijäämäiseksi ja vuoden 2021 talousarviot

• Asiakaspalaute ollut yllättävän hyvä 



Soten tilannekuva 2 / 2

• Kuntayhtymän omistajakuntien näkemykset ja odotukset 
Kymsoten toiminnasta ristiriitaisia

• Haminassa pyrkimystä kuntakohtaiseen palveluvalikoimaan / tasoon

• Samaa pyrkimystä myös pienemillä kunnilla

• Heijastuu päätöksentekoon ja hidastaa muutoksia

• Palkkaharmonisointi aloitetaan ensi vuonna; nostaa 
merkittävästi työvoimakustannuksia

• Pyritään siirtymäaikaan, järjestöt odottavat  tehtäväksi v.2021 

• Maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma sekä lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma tehty yhteistyössä kuntien kanssa , 

• Maakunnallinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma tekeillä



Alueellinen valmistelu

• Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät tehtävät  on 
varsinaisesti aloittamatta 

• Suunnitelmana aloittaa valmistelu vuoden 2021 alussa niin, että 
Vaten toiminta käynnistyy elo / syyskuussa 2021

• Käynnistetty yhteinen selvitys kuntien kanssa sote uudistuksen 
taloudellisista vaikutuksista kuntatalouteen ja tulevan 
hyvinvointialueen rahoitukseen

• Kuntien kiinteistöjä jää tyhjilleen 

• Tehdään kehittämistyötä valtionosuushankkeissa
• Vauhdittavat muutoinkin Kymsotessa käynnistettyä kehittämisohjelmaa













Kustannukset ja investoinnit
Tiina Pulli
Talousjohtaja



Talouden näkymiä

• Kymenlaakson väestö vähenee voimakkaasti (ikääntyminen ja muuttoliike), 
ennusteen mukaan yhdeksän prosenttia vuoteen 2030 mennessä 

veronmaksajien määrä laskee ja alueen kuntien taloudellinen kantokyky heikkenee

• Työttömyys on monimuotoista, yhden vanhemman perheitä on paljon, ja 
pienituloisuus on yleistä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden määrä suuri

• Ikääntyneiden väestöosuus on maan suurimpien joukossa, ja syntyvyys on 
vähäistä. Alueella 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 43 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

 Ikääntyneiden palvelutarve kasvaa



Kustannukset

• Palvelutarve (THL 2020) on alueella 17 % suurempi kuin maassa 
keskimäärin

• Palvelutarpeeseen suhteutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon 
menot olivat 2018 2 % pienemmät kuin keskimäärin

• Väestön määrään suhteutettuna kustannukset ovat noin 15 % 
korkeammat kuin maassa keskimäärin



Kustannustason ajurit tulevaisuudessa

• Syksyn 2020 rahoituslaskelmat tarkoittavat Kymeenlaakson
hyvinvointialueen osalta  rahoituksen laskua noin 20 miljoonalla eurolla 
nykytasoon nähden

• Rahoituksen muutokseen voidaan vastata 
• Palvelurakenteen muutoksilla vrt. ikääntyneiden asumisratkaisut, muutos näkyy jo

• Keskitetty asiakasohjaus ja palveluiden tehokkuus

• Digitaaliset palvelut ja teknologian hyväksikäyttö

• Varhaisen tuen palvelut ja painopistettä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin 

• Liikkuvat palvelut (esim. kotisairaala)

• Tiedolla johtaminen

• Lisäksi tarvitaan maltilliset palkkaratkaisut ja palkkaharmonisointiin – kansallisen 
tason voimapanosäännökset

• Meneillään selvitys kirjaamisen oikeellisuudesta, v. 2019 aineiston 
tarkistus , ja laskentaa tehty v. 2029  -> mahdollisuus selvitä



Investoinnit

• Palveluverkkouudistuksen tavoitteena ovat nykyistä 
suuremmat, monialaisista palveluista koostuvat 
kustannustehokkaat yksiköt

