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1 Johdanto
Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueet korvaavat nykyiset kunnat ja kuntayhtymät palvelujen järjestäjänä. Hyvinvointialueen rahoitus perustuu suurelta osin
valtiovarainministeriöltä tulevaan rahoitukseen, jonka turvin palvelut järjestetään hyvinvointialueen asukkaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä tarkoituksena on, että palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisesti tasapainoisena kokonaisuutena.
Hyvinvointialueella päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu aluevaltuusto. Aluevaltuusto ja
-hallitus määrittävät toiminnan strategiset suuntaviivat hyvinvointialuestrategiassa, palvelustrategiassa, palvelutasopäätöksessä sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa. Järjestämissuunnitelmassa määritetään tavoitteet, toimintatavat ja periaatteet palveluiden järjestämiseen
valtuustokausittain. Järjestämissuunnitelma pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan.
Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Palvelulautakunnan rooli yleisesti on linjata ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastata sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa sekä
•
•
•
•
•
•
•

Vastaa hyvinvointialueen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta
valtuustokausittain,
Osallistuu ja seuraa palvelustrategian toteutumista ja ohjaa strategian täytäntöönpanoa talousarviovuoden aikana,
Raportoi strategian toteutumisesta aluehallitukselle ja tekee tarvittavia muutosehdotuksia,
Edistää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa,
Valmistelee fyysiseen palveluverkkoon tehtäviä muutoksia,
Huolehtii hyvinvointialueen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja saavutettavuudesta,
Vastaa digitaalisten palvelujen ja etäpalvelujen kehityksen seurannasta ja arvioinnista.

Strategisella tasolla palvelujärjestelmää johtaa hyvinvointialueen järjestämistoiminto. Strategiseen palvelujärjestelmän johtamiseen sisältyy vastuu palveluista sekä raamien määrittäminen palvelutuotannolle. Operatiivinen päätöksenteko puolestaan on tuottajilla: ne määrittävät
palvelujen tuottamisen tavat lainsäädännön, kansallisten kriteerien ja järjestäjän antamissa
puitteissa. Kymenlaakson hyvinvointialueella palveluita tuottavat julkinen, yksityinen ja kolmas
sektori.
Kymenlaakson järjestäjän rakentamisen lähtökohtana on vahva ja uskottava järjestäjä. Tarkoitus on rakentaa yksi yhteinen ja integroitu järjestäjätoiminto, joka katsoo asukkaiden kokonaispalvelutarvetta. Kymenlaakson järjestäjän toiminnassa huomioitavat keskeiset näkökulmat ovat asiakasryhmä- ja integraationäkökulma, verkostojen johtaminen sekä toimialojen välinen yhteistyö.
Hyvinvointialueen on palveluiden järjestäjänä suunniteltava Kymenlaakson palveluiden toteuttamistapa. Suunnittelussa ratkaistaan, missä palveluja tuotetaan eli luodaan hyvinvointialueen
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palveluverkko. Palvelustrategia määrittelee sisällölliset tavoitteet palveluiden toteuttamiselle.
Hyvinvointialue suunnittelee yksityiskohtaisemmin, miten palvelut tuotetaan ja miten ne rahoitetaan. Hyvinvointialueen tehtävänä on seurata palveluiden toteutumista, asiakaskokemusta,
toiminnan vaikuttavuutta sekä talouden riittävyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.
Kymenlaakson järjestämissuunnitelmassa käsitellään järjestäjän rooleja ja vastuuta sekä palveluiden nykytilaa ja järjestämisen tavoitteita ja periaatteita. Siinä kuvataan, kuinka Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia muuntuvat käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on
kuvata toimintamalleja, joilla tavoiteltuun tulokseen päästään.
Järjestämissuunnitelmassa kuvataan ennen kaikkea toimintamalleja ja periaatteita järjestämiseen koko hyvinvointialueen tehtäväkentässä. Sisältö on jaettu järjestämistä taustoittavaan,
järjestäjän toimintakenttää kuvaavaan osioon ja järjestämistä ohjaaviin tavoitteisiin ja periaatteisiin.
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2 Järjestäjän roolit ja vastuut
Kymenlaakson hyvinvointialue on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä Kymenlaaksossa vuoden 2023 alusta. Järjestäjän tehtävänä on huolehtia alueen asukkaiden palvelutarpeiden mukaisesta palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.
Hyvinvointialueen ja aluevaltuuston tuleekin kartoittaa koko Kymenlaakson väestön kaikkia
tarpeita ja suunnitella palvelut niiden mukaisesti kokonaisuutena kustannusvaikuttavasti. Samalla tulee varmistaa, että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.
Hyvinvointialueella palvelutuotantoa ohjaavat toisaalta myös erilaiset sopimukset sekä lainsäädännön asettamat raamit. Hyvinvointialueen vastuulla on järjestäjänä varmistaa, että hyvinvointialueella toteutuvat lain määrittämät palvelut.
Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa palveluiden ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta niin, että ne muodostavat asiakkaille mahdollisimman yhtenäisiä ja saumattomia polkuja eri tuottajien palveluiden välillä. Palveluiden integraation perustana toimivat Kymenlaakson asukkaiden tunnistetut palvelutarpeet.
Kymenlaakson hyvinvointialue järjestäjänä päättää, mitä palveluita alueella tuotetaan itse,
mitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitä palveluita ostetaan yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Kymenlaaksossa pyritään sosiaali- ja terveyspalveluissa ensisijaisesti hyödyntämään
omaa tuotantoa, ja tarvittaessa täydentämään ostopalveluilla. Tukipalveluiden osalta varmistetaan riittävä oma osaaminen, mutta muuten käytetään markkinoiden parhaita toimijoita.
Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoitus tulevaisuudessa perustuu suurilta osin valtiolta tulevaan rahoitukseen, joka on kiinteän suuruinen ja jonka tulisi olla alueen arvioituun palvelutarpeeseen sidottu. Hyvinvointialue järjestäjänä päättää rahoituksen kohdentamisesta eri toimintoihin. Järjestämisen eri roolit aluevaltuuston, aluehallituksen, hyvinvointijohtajan ja toimialajohtajien osalta on avattu tarkemmin hallintosäännössä.

2.1 Järjestäjän toimintaympäristö
Hyvinvointialueen järjestäjän toimintaympäristö on moninainen, ja uudenlainen järjestämistoiminto vaatii alueelta monenlaisia kyvykkyyksiä. Järjestäjä toimii osana laajaa yhteistyöverkostoa, jossa eri toimijoilla on erilaiset roolit ja vastuut. Toiminnan ohjaamiseksi on tärkeää saavuttaa yhteinen ymmärrys toiminnan tavoitteista ja rakentaa kaikkiin rajapintoihin tarkoituksenmukaiset toimintamallit.
Kymenlaakson järjestäjän näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että hyvinvointialueen yhteistyötahot ovat hyvin erilaisia niin tavoitteidensa kuin myös ominaisuuksiensa suhteen. Erilaisia
yhteistyökumppaneita ovat ainakin:
•
•
•
•

Kymenlaakson kunnat
Yksityiset yhtiöt: suuret valtakunnalliset osakeyhtiöt - alueelliset osakeyhtiöt - pienet
ammatinharjoittajat
Kolmannen sektorin toimijat: valtakunnalliset järjestöt - alueellista palvelutoimintaa yhdessä kuntien kanssa tuottavat järjestöt - yleishyödylliset järjestöt ja yhteisöt
Muut hyvinvointialueet: yhteistyöalue, muu hyvinvointialueiden välinen yhteistyö
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Kymenlaakso kuuluu Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen aina valtuustokausittain. Sopimuksella varmistetaan hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen niiltä
osin, kun on tarpeellista lakisääteisten tehtävien toteutumisen turvaamiseksi. Nykyisellään voimassa oleva HYKS-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, joka koskee erikoissairaanhoitoa ja päivystystä. Yhteistyösopimuksella katetaan laajempi kokonaisuus
ja siihen kytkeytyvät myös esimerkiksi sosiaalipalvelut ja tutkimustyö.

