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Lukijalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sote-pal-
velujen järjestämistä vuosittain maan eri alueilla. 1.7.2021 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaissa (612/2021) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi on säädetty laatia vuosittain 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Asiantuntija-arviolla on merkittävä asema sosiaali- 
ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvot-
teluissa, joissa tarkastellaan kunkin alueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien toteuttamista.

Tämän vuoden aikana tehtävä arviointi kohdistuu vuoteen 2020 ja alkuvuoteen 2021. Sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä arvioidaan hyvinvointialueittain. Lisäksi arvioidaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen. Arvioinnissa painottuvat kaksi jokaisen alueen itse määrittelemää ja 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa erityisteemaa. Lisäksi asiantuntija-arviossa tarkastellaan hyvin-
vointialueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja kehityssuuntaa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Siinä kootaan myös alueen sote-tiedonhallin-
nan ja digitalisaation tilannekuva.

Arviointi perustuu sekä määrälliseen että laadulliseen aineistoon. Erityisesti erityisteemojen arvioinnissa 
tärkeänä tietolähteenä ovat olleet alueiden edustajien kanssa käydyt keskustelut. Esiin nousseita näkökoh-
tia on taustoitettu käyttämällä soveltuvaa indikaattoritietoa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to Valviran ja aluehallintovirastojen valvontahavaintoja sekä alueiden hallinnollisia dokumentteja. Suurin 
osa arvioinnissa käytettävistä indikaattoreista kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikutta-
vuusmittaristoon (KUVA). Mittariston arvot ja arvojen kehitys alueittain on raportoitu THL:n Tietoikkunassa  
(thl.fi/tietoikkuna).

Asiantuntija-arvion tietopohja on ajankohdan 18.6.2021 mukainen. Tämän jälkeen tulleet indikaattorien 
päivitykset eivät ole mukana arvioinnissa lukuun ottamatta Tilastokeskuksen Kuntatalous-tilaston tietoja 
(tilanne 10.9.2021). Lisätietoa arvioinnin tietopohjasta ja sen laadusta tarjoamme arvion Menetelmät ja laa-
tuseloste -osassa.

Kiitämme lämpimästi Kymenlaakson alueen yhteyshenkilöitä ja asiantuntijoita erinomaisesta yhteistyöstä 
ja panostuksesta arviointiimme vaikeasta ja kuormittavasta Covid-19-tilanteesta huolimatta. Kiitos myös 
sosiaali- ja terveysministeriön ohjausyksikön, Valviran, aluehallintoviranomaisten ja THL:n asiantuntijoille 
arvokkaasta tuesta arvioinnin onnistumiseen.

Helsingissä 19.1.2022

    Pekka Rissanen                                   Nina Knape
    Tietoylijohtaja                                       Arviointipäällikkö

http://thl.fi/tietoikkuna
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Kymenlaakson hyvinvointialue

Asiantuntija-arvio

Kymenlaakson alueella väestön palvelutarve on suuri. Syntyvyys on vähäistä, ja ikääntyneiden väestöosuus 
on maan suurimpia. Alueen väestöstä yli 80 prosenttia asuu Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa. Keskuskau-
pungit ovat menettäneet asukkaitaan muuttotappiona muille alueille. Ennusteiden mukaan alueen väestön 
väheneminen jatkuu myös tulevina vuosina.

Kymenlaakson elinkeinorakenne on muovautunut 2000-luvulla erityisesti metsäteollisuuden rakennemuu-
toksen myötä. Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellises-
ti maan eniten. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat.

Maakunnallinen järjestäjä on yhtenäistänyt toimintakäytäntöjä ja uudistanut 
palveluverkkoa

Kuntayhtymä Kymsote on vastannut vuodesta 2019 alkaen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon perus-
palvelujen sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Ensimmäisten toimintavuosien aikana koko aluetta 
koskevia toimintakäytäntöjä ja palvelujen myöntämisen kriteerejä on yhtenäistetty, palveluja kehitetty ja 
henkilöstöresurssien käyttöä tehostettu. Palveluverkkoa on uudelleen muotoiltu palvelurakennetta keven-
tämällä. Kahden kaupunkikeskuksen ja sairaalan malli haastaa kuitenkin palveluverkon kehittämistä ja kus-
tannuskehityksen hallintaa.

On kiinnitettävä huomiota siihen, että asukkaat ohjautuvat oikea-aikaisesti palvelutarvetta vastaaviin pal-
veluihin. Esimerkiksi kotikuntoutukseen ikääntyneet tulevat usein myöhäisessä vaiheessa. Vastaavasti lap-
set ja nuoret voivat joutua odottamaan kuukausiakin pääsyä hoidon ja kuntoutuksen aloittamiseksi tarvit-
taviin toiminta- ja puheterapia-arvioihin sekä psykologin tutkimuksiin.

Ikääntyneille suunnatussa keskitetyssä IkäOpastin-asiakasohjauksessa on kehitetty sujuvaa palvelutarpee-
seen perustuvaa arviointimallia. Toimintaa sovitetaan edelleen yhteen vuoden 2022 alussa avattavan Kai-
ku24-asiakaspalvelukeskuksen kanssa palveluprosessien parantamiseksi.

Palvelurakenteen keventäminen jatkuu – kotiin vietävissä palveluissa 
vahvistamistarpeita

Kymsoten strategisena tavoitteena on keventää palvelurakennetta sekä vahvistaa kotiin vietäviä ja sähköi-
siä palveluja. Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen rakennetta on kehitetty asiakkaiden palve-
lutarve huomioiden sekä moniammatillista yhteistyötä tiivistäen. RAI-arviointien hyödyntämistä on laajen-
nettu ikääntyneiden ohella myös erityisryhmien palvelutarpeen arviointiin.