• Sote – ja perhekeskukset

• Digi- ja liikkuvien palveluiden uudistaminen

• Uusi muotoiset asumisratkaisut

• Hankinnan toteuttamisvaihtoehdoista ei ole vielä ratkaisua

• Rakenteilla olevat sairaalahankkeet Kotkassa ja Kouvolassa 
2017 – 2027 



Rahoitus

• Syksyn 2020 rahoituslaskelmat tarkoittavat 

Kymeenlaakson hyvinvointialueen osalta  rahoituksen 

laskua noin 20 miljoonalla eurolla nykytasoon nähden



Arvio Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoituksen 
määrän kehityksestä vuoteen 2028 asti
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Kymenlaakso
Koronan vaikutukset ja kokemukset
Marja-Liisa Mäntymaa 
johtajaylilääkäri
Johtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut



Ensimmäinen aalto – maalis-toukokuu 2020

• Ennen kokematon pandemiatilanne
• Pandemiasuunnitelmat perustuivat influenssan leviämismalleille

• Koronapandemia ei käyttäydy influenssapandemian tavoin

• Epävarmuutta >>tietoa
• Ei rokotetta, ei parantavaa hoitoa

• Suojavälineiden puute ja vellova maskinkäyttökeskustelu

• Mittava varautuminen
• Valmiuslait

• Normaalitoiminnan alasajo käytännössä kaikissa terveydenhuollon palveluissa

• Varautuminen tehohoidon tarpeen lisääntymiseen

• Potilasmäärä Kymenlaakson sairaaloissa jäi pieneksi
• Aluksi iso koronaepäilypotilaiden kohortointitarve diagnostiikkaviiveiden takia
• Alkuvaiheen huoli muuttui osin turhautumiseksi: “missä potilaat?”

• Palautuminen normaalitoimintaan touko-kesäkuussa
• Kymenlaakson keskussairaalan

• Suvantovaihe kesäkuu-syyskuu: Uusia tapauksia vähän, sairaalahoidon tarve minimaalista



Toinen aalto: syyskuu-?

• Syyskuusta alkaen tartuntojen lisääntyminen
• Urheilujoukkueissa (jääkiekko) isompia tartuntaryppäitä
• Pieniä tartuntaketjuja, koulukaranteenit lisääntyivät
• Lokakuussa isoja paikallisia ketjuja, maahanmuuttajaväestössä suuri 

ketju, perhetapahtumia
• Matkustaminen merkittävänä altistuslähteenä: Venäjä, Eurooppa
• Marraskuussa tapausten enemmistö Kouvolassa, paljon 

koulukaranteeneja
• Myös keski-ikäisten ja vanhempien tartuntaluvut lisääntyneet

• Sairaalahoidon tarve toistaiseksi hallittavissa, tehohoidon 
tarvetta vähän

• Terveydenhuollossa infektio-oireiset hoidetaan erillään  muista, 
muuten terveydenhuollon toiminta lähes normaali



Koronanyrkki – alueellinen koronakoordinaatioryhmä

• Edustus. Kymsote, kunnat, Ely-keskus, Avi, Thl, rajaviranomaiset, 
tulli

• Viestintä päätöksistä Kymsoten kautta

• Kokoukset kerran viikossa, tarvittaessa useammin (enimmillään 3 
kertaa viikossa)

• Toiminnan ”vakiintuminen” vienyt 3-4 kokousta

• Ryhmän vaikuttamisvalikoimassa epidemiavaiheiden mukaiset 
suositukset yleisölle, viestintä ja tilannekuvan välittäminen Aviin ja 
THL:lle

• Esimerkiksi alueelliset maskisuositukset olleet koronavaiheeseen nähden 
kattavampia  

• Kunnilla päätösvaltaa omista tiloistaan ja palveluistaan 

• Viestintä on otettu vastaan tehokkaasti alueelliseen mediaan



Muuta Kymsoten osalta

• Integroitu sote-kuntayhtymä – tartuntatautilaki ei tunne tällaista

• Valtionavut: Kymsote on saamassa vain esh:n osuuden 
valtionavustuksista, vaikka hoitaa myös kuntien peruspalveluita

• Ovatko sote-kuntayhtymät pärjänneet koronan kanssa eri 
tavalla kuin SHP+ kunnat-kombinaatio?