2.2 Yhdyspintojen kuvaus
Kymenlaakson hyvinvointialue tekee yhteistyötä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat yhdyspinnat
ja selkeä yhdyspintarakenne. Erilaisten yhdyspintojen tunnistaminen ja niiden roolien, vastuiden ja toimivuuden selkeyttäminen ovat merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta. Yhdyspintarakenne selventää tehtäviä ja vastuiden jakoa hyvinvointialueen, kuntien ja muiden alueen toimijoiden välillä. Hyvin toimivat yhdyspinnat edistävät Kymenlaakson asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä saumattomasti ja kokonaisvaltaisesti myös
niillä osa-alueilla, jotka eivät uudistuksen myötä ole suoranaisesti hyvinvointialueen järjestämisvastuulla.
Kymenlaakson hyvinvointialue toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa erityisesti
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on perhekeskustoimintamallin kehittäminen, mikä pitää sisällään sekä järjestöyhteistyön että kuntayhteistyön. Lisäksi resursseja yhdistämällä on jo tähän mennessä kehitetty
vuoden 2021 aikana monialaisena yhteistyönä muun muassa alueellista elintapaneuvonnan
palvelutarjontaa sekä ehkäisevän päihdetyön mallia. Tavoitteena on, että asiakkaan polku ennakoivissa palveluissa selkeytyy sekä kuntalaisille että ammattilaisille. Jatkossa tarkoituksena
on saada koko Kymenlaaksoon yhtenäiset ryhmäohjausmallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella. Tarkemmin hyte-työtä käsitellään Kymenlaakson alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa.
Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuus ja varautuminen edellyttävät myös yhtenäistä toimintaa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä sekä toimivia yhteistyömalleja muiden kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Tämä vaatii toimijoiden toiminnan ja toimintojen yhteensovittamista ja selkeyttämistä.
Kymenlaaksossa hyödynnetään yhdyspintatyöskentelyssä jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja ja tarvittaessa uudistetaan tai kehitetään uusia. Toimiva yhteistyö edellyttää yhteistä
visiota sekä tahtotilaa rakentaa yhdyspinnoilla olevia palveluita ja toimintaa.
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3 Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluiden nykytila ja tavoitteet
Maantieteellisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuun piiriin kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on toteutettu alueellisesti kuntien kesken yhteistyönä jo useamman
vuoden ajan ennen hyvinvointialueuudistusta. Lisäksi Kymenlaakson pelastuslaitos on jo
aiemmin kattanut toiminnassaan Kymenlaakson kaikki kunnat. Jo olemassa oleva sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä sekä maakunnalliseen malliin perustuva pelastustoimi luovat
hyvän perustan tulevan hyvinvointialueen toiminnan aloittamiselle ja palveluiden järjestämiselle.
Kymenlaaksossa on kehitetty yhdessä Etelä-Karjalan kanssa asiakaspalvelukeskusta osana
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta. Asiakaspalvelukeskus on nimeltään Kaiku24 ja sen tarkoituksena on sujuvoittaa palveluprosesseja ja parantaa asiakkaiden
mahdollisuutta ympärivuorokautiseen yhteydenottoon. Asiakaspalvelukeskuksen etulinjan
palveluilla ja ammatillisella osaamisella mahdollistetaan asiakkaiden sujuva ohjautuminen asianmukaisiin palveluihin ja tarvittaessa monialaiseen palvelutarpeen arviointiin. Keskuksen toimipisteet on avattu vuosien 2021–2022 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueille.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palvelurakenteen toiminnallinen kehittäminen jatkuu
varhaisempaa tukea painottavaksi. Lisäksi perhekeskustoimintamallia jalkautetaan laajemmin
Kymenlaaksossa. Keskeinen osa palvelujen kokonaisuutta ovat saatavuus- ja saavutettavuusnäkökohdat huomioivat tilaratkaisut, joiden suunnittelua on jatkettu, mutta toimeenpano
on toistaiseksi ollut ennakoitua hitaampaa.
Perusterveydenhuollon osalta vuodeosastopaikkojen määrät ovat Kymenlaaksossa vähäisiä
suhteessa kansalliseen keskiarvoon. Lisäksi Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa vuodepaikkojen määrää on viime vuosina pienennetty ja toimintaa on suunnattu avohoitoon. Psykiatrisen sairaalan yhteyteen on perustettu aikuispsykiatrialle kotisairaala ja geropsykiatrinen
poliklinikka. Vuoden 2021 aikana nuorisopsykiatrian osaston yhteyteen on perustettu osastohoitoa korvaava nuorten kotisairaala. Kouvolan Ratamo-keskus käyttöönotto tapahtui vuoden
2022 alusta alkaen. Keskukseen ovat siirtyneet Pohjois-Kymen sairaalan päivystys, erikoissairaanhoidon vastaanotto, hoitokeskus ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnat,
Kouvolan alueen terveysaseman, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen piste.
Ikääntyneiden tehostetun asumispalveluiden paikkoja on vähennetty viime vuosina koko Kymenlaakson alueella. Kuitenkaan palveluiden monipuolistaminen ei ole toteutunut vastaavalla
tavalla ja tähän liittyen jatkossa on uudistettava asumisen palveluita vahvistamalla lyhytaikaista asumista sekä lisäämällä yhteisöllistä asumista. Lisäksi tehostettua asumispalvelua
palvelua tulee vahvistaa erityisesti omana palvelutuotantona ostopalvelujen sijaan. Näillä toimenpiteillä tuetaan kotiin vietävien palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä eri asumismuotojen
monipuolistamista. Kymenlaaksossa on myös vähennetty perusterveydenhuollon osastohoidon vuodepaikkoja, mikä on myös osaltaan vaikuttanut rakenteelliseen palvelutuotannon
muutokseen. Ympärivuorokautista laitoskuntoutus toteutetaan hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, jonka kuntoutusosastoista yksi on siirretty ikääntyneiden asumisen palveluihin vuoden
2021 aikana.
Pelastustoimen osalta Kotkansaarelle, Miehikkälään ja Myllykoskelle on aiemmalla palvelutasopäätöskaudella rakennettu uudet paloasemat. Kotkansaaren uusi paloasema on korjannut
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Kotkan keskustan ja Mussalon sataman toimintavalmiusaikoja merkittävästi. Paloturvallisuuden itsearviointimallia on kehitetty ja muun muassa ERHE-maksujen käytöllä on saatu vähennettyä automaattisten paloilmoittimien turhien hälytysten määrää.
Pelastuslaitos on lisäksi kehittänyt öljyntorjuntavalmiuttaan merialueella hankkimalla viisi uutta
rannikkotorjuntaan soveltuvaa öljyntorjuntavenettä sekä peruskorjaamalla yhden vanhan öljyntorjuntaveneen. Lisäksi öljyntorjuntapuomien määrän osalta on Kymenlaaksossa saavutettu kansallisen öljyntorjuntastrategian edellyttämä taso.
Kymenlaaksossa panostetaan toimivaan ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tuen palveluihin. Tavoitteena Kymenlaakson hyvinvointialueella on tarjota kymenlaaksolaisille tarpeenmukaiset ja
vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää tietoa ja ymmärrystä vaikuttavasta toiminnasta, mikä puolestaan ohjaa palvelutuotannon johtamista ja kehittämistä. Palvelut ovat
asiakkaille tarpeenmukaisia, sujuvia ja keskenään yhteentoimivia. Lisäksi palveluiden tulee
olla kaikille kymenlaaksolaisille saavutettavia, mikä edellyttää palveluiden tuomista asukkaiden lähelle useissa eri kanavissa.
Kymenlaakson pelastuslaitoksella tulee olla kyky toimia väestön pelastamisessa koko hyvinvointialueella. Tämä edellyttää, että pelastuslaitoksella on Kymenlaakson hyvinvointialueen
kattava paloasemaverkosto, joka rakentuu päätoimisesta palokunnasta ja toimintakykyisistä
sopimuspalokunnista. Lisäksi pelastuslaitoksella on jatkuva ja riittävä ympärivuorokautinen
johtamis- ja toimintavalmius. Ensimmäisen pelastusyksikön tulee saavuttaa onnettomuuskohde sisäministeriön pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä
tavoiteajassa.
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3.1 Kymenlaakson alueen arvovirtakuvaus