Ikääntyneiden palveluissa pitkäaikaishoidon paikkoja on vähennetty ripeästi, ja alueella on kehitetty myös 
erikoissairaanhoidon suoran kotiutuksen mallia. Tavoitteena on sisällyttää asiakkaiden toimintakyvyn vah-
vistamiseen tähtäävät kuntoutustoimet osaksi palveluketjuja. Jotta kuntoutusketjusta saadaan toimiva, on 
kuitenkin vahvistettava kotiuttavan yksikön, kotisairaalan ja kotihoidon yhteistyötä ja varmistettava palve-
lujen saatavuus. Esimerkiksi kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen kehittämistä ovat hidastaneet sekä 
koronapandemia että pula kotihoidon henkilöstöstä.
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Asiantuntija-arvio Kymenlaakson hyvinvointialueAsiantuntija-arvio

Koko Kymsoten alueelle laajentunut kotisairaalan liikkuva ArVi-toiminta vähensi 
päivystykseen ohjautumista

Ympärivuorokautisen hoivan ja lyhytaikapaikkojen kysynnän kasvu herättää kysymyksen palvelurakenteen 
keventämisen muutosvauhdista suhteessa uusien korvaavien palvelujen riittävyyteen ja oikea-aikaisuu-
teen sekä mahdollisuuteen tukea riittävässä määrin turvallista kotona asumista. Moniammatillinen yhteis-
työ on kuitenkin alueella tiivistynyt ja kotona asumista tukevia uusia toimintamalleja on jalkautettu. Koko 
alueelle on laajennettu ArVi-malli, jossa yksittäin liikkuva ArVi-hoitaja arvioi kiireettömän hoidon tarvetta 
kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden luona. Vuoden 2021 alkupuolella valtaosa asumisyksikön tai 
kotihoidon hoitohenkilöstön ArVi-yhteydenotoista pystyttiin hoitamaan puhelimitse tai arviointihoitajan 
käynnillä ja vain noin joka viides potilaista täytyi lähettää päivystyskäynnille. 

Uudet sähköisen asioinnin palvelut laajentavat palveluvalikkoa  

Kansallisten kyselyjen mukaan aikuisväestö asioi sähköisesti keskimääräistä vähemmän. Tämä on voinut 
johtua osin siitä, että alueella on keskimääräistä enemmän ikääntyneitä ja työttömiä, jotka ovat julkisten 
palvelujen piirissä, eivätkä sähköisen asioinnin palvelut ole siellä yhtä kehittyneitä kuin yksityisellä sektorilla.

Kymsoten tulevien vuosien strategisena tavoitteena on kasvattaa sähköisen asioinnin osuutta. Alueella ke-
hitetään parhaillaan aktiivisesti eri asiakasryhmille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluja osaksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluvalikkoa. Kymsote on mukana myös alueen väestön digitaitojen vahvistamista 
koskevassa verkostossa.

Tietojohtamisen kehittämisessä painopiste perusedellytysten vahvistamiseen

Jotta alueen sote-palveluja koskeva strateginen ja operatiivinen päätöksenteko perustuisi ajantasaiseen, 
vertailukelpoiseen ja luotettavaan tietopohjaan, on alueella tarvetta vahvistaa tietojohtamisen perusedel-
lytyksiä aina sote-ammattilaisten kirjauksista automatisoituun tiedontuotantomalliin. Alueella on tartuttu 
tietojohtamisen haasteisiin laatimalla tuleville vuosille kehittämisen tiekartta. Samalla tietojohtamisen ke-
hittämistä on integroitu osaksi Kymsoten vuosittaisia tavoitteita seurantamittareineen.

Kuntien rahoituksen riittävyys haastaa palvelutarpeen mukaisten palvelujen 
järjestämistä

Alueen asukkaiden tarpeiden mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja rahoitus-
mahdollisuuksia haastaa Kymsoten omistajakuntien heikohko taloudellinen kantokyky. Palveluja rahoit-
tavat kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa talouden tasapainottamiseksi. Vastaavasti Kymsotessa on 
etsitty toistuvasti talouden sopeuttamistoimia, joiden avulla alueen asukkaiden sosiaali- ja terveystoimen 
kustannukset sovitettaisiin kuntien maksukykyä vastaaviksi. Tästä huolimatta kuntayhtymä Kymsoten vuo-
den 2020 tilikauden tulos oli vahvasti alijäämäinen. Omistajakuntien asettamien tiukkojen maksuosuusraa-
mien puitteissa Kymsotessa on etsitty mittavia säästökohteita talouden tasapainottamiseksi myös vuonna 
2022. Kuntayhtymän talouden kokonaistilannetta rasittavat lisäksi kahden eri sairaalan investoinnit.

Kymsoten taloudellista tilannetta on vaikeuttanut myös koronapandemia, jonka vuoksi on muutettu palve-
lujen painopisteitä ja siirretty henkilöstöä. Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat lisänneet vuokratyövoi-
man käyttöä ja kasvattaneet kustannuksia. Korona-aika on synnyttänyt lisäksi hoitovelkaa tuleville vuosille 
muun muassa suun terveydenhuollossa.