• Rokote on tulossa, mutta jaksaako väestö siihen asti 
koronarajoitusten noudattamista

• Viestintää ei ole koskaan liikaa



3. ALUEEN KESKEISET 
PALVELUHAASTEET JA 
VALTAKUNNALLISET PAINOPISTEET 



Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Marja-Liisa Mäntymaa, 
johtajaylilääkäri
Johtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut



Haasteet

• Ikääntyvä väestö
• Valtakunnan pessimistisin väestökehitysarvio
• Palvelutarve 17 % alle valtakunnallisen keskiarvon

• Sote-lakiesityksessä aleneva sote-palvelurahoitus
• Vaikka arviointiraportin mukaan palvelutarpeeseen suhteutetut sote-kustannukset alle

maan keskiarvon, ja somaattisen esh:n laskennalliset tarvevakioidut kustannukset maan
alimmalla tasolla

• Kaksinapainen maakunta
• Mm ympärivuorokautinen päivystys 2 pisteessä

• Palveluverkon keskittäminen kustannusten hillitsemismenetelmänä tuottaa
kuntavastustusta

• Rekrytointiongelmat
• Etenkin pth:ssa ja psykiatriassa runsas vuokralääkärityövoiman osuus
• Myös hoitohenkilökunnasta pulaa

• Keskussairaalan status tulevaisuudessa



Terveydenhuolto
• Vuoden 2019 (Kymsote) ja 2018 (kunnat) toiminnan vertailukelpoisuus 

perusterveydenhuollossa?

• Perusterveydenhuollon ja psykiatrian erikoisalan lääkäreistä pulaa koko 
alueella, ja vuokralääkäreiden osuus suuri

• Virkalääkärikunta rasittuu, palveluiden kehittäminen ja koulutus kärsii

• Kustannustaso korkea

• Perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkojen paikkamäärää vähennettiin 
v. 2019 kahden osaston verran

• Yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhusten palveluiden 
välillä lisätty Kymsoten aikana

• Kotisairaalatoimintaa lisätty, Arvi-hoitajatoiminta aloitettu

• Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilanne pysynyt kohtuullisena

• Päivystyksessä runsaasti vuokratyövoimaa
• Nykyisillä palvelusopimuksilla lääkäreiden satavuus ja laatu parantunut

• Kouvolan ensihoidon lääkäriyksikkö lähtenyt hyvin alkuun, ja laajenee 24/7 v. 2021



Tulevaisuuden  sote-keskustyö
• Perusterveydenhuoltoa on jo kehitetty tulevaisuuden sote-

keskusnäkymän pohjalta
• Palveluverkko- ja palveluiden saatavuusselvitykset v. 2019

• Perustason miepä-palveluita lisätty sote-keskuksiin

• Perusterveydenhuollon palveluohjausta keskitetty

• Tulevaisuuden sote-keskustyön kohteet ja työpaketit määritelty, 
projektihenkilöstön rekrytointi menossa

• Samanaikainen koronapandemia vaikeuttaa sote-
keskuskehittämistä

• Palveluohjaus, tiedolla johtaminen ja sähköisten palveluiden 
kehittäminen keskipisteessä



Koti-, asumis- ja hoivapalvelut
Jorma Haapanen
johtaja, koti-, asumis- ja hoivapalvelut
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Palvelurakenteen muutos
• Kymenlaaksossa edelleen raskas rakenne sekä ikääntyneiden että eritysryhmien 

asumispalveluissa

• Kotiin annettavia palveluita, varhaisen tuen palveluita sekä kevyempiä 
asumispalveluja vahvistamalla mahdollistetaan ympärivuorokautisten 
asumispalvelujen vähentäminen

• Keskitetyllä asiakasohjauksella varmistetaan kullekin asiakkaalle  
tarkoituksenmukaiset palvelut ja sekä muut tukimuodot

• Erityisryhmien asumispalvelujen kehittämissuunnitelma valmistumassa
• Erityisryhmien asumispalveluissa on paljon tehtävää siinä, että kullekin asiakkaalle 

tarjottavat palvelut vastaavat täsmällisemmin hänen tarvettaan
• Palvelutarpeen arviointeja ei ole päivitetty säännöllisesti, jolloin asiakkaita on jäänyt 

epätarkoituksenmukaisiin palveluihin 
• Vuoden 2021 aikana merkittäviä muutoksia kohdentamalla asumispalveluihin 

ohjautumista ja tukipalveluita vastaamaan asiakkaiden tarvetta

• Palvelujen myöntämisen perusteet pääosin yhtenäistetty vuoden 2020 aikana
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Asumispalvelut

• Ikääntyneiden asumispalveluissa palvelurakenteen keventäminen 
jatkuu tehostettua palveluasumista vähentämällä