Terveydenhuollon neuvonta

Kuva 1: Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisen arvovirtakuvaus nykytilassa

Järjestämisen arvovirtakuvassa kuvataan yksinkertaistetusti asiakkaiden palvelupolkuja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluissa eri vaativuustasoilla. Palvelujen vaativuustasot on
jaettu neljään kategoriaan: hyvinvoinnin tuki, perustaso, erityistaso sekä hoiva ja vaativat erityispalvelut. Vaativuustasot perustuvat hyvinvointialuevalmistelussa hyödynnettyyn asiakassegmentointiin.
Perusterveydenhuollon palveluja ovat muun muassa väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistäminen terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien avulla, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus, työterveyshuolto ympäristöterveydenhuolto ja sen päivystys, avosairaanhoito, kotisairaanhoito, kotisairaala- ja sairaalahoito. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan pääasiassa terveyskeskuksissa ja terveysasemilla. Perustason sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yleisiä sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia. Yleisiin sosiaalipalveluihin lukeutuvat muun muassa sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja kotihoito, omaishoidon tuki, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta.
Erityistason sosiaalipalveluita ovat muun muassa vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, lastensuojelu, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu, perhehoito,
ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät. Yritykset ja järjestöt ovat vahvasti mukana sosiaalihuollon
palveluiden tuottamisessa. Erityistason terveyspalvelujen osalta tarkoitetaan erikoissairaanhoitoa, joka pääasiassa tuotetaan sairaanhoitopiirien keskussairaaloissa.
Kymenlaaksossa asiakassegmentoinnin lähtökohtana on tarveperusteisuus. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, että laajasti eri palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelut yhtenä
9
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kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta asiakassegmentoinnin pohjana toimii
jako neljään pääryhmään 1) päiväkävijät, 2) riskiryhmät, 3) aktiiviasiakkaat ja 4) avainasiakkaat. Päiväkävijät ovat asiakkaita, joiden palvelukäyttö on vähäistä ja satunnaista. Riskiryhmät
muodostavat asiakkaat, joilla on kohonnut riski lisääntyvään palveluiden käyttöön. Aktiiviasiakkailla on usein yksi sairaus, jonka hoito on kallista, mutta ovat muuten terveitä. Avainasiakkaat ovat usein monisairaita ja käyttävät paljon palveluita.
Nykyisellään Kymenlaaksossa valtaosa alueen asukkaista käyttää ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluita. Näiden palveluiden kustannukset muodostavat kuitenkin vain pienen osan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tällä hetkellä suurin osa kustannuksista painottuu raskaisiin ja ympärivuorokautisiin palveluihin, joita käyttää noin 10 prosenttia
asukkaista. Tarkoituksena on siirtää painopistettä ja resursseja enemmän varhaiseen vaiheeseen, jolloin hoitoa voidaan tarjota entistä oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin. Näin saadaan asiakkaita hoidettua enemmän kevyiden palvelujen parissa ja vähennettyä ohjautumista
raskaiden palveluiden piiriin.

3.2 Arvovirtakaavioon perustuva kuvaus asiakasryhmittäin haluttavista
kehityskohteista

Terveydenhuollon
neuvonta
Terveydenhuollon
neuvonta

Kuva 2: Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisen arvovirtakuvan tavoitetila

Tavoitteena Kymenlaaksossa on panostaa tarkoituksenmukaisiin varhaisen tuen palveluihin
ja parantaa niiden saatavuutta kymenlaaksolaisille. Varhaisen tuen palveluilla tarkoitetaan hyvinvointialueen tarjoamia kevyempiä palveluita, kuten perusterveydenhuollon palveluita. Vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin oikeilla toimintatavoilla yhä varhaisemmassa vaiheessa parannetaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Samalla hillitään sairaanhoitoa ja korjaavaa
työtä.
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Hyvinvointialue on mahdollisuuksien mukaan mukana ennaltaehkäisevien palveluiden valikoiman laajentamisessa. Hyvinvointialue tarjoaa kunnille muun muassa tietoa ja asiantuntijuutta
ennaltaehkäisevien palveluiden tueksi. Erityisesti mielenterveys-, päihde- ja diabetespotilaiden hoitaminen nykyistä vahvemmin ennaltaehkäisevällä työllä nähdään kriittisenä toiminnan
kehittämisen painopisteenä.
Kymenlaaksossa vahvistetaan peruspalveluita ja parannetaan niiden saatavuutta. Tämä tapahtuu esimerkiksi lisäämällä etä- ja digipalveluiden osuutta palveluissa korvaamalla soveltuvin osin fyysisiä lähipalveluita. Perustason palveluita vahvistamalla pystytään korjaamaan ongelmia ennen kuin ne kasvavat suuremmiksi ja moninaisemmiksi. Samalla Kymenlaaksossa
kehitetään yhtenäisiä toimintatapoja perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ja lisätään niiden välistä yhteistyötä. Näin varmistetaan resurssien ja osaamisen tehokas käyttö
sekä yhden luukun periaatteeseen pääsemisen. Asiakkaiden kokonaiskuvan ymmärtämällä
pystytään hyvinvointialueella muodostamaan kokonaisuus asiakkaan tarvitsemista palveluista.
Erikoistason palveluiden osalta yhteistyötä parannetaan toimintaa keskittämällä soveltuvin
osin. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on vähentää kalliiden erikoistason palveluiden käyttöastetta. Lisäksi pitkällä aikavälillä laitoshoidon rinnalla hyödynnetään aiempaa voimakkaammin kevyitä palveluratkaisuja Kymenlaakson alueella. Kevyitä palveluratkaisuja hyödyntämällä vahvistetaan asiakkaiden toimintakykyä ja tuetaan heidän arjessa pärjäämistä.