Väestön palvelutarve on suuri, ja alueen asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuk-
set ovat maan suurimpien joukossa. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon sekä lastensuojelun lai-
tos- ja perhehoidon asukas- ja ikäryhmään suhteutetut kustannukset ovat edelleen maan korkeimpien jou-
kossa. Tämä kertoo sekä alueen asukkaiden suuresta palvelutarpeesta että palvelurakenteiden uudelleen 
muovautumiseen tarvittavasta pitkäjänteisestä kehittämistyöstä.
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Asiantuntija-arvio Kymenlaakson hyvinvointialue

Maakunnallinen järjestämisvastuu luo hyvät edellytykset hyvinvointialueen 
käynnistymiselle

Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä luo hyvän perustan tulevan hyvinvointialueen 
toiminnan aloittamiselle. Aktiivisesti käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovit-
taminen sekä toimintakäytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen luovat edellytyksiä yhdenvertaisten palve-
lujen järjestämiselle koko Kymenlaakson hyvinvointialueella. Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä 
antaa mahdollisuuden tehokkaaseen tietojohtamiseen.

Haasteena on kasvaviin palvelutarpeisiin suhteutettu ennakoitu hyvinvointialueen rahoitus. Lähivuosina 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousupaineita lisäävät erityisesti väestön ikääntymiseen liitty-
vä palvelutarpeen kasvu, kiristyvät lakisääteiset velvoitteet sekä palkkojen yhtenäistämisestä aiheutuvat 
lisäkustannukset.

Henkilöstön saatavuuden vaikeudet laajentuneet yhä useampiin 
ammattiryhmiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan henkilöstön saatavuuden haasteet jatkuvat. Perusterveydenhuol-
lon lääkäreiden saatavuustilanne on ollut vaikea jo vuosien ajan, mutta nyt haasteet ovat laajentuneet 
yhä useampiin ammattiryhmiin. Kotihoidossa tilanne on erityisen huono ja vakansseja on runsaasti täyt-
tämättä. Vaiheittain kiristyvä ympärivuorokautisen hoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus on pahentanut 
tilannetta entisestään. Valvontaviranomaiset ovat osaltaan kiinnittäneet huomiota alueen henkilöstömitoi-
tuksen ja henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Lisäksi alueella on tunnistettavissa tarvetta omavalvonnan 
vahvistamiseen.
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Kymenlaakson hyvinvointialue

Väestö ja palvelutarve

Kuuden kunnan muodostamalla Kymenlaakson alueella asui vuoden 2020 lopussa 162 812 asukasta. Asu-
tus keskittyy Kouvolan (50 %) ja Kotkan (32 %) alueille.

Kymenlaakso on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi merkittävä logistiikan keskus. Kotkassa sijaitsee maan 
suurin yleissatama, ja rautatieliikenteessä Kouvola on keskeinen tavaraliikenteen keskus.1 Vaalimaa on yksi 
Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen merkittävimmistä rajanylityspaikoista.2

Alueen keskuskaupungit Kotka ja Kouvola kärsivät muuttotappiosta

Kymenlaakson elinkeinorakenne on pohjautunut vahvasti metsäteollisuuteen, jossa on 2000-luvulla tapah-
tunut merkittävä rakennemuutos. Samaan aikaan alueen väestö on vähentynyt nopeasti. Suhteellisesti eni-
ten väestömäärä on pienentynyt alueen pienimmissä kunnissa Miehikkälässä ja Virolahdella, joissa ikään-
tyneiden osuus on alueen suurin.

Vuonna 2020 kuntien välisestä muuttoliikkeestä johtuva väestön väheneminen oli alueen väestömäärään 
suhteutettuna maan suurinta. Kouvola ja Kotka menettivät muuttotappiona asukkaitaan yhteensä vajaat 
800 henkeä muille alueille, vuonna 2019 vastaava alueen keskuskaupunkien muuttotappio oli 1 200 henkeä. 
Vuonna 2020 Kymenlaakson muuttotappio jakautui lähes tasan kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten 
kesken.3

Väestön ikääntyminen ja väheneminen haastavat alueen elinvoimaa

Tulevina vuosina väestö vähenee edelleen nopeasti koko alueella. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 men-
nessä väestö vähenee noin yhdeksän prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 15 prosenttia eli 137 871 asuk-
kaaseen. Alueen perustietoja on kuvattu taulukossa 1. 

Väestön vähenemisen ohella väestörakenne jatkaa ikääntymistään. Syntyvyys ja alle 18-vuotiaiden väes-
töosuudet ovat olleet vuosien ajan maan matalimpien joukossa. Työikäisen väestön osuus on pienentynyt 
ja ikääntyneiden vastaava osuus kasvanut. Alueella 75 vuotta täyttäneiden väestöosuus on maan toiseksi 
suurin (12,8 %) ja se kasvaa ennusteen mukaan edelleen tulevina vuosina. Vuoteen 2040 mennessä iäkkäi-
den 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan yli 10 000 henkeä eli noin 50 prosenttia. Saman 
ajanjakson aikana alle 15-vuotiaiden määrä puolestaan vähenee nykyisestä yli kolmanneksella. Väestön 
ikärakenne vuonna 2020 sekä ennuste vuosille 2030 ja 2040 Kymenlaaksossa ja koko maassa on kuvattu 
kuviossa 1.

Alueen väestön pääkieli on suomi. Ruotsia äidinkielenään puhuvia on vajaa prosentti. Pyhtää on alueen ai-
noa kaksikielinen kunta. Ulkomaalaistaustaisen väestön suhteellinen osuus on alueella suurempi kuin Uu-
denmaan ulkopuolisilla alueilla keskimäärin. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhu-
vista noin puolella äidinkieli on venäjä.4 Ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy erityisesti Kotkan seudulle.