• Vuonna 2019 vähennys 60 paikkaa -> peittävyys yli 10% yli 75v
• Vuonna 2020 vähennys 270 paikkaa -> peittävyys n. 8,5% yli 75v
• Vuonna 2021 vähennys 150 paikkaa -> peittävyys alle 7,5% yli 75v
• Tavoitteena 6%:n peittävyys vuonna 2024

• Periaatteena on säilyttää oman tuotannon ja ostopalvelujen suhde 
noin 50%/50%

• Vastaavasti lisätään palveluasumista, tuettua asumista ja uusia 
erilaisia välimuotoisia asumismuotoja

• Kevyempien asumispalvelujen määrän lisäämisessä edetään 
kuntakohtaisesti tasapuolisesti siten, että niiden määrä vastaa 
tarvetta – tiedostettava myös riski ylikapasiteetista
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Kotihoidon ja kotiin vietävien palveluiden 
kysyntä kasvaa
• Kotihoidon kysyntä kasvaa ja kotona asuu yhä enemmän tukea 

tarvitsevia ikääntyneitä, ikääntyvät toisaalta myös aikaisempaa 
parempikuntoisia

• Oleellista pystyä mahdollistamaan työntekijöille asiakkaan luona 
tapahtuvan työajan osuuden kasvattaminen, Tällä hetkellä 
lähihoitajilla 50% ja sairaanhoitajilla 40% 

• Palveluseteli ja ostopalvelut toimiviksi vaihtoehdoiksi myös 
kotihoidossa, omaa henkilöstöä ei lisätä kysynnän kasvaessa 

• Esitys ostopalvelumallista ja palvelusetelin käytöstä kuntayhtymän 
hallitukselle kuluvan vuoden aikana

• Alueella on ei ole riittävästi palveluntarjoajia, markkinaa on samalla 
kehitettävä
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Kotihoidossa merkittävää kehitystyötä
• Organisaatiorakenteen uudistaminen:

• Nykyiset isot tiimit pienemmiksi noin kymmenen työntekijän hoitoringeiksi

• Käyntilistat suunnitellaan hoitorinkikohtaisesti, jolloin hoidon jatkuvuus 
paranee (asiakkaan luona käy vähemmän eri hoitajia)

• Resurssipoolin uudelleenorganisointi, tavoitteena tehokkaampi sijaisten käyttö

• Resurssi- ja reittioptimoinnin käyttöönotto, jolla mahdollistetaan resurssien 
kohdentamista paremmin vastaamaan kysyntää

• Todelliset käynnit asiakkaan luona paremmin vastaamaan palvelusuunnitelmaa

• Kirjaamisen tasoa kehitetään (esim. käyntien sisältö ja tilastointi)

• Tavoitteena, että vuoden 2021 lopulla jokin digisovellus käytössä noin 
600:lla ikääntyneiden kotihoidon asiakkaalla. (27% 2200 asiakkaasta)

-> keskeisenä tavoitteena oleellinen parannus henkilöstön 
työtyytyväisyydessä
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Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut
Ismo Korhonen
johtaja, psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut
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Tavoitteena palvelujen toiminnallista yhteensovittamista tukeva hallinnollinen rakenne



Keskeiset palveluhaasteet Kymenlaaksossa

1. Väestön voimakas vähentyminen ja alhainen syntyvyys kanssa – palvelutarpeet 
muuttuvat demografisen muutokset myötä

2. Työttömyys on monimuotoista – nuorten koulutus ja sen jälkeinen työllistyminen sekä 
työikäisten paluu työmarkkinoille   

3. Yhden vanhemman perheitä on paljon - perheiden tuentarpeet ennen eroja, eron aikana 
ja eron jälkeen

4. Pienituloisuuden yleisyys – toimeentulon turvaaminen ja taloudellisen tuen järjestelyt

5. Mielenterveysperusteiset ongelmat ovat korkealla ja kasvussa – palveluihin pääsy ja 
intensiivisyys hoidoissa

Kaikki nämä trendit ennustavat vaikeaa tulevaisuutta palvelutarpeiden kuormittaessa 
monella tasolla aluetaloutta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä



Ratkaisut huomioiden valtakunnalliset 
painopisteet
Sote-keskukset ja perhekeskukset

• Yhden yhteydenoton periaatteella toimivat monialaisista palveluista koostuvat verkostot – palveluverkon uudistaminen