3.3 Tunnistetut kehittämisen painopisteet ja osaamistarpeet

Kuva 3: Kymenlaakson hyvinvointialueen seitsemän keskeistä kehittämisen painopistettä

Kymenlaakson hyvinvointialueella on tunnistettu useita kehittämisen painopisteitä, joiden
avulla haetaan tarvittavaa muutosta. Ensimmäinen painopiste liittyy digitaalisten ja etänä
toteutettavien palveluiden kehittämiseen. Etä- ja digipalvelukanavissa toteutettavien kontaktien osuutta kaikista kontakteista halutaan lisätä nykyisestä 18 prosentista merkittävästi,
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niin että etä- ja digikontaktit korvaavat fyysisissä kanavissa tapahtuvia kontakteja tarkoituksenomaisella tavalla. Ohjaavana periaatteena asiakaskontakteissa on pyrkiä mahdollisimman
suureen vaikuttavuuteen. Tavoitetilana on, että kaikki mahdolliset kontaktit hoidetaan etänä
digipalveluiden tai puhelimen välityksellä ja ainoastaan ne kontaktit, joita ei pystytä tai ei ole
kannattavaa hoitamaa etänä, hoidetaan fyysisellä toimipisteellä. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä digitaalisten palvelukanavien käytössä, henkilöiden osallistamista relevanttien diginä hoidettavien kontaktien tunnistamiseen, ja tietoturvaosaamista.
Toisena painopisteenä on neuvonta ja asiakasohjaus, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaita saamaan heidän tarvettaan vastaavia palveluita ja ohjata asiakasvirtoja vaikuttavasti.
Tämä edellyttää niiden asiakasryhmien tunnistamista, joihin asiakasohjauksella halutaan ensisijaisesti vaikuttaa: esimerkiksi monialaisesti yhteensovitettuja palveluita tarvitsevat asiakkaat tulee tunnistaa nykyistä vaikuttavammin satunnaisasiakkaista tai muuten kevyemmän
palvelutarpeen asiakkaista. Tavoitetilana on, että asiakkaan asia etenee sujuvasti yhdellä yhteydenotolla, niin että hän on tietoinen hoidon tai asiansa etenemisestä. Lisäksi asiakkaan
saamat palvelut vastaavat hänen tarpeisiinsa ja hän saa tarpeeksi kattavasti tietoa tarvitsemistaan palveluista. Asiakkaan tarvitsevat palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Tämä vaatii osaamisen lisäämistä ja täydentämistä koko henkilöstölle. Tarkoituksena on, että Kymenlaakson hyvinvointialueella koko henkilöstö erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa
ja sosiaalipalveluissa osaavat toimia yhtenäisesti ja mahdollisimman tasalaatuisesti.
Kolmas painopiste liittyy hoitoon pääsyn vauhdittamiseen ja hoitovelan purkuun. Koronapandemia on aiheuttanut hoito-, palvelu ja kuntoutusvelkaa, jota täytyy purkaa, jotta hoitoon
pääsyä voidaan kiireettömissä tapauksissa vauhdittaa. Sosiaalipalveluiden osalta palveluihin
pääsyä tulee saada sujuvammaksi ja palvelujen saatavuutta seurata systemaattisesti. Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyyn aikarajat, joihin Kymenlaaksossa pyritään vastaamaan. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta
riippumatta. Jos terveyskeskus tai sairaala ei pysty tarjoamaan hoitoa säädetyssä ajassa, niin
se on hankittava muualta. . Etä- ja digipalvelut auttavat osaltaan vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoon pääsyyn liittyvissä ongelmissa.
Neljäs painopiste on mielenterveyden palveluihin pääsyn sujuvoittaminen. Tavoitteena on
taata perustason palveluissa oikea-aikainen hoitoon ohjaus ja vaikuttavien psykososiaalisten
hoitomenetelmien saatavuus. Mielenterveyden tukemiseen suunnattua varhaisen tuen etävastaanottotoimintaa konseptoidaan ja pilotoidaan Kymenlaaksossa. Digitaaliset mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat tässä suuressa roolissa, sillä ne ovat mahdollistaneet kevyempien palvelumuotojen kehittämisen sekä madaltaneet asiakkaan kynnystä avun hakemiseen.
Digitaaliset palvelut ovat asiakkaalle käytettävissä nopeasti ja jonottamatta silloin, kun asiakkaalle sopii. Tämä vaatii terveyskeskuksilta ja mielenterveys- ja päihdepalveluilta hoitoon pääsyn kehittämistä sekä työnjaon selkeytystä yhteistyössä.
Viidentenä painopisteenä on ikääntyneiden turvallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen.
Ikääntyneiden turvallisuuden ja toimintakyvyn parantaminen vaatii monialaista ja -tasoista yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kesken. Tarkoituksena on puuttua ennalta ehkäisevästi ongelmiin, jotka lisäävät ikääntyneiden turvattomuutta. Tämä vaatii osaamista moniammatillisesta ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sekä tiedonvaihdosta. Lisäksi iäkkäiden
parissa toimivien ammattilaisten osaamista tulee kehittää huomioimaan paremmin iäkkäiden
palvelukokonaisuus.
Kuudentena painopisteenä on varhaisen tuen tarjoaminen lapsiperheille perhekeskuksessa. Perhekeskuksen tarkoituksena on tarjota apua helposti ja yhdestä paikkaa, niin että
lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Perhekeskus
toimii aktiivisesti verkossa, joten apua on saatavilla useita eri kanavia pitkin. Perhekeskukset
toteuttavat monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakun12
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tien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.
Seitsemäntenä painopisteenä on johtaminen. Tavoitteena on, että johto ja henkilöstö ovat
aktiivisesti mukana muutoksessa. Samaan aikaan tietojohtamisella vahvistetaan muutoksen
toimeenpanokykyä Kymenlaakson hyvinvointialueella Lean-menetelmiä hyödyntäen. Esimiesten osaamisvaatimuksissa korostuvat joustavuus ja muutosvalmius, henkilöstön ja toiminnan osallistava johtaminen, työhyvinvointijohtaminen, strategisten tavoitteiden toteutuminen käytännössä ja tulevaisuussuuntautuneisuus sekä tiedolla johtaminen.
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4 Kymenlaakson palvelutarpeiden ja taloudellisten resurssien
tasapainottaminen
Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on huolehtia rahoituksen riittävyydestä, laatia hyvinvointialueen talousarvio sekä seurata hyvinvointialueen taloutta. Aluevaltuusto hyväksyy
kunkin vuoden loppuun mennessä hyvinvointialueen talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samalla se hyväksyy taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa. Kattavat
hyvinvointi- ja palvelustrategia antavat hyvän pohjan Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiselle.
Hyvinvointialueen rahoitus perustuu valtion rahoitukseen, joka jakautuu yleiskatteelliseen ja
laskennalliseen. Rahoituksen perustana ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen
yhteenlasketut kustannukset hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuonna 2023. Valtiolta tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on tarveperusteista ja siihen vaikuttavat hyvinvointialueen asukasmäärä ja ikärakenne, asukkaiden palvelutarpeet, asukastiheys ja saaristoisuus sekä vieraskielisten ja ruotsinkielisten asukkaiden määrä. Lisäksi yhtenä rahoituskriteerinä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kerroin, joka sisältää erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kuvaavia indikaattoreita. Kymenlaakson pelastustoimen
rahoitus määräytyy asukasmäärän, asukastiheyden ja riskikertoimen mukaan.