Monimuotoinen kasautunut huono-osaisuus yleistä — syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria aikuisia maan eniten

Eri muodoissa esiintyvä työttömyys on ollut vuosien ajan suurta ja pienituloisuus yleistä. Alueen aikuisvä-
estön koulutustaso on myös maan matalimpien joukossa. Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien 
määrä suhteessa työllisten määrään on maan neljänneksi suurin.

Yksinhuoltajaperheiden osuus on suuri erityisesti Kotkassa ja Kouvolassa. Koko alueella useampi kuin joka 
neljäs lapsiperhe on yhden vanhemman perhe.

Kuvio 1. Hyvinvointialueen väestömäärä ja ikärakenne. 
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▲ Kuvioissa esitetään hyvinvointialueen väestömäärä ja ikärakenne vuonna 2020 sekä ennusteet 
vuosille 2030 ja 2040. Ikärakennetta verrataan koko maan tietoihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
aineistoihin. Väestöennuste pohjautuu vuoden 2018 tietoihin.
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Väestö ja palvelutarve

Kuuden kunnan muodostamalla Kymenlaakson alueella asui vuoden 2020 lopussa 162 812 asukasta. Asu-
tus keskittyy Kouvolan (50 %) ja Kotkan (32 %) alueille.

Kymenlaakso on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi merkittävä logistiikan keskus. Kotkassa sijaitsee maan 
suurin yleissatama, ja rautatieliikenteessä Kouvola on keskeinen tavaraliikenteen keskus.1 Vaalimaa on yksi 
Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen merkittävimmistä rajanylityspaikoista.2

Alueen keskuskaupungit Kotka ja Kouvola kärsivät muuttotappiosta

Kymenlaakson elinkeinorakenne on pohjautunut vahvasti metsäteollisuuteen, jossa on 2000-luvulla tapah-
tunut merkittävä rakennemuutos. Samaan aikaan alueen väestö on vähentynyt nopeasti. Suhteellisesti eni-
ten väestömäärä on pienentynyt alueen pienimmissä kunnissa Miehikkälässä ja Virolahdella, joissa ikään-
tyneiden osuus on alueen suurin.

Vuonna 2020 kuntien välisestä muuttoliikkeestä johtuva väestön väheneminen oli alueen väestömäärään 
suhteutettuna maan suurinta. Kouvola ja Kotka menettivät muuttotappiona asukkaitaan yhteensä vajaat 
800 henkeä muille alueille, vuonna 2019 vastaava alueen keskuskaupunkien muuttotappio oli 1 200 henkeä. 
Vuonna 2020 Kymenlaakson muuttotappio jakautui lähes tasan kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten 
kesken.3

Väestön ikääntyminen ja väheneminen haastavat alueen elinvoimaa

Tulevina vuosina väestö vähenee edelleen nopeasti koko alueella. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 men-
nessä väestö vähenee noin yhdeksän prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 15 prosenttia eli 137 871 asuk-
kaaseen. Alueen perustietoja on kuvattu taulukossa 1. 

Väestön vähenemisen ohella väestörakenne jatkaa ikääntymistään. Syntyvyys ja alle 18-vuotiaiden väes-
töosuudet ovat olleet vuosien ajan maan matalimpien joukossa. Työikäisen väestön osuus on pienentynyt 
ja ikääntyneiden vastaava osuus kasvanut. Alueella 75 vuotta täyttäneiden väestöosuus on maan toiseksi 
suurin (12,8 %) ja se kasvaa ennusteen mukaan edelleen tulevina vuosina. Vuoteen 2040 mennessä iäkkäi-
den 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan yli 10 000 henkeä eli noin 50 prosenttia. Saman 
ajanjakson aikana alle 15-vuotiaiden määrä puolestaan vähenee nykyisestä yli kolmanneksella. Väestön 
ikärakenne vuonna 2020 sekä ennuste vuosille 2030 ja 2040 Kymenlaaksossa ja koko maassa on kuvattu 
kuviossa 1.

Alueen väestön pääkieli on suomi. Ruotsia äidinkielenään puhuvia on vajaa prosentti. Pyhtää on alueen ai-
noa kaksikielinen kunta. Ulkomaalaistaustaisen väestön suhteellinen osuus on alueella suurempi kuin Uu-
denmaan ulkopuolisilla alueilla keskimäärin. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhu-
vista noin puolella äidinkieli on venäjä.4 Ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy erityisesti Kotkan seudulle.

Monimuotoinen kasautunut huono-osaisuus yleistä — syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria aikuisia maan eniten

Eri muodoissa esiintyvä työttömyys on ollut vuosien ajan suurta ja pienituloisuus yleistä. Alueen aikuisvä-
estön koulutustaso on myös maan matalimpien joukossa. Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien 
määrä suhteessa työllisten määrään on maan neljänneksi suurin.

Yksinhuoltajaperheiden osuus on suuri erityisesti Kotkassa ja Kouvolassa. Koko alueella useampi kuin joka 
neljäs lapsiperhe on yhden vanhemman perhe.

Kuvio 1. Hyvinvointialueen väestömäärä ja ikärakenne. 
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▲ Kuvioissa esitetään hyvinvointialueen väestömäärä ja ikärakenne vuonna 2020 sekä ennusteet 
vuosille 2030 ja 2040. Ikärakennetta verrataan koko maan tietoihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
aineistoihin. Väestöennuste pohjautuu vuoden 2018 tietoihin.