• Kiinteää palveluverkon täydentäminen liikkuvilla palveluilla sekä digitaaliset ja etäpalvelut palvelukokonaisuuksia täydentävinä

• Asiakasohjauksen keskittäminen - puhelinkeskuksesta ohjaavaksi ja neuvovaksi

• Perhekeskukset toimivat lähipalveluna oman alueensa monialaisina asiantuntijoina

• Tukena ”tulevaisuuden sote-keskus” hankkeen työpaketit

Palveluprosessien tehostaminen ja palvelupolkujen muodostaminen – palvelujen saaminen määräajoissa

• Parannetaan ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen saatavuutta ja kevennetään palvelurakennetta (esim. nuorten matalat, 

IPC ja CoolKids, LS järjestelyt) ml. perus- ja erityistason välisestä työnjaosta sopiminen

• Kuvataan hoitopolkuja, jalkautetaan hyviä käytäntöjä koko alueelle ja lisätään koulutusta (esim. Miepän organisoituminen hoitolinjoihin, 

NEPSY, Vauva-polku) 

• Resurssien kokonaishallintaa ja kohdentamista parannetaan ostopalveluja kotiuttamalla (esim. mielenterveys- ja päihdehoidon 

avopalvelut ja LNP:n kehityksellisten palveluiden terapiat)

Eri toimijoiden verkostoyhteistyö

• Maakunnallinen perhekeskusverkostotoimintamalli on käynnistynyt ja palveluja kehitetään maakunnallisesti monialaisena yhteistyönä

• Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020–2024 tarjoaa maakunnan yhteiset kehittämisen strategiset 

suuntaviivat

• Miepän yhteistyö vapaaehtoistoimijoiden kanssa

• Työelämäpalveluiden viranomaisyhteistyö



Tärkeää huomioida jatkossa
Teknologian hyödyntäminen

• Asiointialustaan digitaaliset asiakaspolut ja niitä tukevat toiminnot (asiointi- ja omahoitopalvelut)

Henkilöstön osaamiseen sekä muihin resursseihin liittyvä kehittäminen

• Oikein mitoitetun ja osaavan henkilöstön turvaaminen rekrytoinnin ja kouluttamisen kautta varsinkin painopistealueisiin

• Työkykyisyydestä huolehtiminen

• Palveluverkkojen kiinteistö- ja tilaratkaisujen aikaansaaminen 

Integraation ja tiedolla johtamisen kehittäminen

• Operatiivisten järjestelmien tuottamien tietojen linkittäminen palveluihin ja asiakkuuksiin (kustannus- sekä käyntitiedot) 

• Tiedon kumuloiva luotettava ja ajantasainen raportointi prosessien kehittämiseksi 

Johtamisessa ja rakenteissa tehdyt tai suunnitellut muutokset palvelujen saatavuuden ja laadun 
vahvistamiseksi

• Erityisesti koulutuksen järjestäjien kanssa psykososiaalisen opiskeluhuollon järjestämiseen liittyen

• Huomioiden eri toimijoiden verkostoyhteistyö myös jatkossa (yhdyspinnat kuntiin, järjestöihin ja muihin viranomaisiin)

• HYKS-erva ja HUS yhteistyö kehittämishankkeissa sekä vaativien hoitojen järjestämisessä

Palvelujen oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden varmistaminen

• esim. toimenpiteet lasten ja nuorten varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien sosiaalihuollon palvelupolkujen 
muodostamiseksi – Anu Salosen esitys



Toimenpiteet lasten ja nuorten varhaisen tuen 
ja ennaltaehkäisevien sosiaalihuollon 
palvelujen saatavuuden vahvistamiseksi ja 
palvelurakenteen keventämiseksi

Anu Salonen
sosiaalityön palvelujohtaja



Tunnistetut haasteet ja tarvittavat muutokset

• Usean kunnan ja kuntayhtymän toimintojen yhdistämisen tuomat eroavaisuudet rakenteissa, 
resursseissa ja toimintamalleissa.

• Varhaisen ja erityisen tuen palvelurakenteen muuttaminen asiakkaan varhaista tukea painottavaksi. 
 Resursointi varhaisen tuen palveluihin siirtämällä / uudelleen organisoimalla 
henkilöstöresurssit, jotta asiakkuudet eivät ohjaudu suoraan nykyisen mallin mukaisesti 
lastensuojeluun ja erityisen tuen palveluiden piiriin.