4.1 Kymenlaakson toimintaympäristö ja palvelutarpeet
Palveluiden järjestämisessä tulee huomioida Kymenlaakson hyvinvointialueen erityispiirteet ja
toimintaympäristö. Kymenlaakson hyvinvointialueeseen kuuluu kuusi kuntaa: Hamina, Kotka,
Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Vuoden 2020 lopussa Kymenlaaksossa asui 162 812
henkilöä ja ennusteen mukaan Kymenlaakson väestömäärän arvioidaan pienenevän 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan kun väestö vähenee, niin se myös ikääntyy.
Tämä heikentää alueen huoltosuhdetta entisestään. Lisäksi Kymenlaaksossa sosioekonomiset haasteet, kuten työttömyys ja pienituloisuus, ovat yleisiä. Väestön ikääntyminen ja sosioekonomiset haasteet kuormittavat Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.
Kymenlaaksossa on kahden keskuskaupungin malli, jossa noin puolet Kymenlaakson asukkaista asuu Kouvolassa ja noin puolet Kotka-Hamina seudulla. Tällainen kahden keskuskaupungin malli haastaa aidosti yhtenäisen hyvinvointialueen toimintaa. Kymenlaakso on myös
harvaan asutettu hyvinvointialue, mikä haastaa fyysistä palveluverkkoa. Toisaalta on huomioitava, että alueella on jo aloitettu toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen, mikä antaa paremmat edellytykset hyvinvointialueen toiminnalle muihin hyvinvointialueisiin nähden.
Sairastavuus Kymenlaaksossa on maan keskiarvoa suurempaa. Erityisesti alueella korostuvat mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä syöpäsairaudet. Palvelutarve
etenkin raskaissa palveluissa onkin alueella suurta. Tuleva valtionrahoitus asettaa Kymenlaakson hyvinvointialueelle omat haasteensa, sillä se ei tule kattamaan alueen nykykustannuksia. Huomionarviosta rahoituksessa on kuitenkin se, että se huomioi vuosi vuodelta paremmin Kymenlaakson alueen keskiarvoa korkeamman palvelutarpeen.
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Kansallisella tasolla merkittävät henkilöstökysymykset ovat ajankohtaisia myös Kymenlaaksossa. Merkittävät rekrytointihaasteet ja pula useista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmistä luo haasteita palveluiden järjestämiselle. Väestön ikääntymisen mukanaan tuoma
nopea eläköityminen heijastuukin jo valmiiksi haastavaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen. Lainsäädännölliset muutokset, kuten hoitajamitoitus, kasvattavat resurssipainetta entisestään. Lisäksi koronaviruspandemia on kasvattanut hoito- ja palveluvelkaa, mikä luo lisää painetta palvelujärjestelmälle.
Myös Kymenlaakson pelastustoimella on haasteena ylläpitää ikääntyvien palomiesten toimintakyky riittävänä vastaamaan turvallisuusympäristön mukana tuomiin haasteisiin. Sopimuspalokuntatoiminta on henkilöstön ja toiminnan osalta vielä verrattain kohtuullisella tasolla, kun
asiaa verrataan valtakunnallisesti, mutta sopimuspalokuntatoiminta törmää myös henkilöstöriittävyyden tuomiin haasteisiin. Lisäksi ikääntynyt kalusto vaatii panostusta ja kalustoinvestointeja. Ajanmukainen ja riittävä kalusto on myös merkittävä tekijä sopimuspalokuntatoiminnan tukemisessa.
Turvallisuusympäristön tuomia haasteita Kymenlaaksossa ovat kasvavat liikenteen, teollisuuden ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat riskit. Pelastustoimen onkin varauduttava liikenteessä esimerkiksi autokannan sähköistymisen tuomiin uusiin haasteisiin ja siihen, että satamissa ja teollisuudessa käsitellään ja kuljetetaan entistä suurempia
määriä vaarallisia kemikaaleja ja öljytuotteita. Lisäksi kiristynyt turvallisuustilanne edellyttää
Kymenlaakson kokonaisturvallisuuden huomioimista ja varautumista. Pitkän aikavälin tarkastelussa sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, mitkä aiheuttavat omat moninaiset haasteensa hyvinvointialueelle. Kymenlaakson väestörakenteen vanheneminen haastaa ihmisten turvallisuutta entisestään. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun ikääntyvä ja mahdollisesti toimintakyvyltään rajoittunut väestö asuu omissa asunnoissaan ilman yhteiskunnan jatkuvaa tukea.

4.2 Talouden tasapainottaminen
Taloudellisesti kestävällä toiminnalla Kymenlaakson hyvinvointialueella turvataan itsenäinen
ja päätösvaltainen asema tulevaisuudessa taloudellisesti kestävällä toiminnalla. Tämä tarkoittaa, että Kymenlaaksossa olemme rohkeita tekemään valintoja ja päätöksiä sekä yhdessä
sitoudumme niihin vahvistaen alueen toimeenpanokykyä. Alueella vallitseva jatkuva uudistumisen ja kehittämisen kulttuuri ohjaa toimintaa kohti taloudellista tasapainoa. Tämä edellyttää,
että tietotuotanto on Kymenlaaksossa ajankohtaista ja luotettavaa, ja toiminnan kehittäminen
perustuu riittäviin vaikutusten arviointeihin ja laskelmiin. Järjestäjänä Kymenlaakson hyvinvointialue tarkastelee tuotantotapoja säännöllisesti vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden parantamiseksi.
Kymenlaakson hyvinvointialueen talouden näkökulmasta on keskeistä, että resurssit ohjataan
kymenlaaksolaisten palveluiden järjestämiseen mahdollisimman vaikuttavasti. Jotta tässä voidaan onnistua, tarvitaan kymenlaaksolaisten palvelutarpeen mukaista uudistamista parhaita
käytäntöjä hyödyntäen.
Valtion myöntämä rahoitus ei kata nykyisten toimintamallien ja rakenteiden ylläpitoa, minkä
vuoksi Kymenlaakson hyvinvointialueella tarvitaan hallittua uudistumista. Koronapandemian
kasvattama hoito- ja palveluvelka, suuri raskaiden palveluiden palvelutarve, lakimuutosten
vaikutukset henkilöstökysymyksiin sekä palkkojen ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen liittyvät muutoskustannukset nostavat Kymenlaakson kustannuksia entisestään lähivuosina.
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Kymenlaakson palvelut tulee järjestää niin, että toimintaan annettu valtion rahoitus sekä muut
toimintatuotot riittävät rahoittamaan lakisääteiset ja riittävät ennaltaehkäisevät palvelut. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueella ei saa muodostua pysyvää alijäämää eikä hyvinvointialue saa nostaa pitkäaikaista lainaa käyttötalouden kustannuksiin. Hyvinvointialueen on katettava kertynyt alijäämä kahden vuoden kuluessa alijäämän muodostumisvuodesta.
Kiinteän omaisuuden investoinnit keskitetään rahoituksellisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen kiinteistöjä hallinnoivaan tytäryhtiöön. Päätökset uusista kiinteän omaisuuden investoinneista tai ICT-investoinneista tulee tehdä noudattaen Valtiovarainministeriön ohjeistusta investointien kriteereistä, erityisesti taloudellisen, alueiden välisen yhteistyön ja digitalisaation
näkökulmat huomioiden. Investointien tulee tukea jatkuvaa uudistumista, ja niitä tulee suunnitella ja analysoida riittävällä tarkkuudella ennen toteuttamista.
Talouden tasapainottamisen kulmakivi on strategiasta johdettujen kärkihankkeiden toteuttaminen arjessa ja kehityshankkeissa. Kehityshankkeet voivat sisältää laajoja ja pitkäaikaisia
projekteja, tai nopeasti toteutettavia, toiminnan parantamisen kautta toteutuvia toimenpiteitä.
Kymenlaakson hyvinvointialueen toimittajahallinta, prosessien sujuvuus sekä henkilöstön
saatavuus ja pitovoima ovat merkittäviä taloutta tasapainottavia tekijöitä.
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5 Hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen tavoitteet ja periaatteet
Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on järjestäjänä suunnitella ja järjestää palvelut siten, että Kymenlaakson asukkaiden laissa säädetyt oikeudet toteutuvat. Kymenlaakson palvelujärjestelmän tavoitetila ja sitä ohjaavat reunaehdot määritetään hyvinvointialueen asukkaiden tarpeisiin ja alueen lähtökohtiin perustuen – näiden määrittämiseksi avainasemassa
on kymenlaaksolaisten aidon palvelutarpeen ymmärtäminen, mitä varten järjestäjä tarvitsee
vankan tietopohjan. Järjestäjän tehtävänä on koordinoida palveluiden kokonaisuutta ja ohjata
palveluiden tuottajia siten, että määriteltyihin tavoitteisiin päästään ja asukkaiden oikeudet toteutuvat.
Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu hyvinvointialuestrategia, joka ohjaa koko Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämistä ja
tuottamista. Hyvinvointistrategiaa tarkentaa kolme asiakirjaa; sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelustrategia, pelastustoimen palvelutasopäätös ja hyvinvointialueen talousarvio ja -suunnitelma. Aluevaltuusto päättää näiden kaikkien dokumenttien sisällöstä.
Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia määrittelee toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden valtakunnalliset ja laissa säädetyt tavoitteet ja linjaukset sekä alueen nykytilan ja toimintaympäristön muutokset.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia laaditaan osana Kymenlaakson hyvinvointialuestrategiaa. Kymenlaakson palvelustrategia tukee hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon suunnittelua ja johtamista huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden.
Pelastustoimen palvelutasopäätös laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian
rinnalle erillisenä kokonaisuutena. Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueen uhat ja riskit sekä määritellään pelastustoimen toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa Kymenlaakson aluevaltuusto linjaa hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
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Kuva 4: Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiakokonaisuus keskeisten dokumenttien näkökulmasta.