Viime vuosien työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku kääntyi vuonna 2020 kasvuun. Työttömi-
en määrä työvoimasta kasvoi edellisvuodesta reilulla viidenneksellä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 
vastaavana ajankohtana yhdeksän prosenttia. Nuorisotyöttömyys oli alueella Keski-Suomen ohella maan 
suurinta. 18–24-vuotiaasta väestöstä joka viides nuori oli työttömänä. Syrjäytymisriskissä olevia nuoria ai-
kuisia on muuhun maahan verrattuna paljon. Nuoria aikuisia, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole va-
rusmiespalveluksessa, oli vuonna 2019 alueen 18–24-vuotiaisiin suhteutettuna maan eniten (23 %, koko 
maa 16 %). Alueen korkea nuorisotyöttömyys näkyy myös toimeentulotuen saajien määrissä. Vuonna 2020 
Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai joka neljäs alueen 18–24-vuotias, vastaavanikäiseen väestöön 
suhteutettuna osuus oli maan kolmanneksi suurin (25 %, koko maa 18 %).

Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisen työnvälitystilaston mukaan syyskuun lopussa 2021 työttömien 
määrä oli vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kouvolan seudulla 18 prosenttia ja Kot-
kan–Haminan seutukunnassa 15 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli Kotkan–Haminan seutukun-
nassa Kouvolaa suurempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi koko alueella edeltävän vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.5

Nuorilla aikuisilla mielenterveydellisistä syistä johtuva työkyvyttömyys maan 
suurinta

Sairastavuus on Kymenlaaksossa keskimääräistä suurempaa, erityisesti mielenterveysongelmat sekä tuki- 
ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyy-
seläkettä saavia on alueen 18–34-vuotiaisiin suhteutettuna maan eniten. Työikäisistä maan suurin osuus, 
noin kolmannes, uskoo, ettei todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.

Ennenaikaisten kuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia on alueen alle 80-vuotiailla väkilukuun suhteutet-
tuna maan eniten. Alkoholikuolleisuus jatkaa alueella kasvuaan ja on maan suurinta. AUDIT-C-mittarilla 
arvioituna alkoholia liikaa käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus on maan suurin. Ennenaikaisten alkoholi-
kuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia on 25–80-vuotiaassa väestössä suhteellisesti maan kolmanneksi 
eniten. Alkoholin vuoksi elinvuosia menetetään erityisesti pienituloisessa väestössä.
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Taulukko 1. Perustietoja alueesta. 

Helsinki Itä-
Uusimaa

Keski-
Uusimaa

Länsi-
Uusimaa

Vantaa-
Kerava

Etelä-
Karjala

Kymen-
laakso

Päijät-
Häme

Koko maa (vaihteluväli)

Alueen perustiedot

Väestö 31.12. 656 920 98 254 199 330 473 838 274 336 126 921 162 812 205 771 5 533 793 (67 988−656 920)

Väestöennuste 2030 ** 723 687 98 540 203 673 500 216 300 246 119 419 149 736 199 457 5 566 685 (64 651−723 687)

Väestöennuste 2040 ** 760 700 98 977 207 504 516 711 318 015 112 138 137 871 191 226 5 525 528 (59 196−760 700)

Väestöntiheys, asukkaita/
km² 3 066,1 36,4 119,4 111,6 1 019,8 23,8 35,7 36 18,2 (1,9− 3 066,1)

Syntyvyys (yleinen  
hedelmällisyysluku) * 40,8 34,1 33,7 39,4 43,9 31,5 35,9 36,8 40,3 (31,5−49,7)

Kuntien välinen netto-
muutto / 1 000 asukasta –1,6 5,8 6,5 –0,2 4,5 –2,4 –5,2 0 0 (–5,2−6,5)

Ruotsinkielinen väestö,
 % väestöstä 31.12. 5,6 28,6 1,2 12,1 2,2 0,2 0,8 0,4 5,2 (0,1−50,7)

Ulkomaalaistaustaiset / 
1 000 asukasta 169 63,9 60 142,9 207,1 67 64,2 57,4 80,2 (25,3−207,1)

Väestön työllisyys/työttömyys ja sosioekonominen asema

Työttömät, % työvoimasta 14,2 11,6 10,9 11,6 14,3 14,4 14,5 15,8 13 (9,5−16,3)

Pitkäaikaistyöttömät,  
% työvoimasta 3,6 3,2 2,6 2,9 2,6 2,5 3,5 4 2,9 (1,2−4,2)

Vaikeasti työllistyvät 
(rakennetyöttömyys),  
% 15−64-vuotiaista

4,8 4,1 3,5 3,8 4,2 5,4 6,1 6,1 4,6 (3,1−6,7)

Nuorisotyöttömät,  
% 18−24-vuotiaasta  
työvoimasta

14,3 14,8 16 14,3 16,8 20,9 21,6 21,1 16,7 (10,4−21,6)

Gini-kerroin, käytettävissä 
olevat tulot * 33,5 26,7 25,4 31,4 25 25,2 24,7 26,1 27,9 (23,2−33,5)

Yhden vanhemman  
perheet, % lapsiperheistä 28 21,8 21,8 22 27 24,8 26,5 26,3 23,3 (15,8−28)

Toimeentulotukea pitkä-
aikaisesti saaneet lapsi-
perheet, % lapsiperheistä

5 2,1 2,1 3,2 5,4 2,5 2,7 3,7 3 (1,2−5,4)

Kunnan yleinen  
pieni tuloisuusaste * 12 9,5 8,3 9,5 10 16,1 15,2 14,7 13,4 (8,3−18,8)