• Päivystys- ja arviointitiimin toiminnan kokonaismuutos.

• Resurssien oikein kohdentamisella varmistetaan asiakkaiden saama palvelu tehokkaammin. 
 Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tehtäväalueet sekä vastuut asiakasprosessissa 
määritetään uudelleen. Lisäksi henkilöstöä monialaistetaan eri tehtäväalueilla.

• Kaikki asiakkuudet selvitettiin 8/2020 mennessä, jonka pohjalta asiakkaat ohjataan oikeiden palveluiden 
piiriin ja samalla toteutetaan tarvittavat henkilöstöä koskevat resurssisiirrot 12/2020 mennessä. Nyt mm. 
käynnissä henkilöstörakenteen muutokset ja tehtävien uudelleen organisointi.

• Johtamismalli uudistetaan selkeästi ns. ”yksikanavaiseksi” ja asiakasprosessien johtamisessa lähijohtoa 
vastuutetaan nykyistä selkeämmin. 

 varmistetaan porrasteinen johtaminen vastuineen ja roolineen käydään kokonaisuudessaan 
läpi.



Virka-aikainen 

päivystys

Arvioi kiireellisten 

toimenpiteiden ja 

palvelutarpeen 

arvioinnin tarpeen

7 vrk:n aikana.

Virve-puhelin.

Perheiden 

sosiaalityön tiimi

arvioi tilanteen ja 

käynnistää 

palvelutarpeen 

arvioinnin sekä 

nopean työskentelyn 

perheen kanssa

Ensiarviointi
Ei sosiaalihuollon palvelujen 

tarvetta

Erityisen tuen tarve:

Laaja palvelutarpeen 

arviointi 

Omatyöntekijänä

sosiaalityöntekijä

Kohdennetun tai 

tilapäisen tuen tarve

Suppea 

palvelutarpeen 

arviointi

Omatyöntekijänä 

sosiaalihuollon 

ammattihenkilö

Asiakas ohjataan 

kynnyksettömiin 

peruspalveluihin.

Vastuutyöntekijä 

valitaan 

peruspalveluista 

Monialainen 

palvelutarpeen 

arviointi kaikilla 

tasoilla. 

Vastuutyöntekijä 

peruspalveluista 

mukana arvioinnissa

Asiakas ohjataan 

lastensuojeluun

ShL:n mukaisten 

palvelujen ja sitä 

varhaisemman 

tuen tarve

siirtyy joustavasti 

perhekeskus-

alueille

Kiireellisten lastensuojelun 

toimenpiteiden tarve

Sosiaalihuollon

palvelujen 

tarve

Toimintamallin 

lähtökohdat 

uudistukselle



Keskeiset toimenpiteet asiakasrajapinnassa
• Toimintamallin ja palveluprosessien kokonaisuudistus ja ns. pyramidin kokonaiskäännös vahvistamalla 

varhaisen tuen resursseja sekä palveluita, että toiminnan ammatillista osaamista

• Tehostetaan virka-aikaisen alkutiimin toimintaa ja 7 arkipäivän aikana tehtävää työtä tavaten kaikki lapset sekä perheet 
lastensuojelun tai sosiaalihuollon ilmoitusten suhteen.

1) Kiireellisten toimenpiteiden ja lastensuojelun tarve

• Asiakasohjaus: Tiimit: etelä ja pohjoinen

2) Ei palvelutarpeen arvioinnin tarvetta

• Peruspalveluiden tuki riittää

• Perheen tapaaminen ja verkostopalaveri (perhe+peruspalvelut), vastuutyöntekijä peruspalveluista

3) Shl:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin tarve

• Tarvittaessa perhe ohjataan moniammatilliseen perhekeskustiimiin palvelutarpeen arviointiin, jolloin voidaan hyödyntää mahdollinen 
peruspalveluiden olemassa oleva tieto välittömästi ilman viivytystä ja arvioida alustavasti erityisen tuen tarve.

• Päivistys – ja arviointitiimin toiminta on selkeä osa perheiden sosiaalityötä (dia 3.).

• Asiakasvirtauksen jatkuva arviointi merkityksellistä (asiakkuus ei samoissa palveluissa voi olla ikuista).