Järjestäjän tehtävänä on linjata perusperiaatteet palveluiden järjestämiselle: mitkä ovat hyvinvointialueen palvelukokonaisuudet, miten palveluista muodostuu palveluketjuja ja miten palveluiden hankinta toteutetaan. Palvelujen suunnittelussa ratkaistaan myös, missä ja millä tavalla palveluja tuotetaan eli millainen on Kymenlaakson palveluverkko. Järjestäjällä on kokonaisvastuu palveluiden yhteensovittamisesta sekä palveluintegraation toteutumisesta kaikilla
eri tasoilla. Palveluketjun toimivuuden kannalta sen jokaisen palasen osakokonaisuus sekä
kaikkien osuuksien kokonaisuuden yhteensovittaminen on oleellisen tärkeää – tämän varmistaminen on järjestäjän kriittinen tehtävä.
Kymenlaakson palvelurakenne ja palveluverkko muuttuu ja uudistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä, mikä johtaa toiminnan ja toimintakulttuurin muutokseen. Uudistus edellyttääkin yhtenäisiä toimintatapoja ja järjestelmiä hyvinvointialueella,
mikä tarkoittaa osaamisen lisäämistä ja täydentämistä koko henkilöstön osalta. Lähi- ja keskijohdon esihenkilöiden osaamista tulee myös vahvistaa huomioiden uuden organisaation,
erilaiset johtamiskulttuurit ja toimintatavat hyvinvointialueen sisällä.

5.1 Palvelurakenne
Kymenlaakson palvelurakenne on nykyisellään osaltaan liian raskas ja painottuu korjaaviin
toimenpiteisiin. Hyvinvointialueen tehtävänä on ratkaista millaisella palvelurakenteella kymenlaaksolainen saa tarvitsemansa palvelun tulevaisuudessa.
Kymenlaaksossa on rakenteellisia haasteita, kuten raskas palvelurakenne, jota on viime vuosina lähdetty keventämään. Paikoittain kustannuksia on saatu vähennettyä koko maan tasoa
vastaaviksi, mutta etenkin pitkittynyt koronapandemia yhdessä henkilöstöhaasteiden kanssa
ovat jonkin verran hidastaneet toimien etenemistä. Nykyisen palvelurakenteen muutoksessa
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korostuvat palvelutarpeen tunnistaminen, varhainen puuttuminen sekä asiakasohjaus. Tavoitetilana on hillitä vaativien erityistason palveluiden käyttöä ja siirtää painopistettä palveluissa
aidosti varhaisiin ja perustason palveluihin. Vaativien erityistason palveluiden käytön hillitseminen tarkoittaa muun muassa kotona asumisen mahdollistamista kehittämällä kotiin vietäviä
palveluita, kuntoutusta sekä omaishoitoa.
Onnistunut asiakkaan tarpeen arviointi ja asiakasohjaus korostuvat läpi palvelurakenteen. On
tunnistettava asiakkaat, jotka tarvitsevat useita eri palveluita niistä, jotka eivät tarvitse. Paljon
palveluita tarvitsevat kymenlaaksolaiset saavat parhaiten tukea, kun se on moniammatillista
ja kokonaisvaltaista.
Perhekeskuksien osalta on saatu hyviä tuloksia ja tarkoituksena on laajentaa mallia koko Kymenlaakson hyvinvointialueelle niin, että palvelut tuodaan saataville sinne, missä niitä tarvitaan. Ylipäätään palvelujen pariin pääsemistä, palveluohjausta ja sähköistä ajanvarausta kehittämällä sekä rajapintojen yhteistyötä lisäämällä voidaan saavuttaa nopeasti haluttuja tuloksia.
Peruspalvelut tarjotaan Kymenlaaksossa lähellä asiakasta hyödyntäen useita eri tapoja: fyysiset palvelupisteet, digitaaliset kanavat, kotiin vietävät palvelut ja liikkuvat yksiköt. Olennaista
on, että asia ratkaistaan oikealla tasolla.
Palvelurakenteen kehittämisen keskeisiä periaatteita tiivistettynä Kymenlaaksossa:
•
•
•

Painotamme peruspalveluita
Siirrämme painopistettä varhaisen tuen palveluihin
Panostamme avohoitoon ja -palveluihin

5.2 Palvelutaso
Kymenlaakson hyvinvointialueella lain edellyttämät palvelut tuotetaan laadukkaasti ja vaikuttavasti. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta, etenkin varhaisen tuenja perustason palveluissa. Lisäksi palveluvalikoimaa laajennetaan valikoidusti muun muassa ennaltaehkäisevien palveluiden osalta. Etenkin lasten ja nuorten sekä iäkkäämpien ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen voi ehkäistä myöhempää palvelutarvetta.
Pelastustoimen palvelutaso perustuu pelastustoimen laatimaan palvelutasopäätökseen ja palvelutason tulee vastata Kymenlaakson paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastustoimen osalta tavoitteena on, että asiakas saa oikean palvelun oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Palvelutasoa koskevia keskeisiä periaatteita tiivistettynä Kymenlaaksossa:
•
•