Väestön sairastavuus

THL:n sairastavuusin-
deksi, ikävakioimaton *** 1 74,5 1a 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 105,5 111,7 110,9 100 (76,8−136,3)

Menetetyt elinvuodet 
(PYLL) ikävälillä 0−80 
vuotta / 100 000 asukasta

5 719 4 855 5 453 4889 5 794 6 274 6 955 6 451 5 728 (4 659−6 955)

Työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 25−64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä 

4,1 5,2 5,3 4,1 4,2 7,4 8,7 7,3 6,5 (4,1−10,2)

* 2019, ** 2018, *** 2016 

1     Indikaattorin tietoa ei ole saatavilla hyvinvointialuejaolla. Tästä syystä taulukossa on käytetty maakuntien aluejaotuksella olevaa tietoa. 
1a  Helsingin kuntatieto. 
1b  Uudenmaan maakunnan tieto.
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Järjestämistehtävän yleiset edellytykset

Palvelujen järjestämisen nykytila ja palveluverkko

Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote on järjestänyt vuodesta 2019 alkaen 
alueen kaikki sote-palvelut (kuvio 2.). Pyhtään perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on kokonaan ulkois-
tettu yksityiselle palveluntuottajalle.

Toimintojen siirtoa Kouvolan uuteen Ratamo-keskukseen valmistellaan 

Vuoden 2021 alussa aikaisemmin ulkoistetut Kouvolan Marjoniemen, Miehikkälän ja Virolahden terveysase-
mat siirtyivät Kymsoten toiminnaksi. Samalla henkilöstö siirtyi Kymsoten palvelukseen.

Koronapandemian jatkuessa syksyllä 2020 Kotkassa ja Kouvolassa avattiin perusterveydenhuollon vastaan-
ottopalveluissa infektiopotilaiden erilliset vastaanotot. Toimintaa on jatkettu edelleen vuoden 2021 aikana. 
Koronapandemian vuoksi Korian terveysasema suljettiin jo ennen Kouvolan Ratamo-keskuksen valmistu-
mista. Ratamo-keskus luovutetaan Kymsotelle vuoden 2021 lopussa, ja se otetaan käyttöön vuoden 2022 
alkupuolella. Keskukseen siirtyvät Pohjois-Kymen sairaalan päivystys, erikoissairaanhoidon vastaanotto, 
hoitokeskus ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnat sekä Kouvolan alueen terveysaseman, suun 
terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut.6,7

▲ Kuviossa esitetään perusterveydenhuollon ja sosiaali-
palvelujen järjestämismallit hyvinvointialueen eri kunnissa. 
Tiedot perustuvat Kuntaliiton vuoden 2020 aineistoihin ja 
7-luokkaiseen luokitteluun.

Kuvio 2. Palveluiden järjestämismallit hyvinvointialueen kunnissa. 
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Palvelurakennetta kevennetty pitkäaikaishoidon vuodepaikkoja vähentämällä

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa vuodepaikkojen määrää on pienennetty ja toimintaa on suun-
nattu avohoitoon. Lisäksi sairaalan yhteyteen on perustettu aikuispsykiatrialle kotisairaala ja geropsykiat-
rinen poliklinikka. Vuoden 2021 aikana nuorisopsykiatrian osaston yhteyteen on perustettu osastohoitoa 
korvaava nuorten kotisairaala. Kymenlaakson keskussairaalan G-sairaalan tilat ovat valmistuneet ja otettu 
käyttöön. Keskussairaalan uudistaminen jatkuu vuodesta 2021 alkaen vuodeosasto-, laboratorio- ja logis-
tiikkatiloja sisältävän F-osan rakentamisella.

Koti-, asumis- ja hoivapalveluissa ikääntyneiden asumispalveluiden rakenteen keventäminen on jatkunut 
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkoja vähentämällä. Vähennykset ovat kohdistuneet sekä 
ostopalveluihin että omaan tuotantoon. Perusterveydenhuollon osastohoidon vuodepaikkoja on myös vä-
hennetty. Kotisairaalat yhdistyivät Haminassa ja Kotkassa vuoden 2020 alussa. Kymsoten ympärivuorokau-
tinen laitoskuntoutus toteutetaan Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, jonka kuntoutusosastoista 
yksi on siirretty Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalveluiden käyttöön ja hallinnoimaksi 1.9.2021 alkaen.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatkuu palvelurakenteen toiminnallinen kehittäminen varhaisem-
paa tukea painottavaksi. Lisäksi perhekeskustoimintamallia jalkautetaan. Keskeinen osa palvelujen koko-
naisuutta ovat saatavuus- ja saavutettavuusnäkökohdat huomioivat tilaratkaisut, joiden suunnittelua on 
jatkettu, mutta toimeenpano on ollut ennakoitua hitaampaa.