• Kaikki työntekijät koulutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Socomin kanssa systeemisen työotteen ja 
suhdeperustaisen työn menetelmiin. Lisäksi perhekeskuksen tiimeihin toteutetaan fasilitointi ja systeemisen tiimin 
mallinnus sekä hyödynnetään perheterapia- ja psykiatrista osaamista entistä vahvemmin.

• Palvelujen vaikuttavuutta vahvistetaan lisäämällä perhetyöntekijöiden määrää ja osaamista tehostetussa perhetyössä 
vähentäen laitoshoitoa.

• Painopiste varhaisen tuen ja kotiin vietävien palveluiden käytössä. Asiakkuudet perheiden sosiaalityössä ja 
lastensuojelun asiakkaina vain lastensuojelun tukitoimia tarvitsevat.

• Erityistä tukea tarvitsevien ja lastensuojelun asiakkuuksissa keskitytään sosiaalityöntekijäjohtoiseen työhön.

• Hyödynnetään rakenteellisen sosiaalityön tietoa yhteistyössä mm. perustetun sosiaalityön akatemia kanssa lisäten 
myös alueellista tutkimusta. 

Näin toiminnan painopiste siirtyy raskaista palveluista sosiaalihuollon palveluihin ja yhteiseen työhön 
peruspalvelujen kanssa. Erityisesti kohtaavan työn ja palvelujen oikea-aikaisuuden lisääminen on ensiarvoisen 
tärkeää.



4. SOTE-UUDISTUKSEN 
VALMISTELUA TUKEVAT 
VALTIONAVUSTUSHANKKEET
Lauri Lehto
Kehitysjohtaja



Kehittyvä palvelurakenne Johtamiseen lisää kyvykkyyttä Tulevaisuuden palvelut 

Sote-keskus
• Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, 

josta asiakkaat saavat tarvitsemansa 

avun yhdellä yhteydenotolla. Erityinen

huomio riskiryhmissä ja (sosiaali- ja 

terveyspalveluiden) yhteisasiakkaissa.

Perhekeskus
• Monimuotoista verkoston tuottamaa 

lähipalvelua lapsiperheille, 

• osa Sote-keskusta  

Ikääntyneiden palvelut 
• Tehostettu palveluasuminen 10% 6%. 

• Lisätään ja vahvistetaan välimuotoisia 

asumisvaihtoehtoja ja kotiin vietäviä 

palveluita. 

Tiedolla johtaminen
• Teknisiä kyvykkyyksiämme vahvistetaan 

(HUS-tietoallas, päivittäisjohtamisen työkalut 

kuten kliinikon näkymä, kustannus- ja 

käyntitietojen kytkentä palveluihin ja 

asiakkuuksiin).

• Tiedolla johtamisen kulttuuria levitetään 

koko Kymsoteen (kliinikolle tietojohtamisen 

näkymä, tilannekuvat, raportit, päivittäis- ja 

kerroksittaisen johtamisen mallit). 

Big Room
• Yhteiskehittämistä tukeva Lean-

menetelmä vahvistaa vaativien 

uudistusten toimeenpanokykyämme 

Keskitetty asiakasohjaus 
• 24/7 kaikille asiakasryhmille. 

Tavoitteena 30 % kaikesta 

asiakasasioinnista sähköisiä
• Sähköisellä palvelualustalla rakennetut 

digitaaliset asiakaspolut.   

Vapaaehtoinen työn murros 

nähdään mahdollisuutena 
• Ammattilaisille omien töiden 

organisointia sujuvoittava alustaratkaisu 

ja mobiilisovellus.

Sote-palvelujen uudistaminen on käynnissä
Sote-uudistuksen mukainen systemaattinen uudistustyö aloitettiin heti 1.1.2019

Kehitystyötä vauhdittaa 7 miljoonan euron valtionavustus vuosille 2020-2022 



Hankkeiden eteneminen

• Hankesuunnitelmat päivitettiin syksyn aikana – valtaisa työ

• Hankkeet käynnistyneet
• Tulevaisuuden sote-keskustyö etenee suunnitelman mukaan

• Sote-rakenneuudistushanke käynnistyy parhaillaan 

• Haasteena  
• Korona on hoidettava ja ennakoitava - vaikuttaa hankkeisiin 

• Löytyykö hankkeisiin osaamista?   