Parannamme perus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta
Painotamme palveluvalikoimassa lakisääteisiä palveluita
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5.3 Palveluiden verkosto
Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkko perustuu hyvinvointialue- ja palvelustrategiaan ja sisältää sekä fyysiset toimipisteet että hyvinvointialueen järjestämät sähköiset palvelut.
Palveluverkon osalta Kymenlaakson alueella lisätään etä- ja digipalveluiden osuutta palveluissa korvaamalla soveltuvin osin fyysisiä lähipalveluita. Näin asiakkaille voidaan tarjota monipuoliset asiointimahdollisuudet. Samalla tarjotaan henkilöstölle joustavat työnteontavat: lähi, etä- ja mobiilityö toimintalähtöisesti. Näiltä osin henkilöstölle tarjotaan myös tarpeen mukaisesti lisä- ja täydennyskoulutusta.
Säännöllisiä perustason palveluita keskitetään niiltä osin, kun on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi harvemmin tarvittavia ja erikoisosaamista tai -laitteita vaativia palveluita on usein tarkoituksenmukaista keskittää, kun taas perustason hoitaja- ja lääkärivastaanotot voidaan järjestää hajautetummin. Lisäksi perustason palveluiden välistä yhteistyötä lisätään yhden luukun periaatteeseen pääsemiseksi sekä resurssien ja osaamisen tehokkaan käytön varmistamiseksi. Tästä esimerkkeinä ovat muun muassa sote-keskukset ja perhekeskukset. Myös erikoistason palveluiden yhteistyötä parannetaan keskittämällä toimintaa soveltuvilta osin.
Kymenlaakson hyvinvointialueella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Tämä
toteutetaan hyödyntämällä erilaisia palvelukanavia perinteisten palvelupisteiden lisäksi. Fyysiset palvelut pystytään tarjoamaan jokaisessa kunnassa esimerkiksi liikkuvien palveluiden ja
rajoitettujen aukiolojen puitteissa. Pienemmät toimipisteet tukeutuvat toiminnassaan laajemman profiilin keskuksiin. Kymenlaaksossa huolehditaan siitä, että fyysiset palveluverkot on
mahdollista pitää kiinteästi auki ympäri vuoden. Tämä edellyttää muun muassa riittävän määrän henkilöstöä palvelupisteittäin, jotta yksittäiset sairastapaukset eivät sulje palvelupisteitä.
Kymenlaakson hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista päivystystä, jotka sijaitsevat
Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa.
Pelastuspalvelut ovat lähipalveluita, joiden toimintavalmius turvataan riittävällä riskianalyysiin
perustuvalla asemaverkolla.
Palveluiden verkoston keskeisiä periaatteita tiivistettynä Kymenlaaksossa:
•
•
•
•
•

Painotamme vahvasti etä- ja digipalveluita
Keskitämme säännöllisiä perustason palveluita
Parannamme peruspalveluiden yhteistoimintaa
Tehostamme erikoistason palveluita
Vahvistamme palveluiden integraatiota

5.4 Palveluiden tuottamisen tavat
Hyvinvointialueen palvelutuotantoa ohjaavat lainsäädännön raamien lisäksi tietyt sopimukset,
kuten samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimus ja
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveyspalveluissa
hyödynnetään ensisijaisesti omaa tuotantoa, jota ostopalvelut täydentävät. Lähtökohtaisesti
tämä tarkoittaa sitä, että peruspalveluissa hyödynnetään omaa tuotantoa ja ostopalveluilla
täydennetään palveluita niiltä osin, kun on järkevää. Näin toimitaan esimerkiksi erityistoimenpiteissä, joissa omaa osaamista ei välttämättä löydy.
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Tukipalveluiden osalta säilytetään riittävä oma osaaminen – muuten käytetään markkinoiden
parhaita toimijoita. Hyvinvointialueella ylläpidetään tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin kanssa. Tuotantotapoja analysoidaan systemaattisesti kiinnittämällä huomiota palveluiden vaikuttavuuteen, laatuun, kustannuksiin, saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä asiakastarpeisiin ja -kokemukseen. Tuotantotapa-analyysi ennakoi palvelutarpeessa ja tuotanto-olosuhteissa tapahtuvia muutoksia, arvioi oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia sekä tunnistaa tuottamistapaan liittyviä riskejä. Analyysin perusteella ratkaistaan,
mikä osa palvelusta on järkevämpää tuottaa itse ja mikä tuottaa ostopalveluna. Päätöksenteossa hyödynnetään tätä tuotantotapa-analyysia järjestämisvastuun asettamissa reunaehdoissa.
Hyvinvointialueen tulee riskienhallinnan näkökulmasta selvittää sosiaali- ja terveyspalvelujen
ulkoistamiseen liittyvät vaikutukset ja mahdolliset riskit, ja arvioida ne. Ydintoimintojen osalta
riittävä oma osaaminen on varmistettava kaikissa tapauksissa.
Palveluiden tuottamisen keskeisiä periaatteita tiivistettynä Kymenlaaksossa:
•
•

Turvaamme oman tuotannon ydinpalveluissa
Hyödynnämme ostopalveluita tukipalveluissa