Uusi Kaiku24-asiakaspalvelukeskus edistämään yhteydensaantia ja sujuvoittamaan 
palveluprosesseja

Osana sote-rakenneuudistusta alueella on kehitetty vuodesta 2020 alkaen yhdessä Eksoten kanssa asiakas-
palvelukeskusta, joka sujuvoittaa palveluprosesseja ja parantaa asiakkaiden mahdollisuutta ottaa yhteyttä 
ympärivuorokautisesti. Asiakaspalvelukeskus on nimeltään Kaiku24, ja sen omistavat Eksote, Kymsote ja 
2M-IT. Keskuksen toimipisteet avataan syksyllä 2021 Eksoten alueella ja talvella 2022 Kymsoten alueella. 
Niiden etulinjan palveluilla ja ammatillisella osaamisella pyritään mahdollistamaan asiakkaiden sujuva oh-
jautuminen asianmukaisiin palveluihin ja tarvittaessa monialaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Henkilöstö

Henkilöstön saatavuuden haasteet laajentuneet useisiin ammattiryhmiin 

Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveydenhuollon monissa ammattiryhmissä henkilöstön saatavuudessa on 
pitkään ollut vaikeuksia, ja tilanne on heikentynyt edelleen viime vuosina. Alueen oman arvion mukaan 
eniten haasteita on lääkäreiden, puheterapeuttien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa. 
Röntgenhoitajien ja toimintaterapeuttien saatavuustilanne on myös erittäin vaikea. Lähihoitajien rekrytoi-
minen kotihoitoon ja erityishuollon palveluihin on ollut vaikeaa, ja myös sairaanhoitajien saatavuus on vii-
me vuosina vaikeutunut.8,9

Perusterveydenhuollon lääkärityö suurelta osin ulkoistetun ja vuokratyövoiman varassa

Lääkäreiden vakanssien ja virassa olevien lääkäreiden määrä on ollut usean vuoden ajan valtakunnallises-
ti vertailtuna vähäinen sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Erityisesti kokeneiden 
perusterveydenhuollon lääkäreiden saatavuus on alueella suuri haaste. Suuri osa perusterveydenhuollon 
lääkärityöpanoksesta on hankittu ulkoistuksilla tai vuokratyövoimalla. Kymsoten perusterveydenhuollon 
vastaanottopalveluissa lääkäripalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan vuoden 2021 alusta lähtien ai-
kaisempaa paremmin, kun lääkäripalvelut on kilpailutettu toimitustakuulla. Terveysasemien ohella suuri 
osa perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäreistä on vuokratyövoimaa.9

Päivystysten yleis- ja akuuttilääketieteen alojen lääkärityö on suureksi osaksi ulkoistettua. Erikoisalojen 
ympärivuorokautinen päivystys hoidetaan sen sijaan lähes kokonaan Kymsoten omien lääkäreiden voimin. 
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Erikoissairaanhoidossa vaikein lääkäritilanne on silmätautien, keuhkosairauksien ja psykiatrian aloilla. Val-
vontaviranomaisten mukaan alueen päivystystoiminnan henkilöstön määrä ja mitoitus sekä infektiopäivys-
tyksen järjestäminen ovat selvityksen kohteena terveydenhuollon valvontakokonaisuuksina.10

Hoitohenkilökunnan saatavuus heikentynyt nopeasti – henkilöstömitoituksen kiristyminen 
vaikeuttanut tilannetta entisestään

Hoitohenkilökunnan saatavuus on heikentynyt viime vuosien aikana nopeasti, joskin saatavuudessa on 
myös maantieteellisiä ja toimintokohtaisia eroja. Sairaanhoitajien saatavuus on hieman parempi Poh-
jois-Kymenlaaksossa kuin Etelä-Kymenlaaksossa.9 Hoitohenkilökunnan vakansseja on myös kokonaan 
täyttämättä. Esimerkiksi kotihoidossa oli keväällä 2021 auki 40 vakanssia. Tilanne on kuormittanut kotihoi-
don henkilöstön jaksamista, ja sairauspoissaolot ovat kasvaneet.

Henkilöstön saatavuuden haasteita on lisännyt vanhuspalvelulakiin sisällytetty ympärivuorokautisen hoi-
van henkilöstömitoituksen vaiheittainen kiristyminen. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla hen-
kilöstön saatavuusongelmien jatkuminen on heijastunut lisääntyneenä vuokratyövoiman käyttönä sekä 
korotettuina ylityö- ja kutsurahakorvauksina. Nämä toimet ovat puolestaan kasvattaneet kustannuksia.11

Kymsoten oman tuotannon valvonta vaatii vahvistamista – puutteita paikannettu erityisesti 
kotihoidon valvonnassa 

THL:n marraskuussa 2020 ja toukokuussa 2021 tekemien selvitysten mukaan useissa Kymsoten yksiköissä 
ei saatu täytettyä ympärivuorokautisen hoidon lakisääteistä henkilöstömitoitusta.12 Valvontaviranomaiset 
ovat esittäneet huolensa alueen ikääntyneiden palvelujen laatua ja sisältöä sekä henkilöstön mitoitusta ja 
rakennetta koskevista haasteista erityisesti yksityisten palveluntuottajien toiminnassa. Kymsoten omissa 
valvontahavainnoissa on ollut keskeisenä huomiona, että kotihoidossa ei ole tehty valvontaa tai se on ollut 
vähäistä. Tilanteen korjaamiseksi kotihoidon valvontaan on luotu vuoden 2020 aikana toimintamalli.13

Sote-henkilöstön eläköityminen jatkuu tulevina vuosina vahvana 

Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ikääntyy ja eläköityy kansallisen kehityksen mukaises-
ti. Kuntien eläkevakuutuksen vuoteen 2030 asti ulottuvan työvoimaennusteen mukaan hoitohenkilökun-
nan saatavuus vaikeutuu Kymenlaaksossa edelleen. Erityisesti sairaanhoitajien saatavuuden haasteiden 
ennustetaan jatkuvan tulevinakin vuosina.14

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi järjestäjällä 
käynnissä aktiivisia toimia

Kymsotessa lääkäri- ja hoitajapulaa pyritään ratkaisemaan lisäämällä fysioterapeuttien suoravastaanottoja 
sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, sähköistä asiointia ja automaatiota. Ikääntyneiden palveluis-
sa monipuolistetaan palvelutuotantoa sekä jatketaan lähihoitajien ja hoiva-avustajien oppisopimukseen 
perustuvaa oppilaitosyhteistyötä. Kotihoidossa on purettu vanha hoitajien tiimirakenne ja otettu käyttöön 
koko Kymenlaakson alueelle jalkautettava, kooltaan pienempi hoitorinki-rakenne. Uusia ratkaisuja etsitään 
henkilöstörakennesuunnittelulla, lisäämällä henkilöstön yhteiskäyttöä sekä sijoittamalla osatyökykyisiä 
avustaviin työtehtäviin.