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
Kymenlaakso
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Hankkeen kansallinen tavoite

Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
• Akuuttipalveluiden osuus pienenee ja asiakkaat löytävät avun 

tarpeeseensa yhdellä kontaktilla sote-keskukseen 

Ennaltaehkäisy ja ennakointi
• Riskiryhmien palvelutarpeen nousu pystytään estämään tai 

viivästyttämään ja raskaampien palveluiden suhteellinen osuus pienenee

Monialaisuus ja yhteentoimivuus
• Yhteistyö erityistason palveluiden ja muiden sidosryhmien kanssa 

tiivistyy ja syventyy

Laatu ja vaikuttavuus
• Perustaso vahvistuu, yhteisasiakkaiden tilanne ei komplisoidu ja 

henkilöstön tyytyväisyys kohenee

Kustannusten nousun hillintä
• Kustannuskehitys saadaan leikattua THL:n arviosta ja digitaalisten 

palveluiden määrää onnistutaan lisäämään palveluvalikoimassa

Hankkeen tavoitteista

• Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus-hankkeen 
keskeisemmäksi tavoitteeksi on 
nostettu palvelujen saatavuuden 
parantaminen Suomessa. 

Hankkeen hyötytavoitteet

Kymenlaakson

tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskuksessa

pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin 

yhdellä kontaktilla.

Perhekeskus tarjoaa lapsille, nuorille ja 

perheille yhtenäisen palvelukokonaisuuden, 

joka täydentyy kumppanuuteen perustuvassa 

verkostoyhteistyössä kuntien, järjestöjen ja 

seurakuntien kanssa.

Kymenlaakson missio

Kymenlaakson hanketta edistetään kuuden työpaketin kautta. Työpaketit tarkemmin esiteltynä seuraavilla dioilla. 
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2020 2021 2022

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palvelukonseptit ja 

asiakasohjaus

Johtaminen

Mielenterveys-

strategia

Virtausmalli ja 

konsultaatiomallit

Perhekeskus

Digikäyttöönoton tuki

Tulevaisuuden sote-keskus aikataulusuunnitelma

Peruskonseptin luominen

Asiakasohjaus

Etäpalvelut

Uudet palvelumuodot

Lähiesimiestyön kehittäminen

Suoritekäsikirjatyö

Yhteisasiakkaat asiakaskokemuksen kehittäminen

IPC & IPT-N

Cool Kids

Terapiakeskus

Virtausmalli

Konsultaatiomallit

Palveluiden porrastus & konseptointi

Systeeminen työote

Ihmeelliset vuodet koulutukset

Verkkoauttaminen

Uudet palvelumuodot tuki

Ohjauksen ja konseptoinnin tuki

Peruspalvelujen johtamisen tuki

1

2

3

4

5

6

Monialaisten arviointien pilotit

Yhteisasiakkaat pilotointi

Etäpalveluiden pilotointi

Ryhmätoiminnan & Suun TH:n pilotointiKuntoutuksen pilotointi

Ohjaukset Ohjaukset

Koulutukset Koulutukset

Pilotointi

Oma-arvio Oma-arvio Oma-arvio Oma-arvio Oma-arvioItsearvioItsearvio Loppur.

Mallin laajentaminen

Mallin levittäminen

Mallin levittäminen

Mallin levittäminen

Hankkeen 

loppuarvio

Jalkauttaminen

Mallien jalkauttaminen

Porrastettu käyttöönotto

Maakunnallinen käyttöönotto

Perhekeskuspaketin loppuarvio

Jatkokehitys

Lapset & Huoli puheeksi LP koulutukset LP koulutuksetMallin kehitys 



Sote - rakenneuudistus 



SOTE Rakenneuudistushanke 

Hankkeella edistetään Kymenlaaksossa valtakunnallisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua 

tukevia kehittämistoimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän 

lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämisessä ja 

järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin 

kuuluvassa toiminnan kehittämisessä sekö kehittää 

sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevia 

uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.

Hankkeen kehitystyötä viedään eteenpäin 12 osaprojektin 

kautta.

Alueellinen vapaaehtoinen 

valmistelu ja 

hankekoordinaatio

Johtamisen ja ohjauksen 

kehittäminen 

Toimintatapojen ja - prosessien 

uudistaminen ja 

yhtenäistäminen

Yhteishankkeet yli 

maakuntarajojen 



4. MUUT ASIAT