5.5 Saatavuuden ja saavutettavuuden periaatteet
Työnjaon mukaisesti Kymenlaakson hyvinvointialue järjestäjänä päättää palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden periaatteista ja kriteereistä lainsäädännön puitteissa. Järjestäjä
kuvaa periaatteet ja kriteerit lähipalveluille, alueellisille palveluille ja hyvinvointialuetason palveluille eri palvelusegmenteissä sekä voi tarvittaessa määrittää jonkun palvelun esimerkiksi
lähipalveluihin kuuluvaksi. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden periaatteet vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain kokonaisuuksien toteutumista. Periaatteet
ohjaavat palvelustrategian toimeenpanossa palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden
edistämistä.
Kymenlaakson hyvinvointialueella parannetaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
kehittämällä palveluiden monikanavaisuutta vastaamaan paremmin kymenlaaksolaisten palvelutarpeeseen. Monikanavaisuus, sisältäen muun muassa fyysiset palvelut, digitaaliset palvelut ja liikkuvat palvelut, varmistavat palvelujen paremman saatavuuden kokonaisuutena. Lisäksi monikanavaisuus mahdollistaa perusterveydenhuollon palvelujen turvaamisen koko Kymenlaakson alueella esimerkiksi liikkuvien palvelujen ja rajoitettujen aukioloaikojen puitteissa.
Kymenlaaksossa kootaan erityisosaamista vaativia palveluita alueellisiksi palvelukokonaisuuksiksi, jotta voidaan paremmin turvata sekä henkilöstön että osaamisen saatavuus. Soteja perhekeskukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka osaamista ja resursseja keskittämällä
on saatu luotua saumattomia palvelupolkuja palveluiden välillä.
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6 Järjestäjän ohjauskokonaisuus ja -keinot
Palvelujärjestelmässä on erilaisia mahdollisia ohjaustilanteita, kuten liikelaitoksen palvelutuotannon ohjaaminen, palveluiden tuotannon ohjaaminen, asiakasseteli- ja henkilökohtaisen
budjetin palveluiden tuotannon ohjaaminen sekä ostopalveluiden ohjaaminen.
Järjestäjän tehtävänä on ohjata hyvinvointialueen omia palveluntuottajia sekä ulkoisia palveluntuottajia siten, että palvelutuotannolle asetetut strategiset tavoitteet asetetaan ja palvelut
tuotetaan lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaisesti. Avainasemassa on palveluiden aikaansaaman vaikuttavuuden seuraaminen. Tuottajien ohjaukseen järjestäjällä on käytettävissään useita erilaisia keinoja ja näiden yhdistelmiä
Järjestäjän ohjauskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: suorasta tuottajien ohjauksesta,
ja verkosto-ohjauksesta. Järjestäjä hyödyntää erilaisia ohjausmalleja ja -keinoja toimintansa
ja tavoitteidensa toteuttamiseksi. Suora tuottajien ohjaus tapahtuu eri ohjaustilanteissa erilaisella ohjauskeinojen valikoimalla ja painotuksella; esimerkiksi liikelaitoksen erikoissairaanhuollon ohjaus eroaa sote-keskusten ohjauksesta. Tuottajien ohjauksen rinnalla toteutuu verkosto-ohjaus, jossa järjestäjällä ei ole suoraa ohjausvaltaa, vaan ohjausta tapahtuu osana
verkoston toimintaan osallistumista.
Järjestäjä vie asetetut tavoitteet käytäntöön ohjaamalla palveluntuottajia ja siksi järjestäjä tarvitsee erilaisia ohjausmalleja monituottajaympäristön ohjaukseen. Ohjauskeinoilla toteutetaan
tuottajien ohjaus ohjausmallin kontekstissa: resurssi-, normi- ja informaatio-ohjaus sekä vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen. Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot hyvinvointialueen tuottajille. Lisäksi järjestäjä tekee ohjausta varten tuottajakohtaisia sopimuksia.
Järjestäjän toteuttama tuottajien ohjaus kääntää palvelulupauksen konkretiaksi. Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse tai yhteistoiminnassa muiden alueiden kanssa tai hankkia ne
sopimukseen perustuen muulta palvelun tuottajalta.
Riippuen hankinta- ja tuotantotavasta järjestäjä toteuttaa ohjausta erilaisten ohjauskeinojen
yhdistelmällä. Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymä palvelustrategia, talousarvion kautta tuleva budjetin vyörytys ja asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden yhteinen seuranta. Muun, ulkoisen palvelutuotannon osalta ohjauskeinojen yhdistelmä riippuu palvelun hankintatavasta ja luonteesta.

6.1 Valvonta ja omavalvonta
Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu sekä oman toiminnan että järjestämisvastuulleen kuuluvan
palvelutuotannon valvominen: järjestäjän on aktiivisesti seurattava palvelujen laatua ja määrää sekä sitä, toteutuvatko ne vaatimusten ja hyvinvointialueen asukkaiden tarpeen mukaisesti. Valvonta-asiat organisoidaan osaksi hyvinvointialueen järjestämistehtävää. Järjestäjä
hyödyntää valtakunnallisesti määriteltäviä ja koottavia indikaattoreita ja seurantatietoja valvonnassa siten, että valvontamenetelmät ja siitä saatavat tiedot ovat vertailukelpoisia muiden
hyvinvointialueiden kanssa.
Kokonaisvastuu hyvinvointialueen palvelujen omavalvonnasta on järjestäjällä. Omavalvontakokonaisuuteen sisältyy järjestäjätoiminnon omavalvonnan ja palvelujärjestelmän laillisuusvalvonnan lisäksi myös esimerkiksi palvelustrategian, palveluintegraation ja sopimusten toteutumisen valvonta yhteistyössä näistä kokonaisuuksista vastaavien toimijoiden kanssa.
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Hyvinvointialue laatii omavalvontaohjelman järjestämisvastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista. Omavalvontaohjelma on johtamisen ja valvonnan työkalu, jonka avulla varmistetaan,
että palveluiden järjestäminen tapahtuu laissa edellytetyllä tavalla. Tarkoituksena on varmistaa toiminnan ja palvelujen suunnitelmallisuus, asiakas- ja potilasturvallisuus ja muu laatu,
palvelujen saavutettavuus ja saatavuus sekä palveluja käyttävien yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen. Ohjelmassa määritellään, miten toiminnan asianmukaisuutta seurataan,
miten toiminnassa esiintyvät puutteet ja virheet korjataan sekä kuvataan omavalvontaan ja
viranomaistoimintaan liittyvät prosessit.
Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottajilla on lisäksi velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki niiden tarjoamat palvelut. Omavalvontasuunnitelma on palveluiden laadun ja kehittämisen työväline: siinä kerrotaan, miten palvelutuottaja
itse varmistaa ja valvoo, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti. Hyvinvointialue
varmistaa, että kaikki palveluntuottajat laativat omavalvontasuunnitelman ja noudattavat sitä,
mutta tuottajien tulee itse valvoa suunnitelman noudattamista toiminnassaan. Hyvinvointialueen tulee tukea ja ohjata palveluntuottajia omavalvonnan kehittämiseksi.
Valvonnan toteuttaminen monituottajamallissa edellyttää suunnitelmallisuutta ja valvonnan
menetelmien osaamista sekä palvelujen sisällön ja sitä sääntelevän lainsäädännön tuntemista. Palvelujen tuottajien valvontaan keskeisesti liittyviä elementtejä ovat hyväksymis- ja
sopimusmenettelyt sekä niihin liittyvä seuranta ja valvonta. Sopimuksiin sisällytetään kriteerejä, joiden avulla varmistetaan, että järjestäjä saa tarvittavat tiedot valvontatehtävän toteuttamista varten. Oleellista valvonnalle on myös toimivien yhteistyörakenteiden rakentaminen keskeisten valvontakohteiden kanssa.
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7 Järjestämissuunnitelman arviointi
Palvelulautakunta osana hyvinvointialueen hallintosäännössä määriteltyä rooliaan ja tehtäviään valmistelee järjestämissuunnitelman aina valtuustokausittain. Kun järjestämissuunnitelma
on aluevaltuustossa hyväksytty, käynnistetään sen toimeenpano aluehallituksen toimesta. Hyvinvointialue arvioi aluevaltuuston johdolla strategioiden ja järjestämissuunnitelman toteutumista vuosittain ja päivittää strategiaa sekä siihen linkittyviä dokumentteja tarvittaessa, esimerkiksi Kymenlaakson toimintaympäristön muuttuessa lyhyessä ajassa merkittävästi. Järjestämissuunnitelma ja hyvinvointialuestrategia muodostavat toisiinsa linkittyvän arviointikokonaisuuden. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella järjestämissuunnitelmassa määritettyjen
periaatteiden noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista. Hyvinvointialuejohtaja yhdessä toimialajohtajien ja palveluista vastaavien johtajien kanssa kantavat toimeenpanovastuuta siitä,
että järjestämissuunnitelmassa tavoitellut asiat toteutuvat. Samalla he koordinoivat järjestämissuunnitelman seurannan ja arvioinnin toteutusta.
Palvelulautakunnan rooli yleisesti on linjata ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastata sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja
käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
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