Vuonna 2020 jatkui syksyllä 2019 käynnistynyt sosiaalityön koulutusprojekti, jossa koulutetaan sijaiseksi 
päteviä sosiaalityöntekijöitä. Henkilöstön osaamisen systemaattinen kartoitus toimii puolestaan jatkossa 
Kymsoten henkilöstökoulutusten suunnittelun perustana.

Vuoden 2022 Kymsoten strategisena tavoitteena on vähentää merkittävästi henkilöstön ostopalvelun käyt-
töä. Tämä on suunniteltu toteutettavan vakituista ja määräaikaista henkilötyövoimaa lisäämällä. Henkilö-
resurssien saatavuutta on lähdetty kehittämään siirtymällä asteittain digitaaliseen hakijalähtöiseen ja kes-
kitettyyn rekrytoinnin toimintamalliin.15
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Työn vaativuuden arvioinnit toteutettu – Kymsoten palkkaharmonisoinnin kustannukset 
tarkentumassa

Kymsoten vuonna 2019 aloittama työn vaativuuden arviointi on saatettu loppuun vuoden 2021 syksyn ai-
kana. Työn vaativuuden arviointijärjestelmän valmistuessa tarkentuu myös arvio palkkaharmonisoinnin 
kustannuksista. Vuoteen 2023 asti ulottuvien palkkojen harmonisointikustannusten arvioidaan olevan 23,7 
miljoonaa euroa.16

Vetoomus laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan tarpeellisuudesta 

Ammattitaitoisen henkilöstön ja erityisesti lääkäreiden saatavuuden vahvistamiseksi alueella pidetään tär-
keänä, että Kotkassa sijaitseva Kymenlaakson keskussairaala saa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 
sairaalan aseman. Alueen arvion mukaan se mahdollistaisi myös perusterveydenhuollon ammattihenki-
löstön osaamisen ylläpidon ja kehittämisen ja takaisi nykyistä paremmat edellytykset alueen asukkaiden 
asiakas- ja potilasturvallisuudelle.
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Sähköinen asiointi ja omahoito

Kansallisen Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian keskeisenä tavoitteena on ollut tukea kansalaisten 
mahdollisuuksia asioida sähköisesti ja tuottaa itse tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön.17 Strategian 
mukaan sähköisillä ratkaisuilla turvataan palvelujen saatavuus harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille 
tasa-arvoisesti.

Kymsoten strategisena tavoitteena sähköisen asioinnin laajentaminen eri asiakasryhmien 
tarpeisiin

Kymsoten strategisena tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä 30 prosenttia yhtymän asiakas-
asioinnista tapahtuu sähköisesti tai osittain sähköisessä palvelukanavassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
sähköisten asiointipalvelujen käyttö on kasvanut koronapandemian vauhdittamana, ja esimerkiksi kansal-
lisen Omaolo-palvelun käyttö palvelutarpeen arvioinnissa on laajentunut. Alueella on käytössä myös sosi-
aali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin Hyvis-portaali sekä uutena palveluna digitaalisten asiakas-
prosessien asiointialusta.

Kymenlaakson eAsiointipalvelu Hyvis on käytössä Haminan, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Loviisan, Mie-
hikkälän, Porvoon, Pyhtään ja Virolahden asukkaille. Palvelujen piirissä ja sähköisen asioinnin sopimuk-
sen tehneitä on tällä hetkellä 42 prosenttia alueen väestöstä. Palveluissa voi varata sähköisesti hoitajan 
vastaanotto- tai soittoajan, siirtää tai perua ajan, täyttää esitietolomakkeita, jättää terveysasemalle yhtey-
denottopyynnön sekä viestiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Asiointialusta mahdol-
listaa asioinnin ja palveluohjauksen digitaalisilla asiointipoluilla ja ohjatussa omahoidossa. Esimerkiksi 
loppusyksyllä 2021 käyttöön otettu uusi elintapaohjaus Elma ja chat-robotti tarjoavat ympäri vuorokauden 
tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksissä sekä ohjaavat tarvittaessa ottamaan yhteyttä 
ammattilaiseen. Elma kokoaa linkkejä kansallisesti ja paikallisesti käytössä oleville digihoitopoluille. Kym-
soten mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytössä olevassa asiointipalveluissa voi tehdä mielialan tai al-
koholin käytön itsearviointia ja saada tilanteeseen sopivan toimintasuosituksen.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Onks tää normaalia -chat on laajennettu vuoden 2021 alussa alu-
eelliseksi palveluksi. Kevään 2021 aikana alueella on otettu käyttöön 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu 
Zekki-verkkopalvelu, jota hyödynnetään nuorten itsearvioinnin ja ammattilaisten työvälineenä. Perheoi-
keudellisissa palveluissa on otettu käyttöön sähköisen asioinnin mahdollisuus. Alueella on valmisteltu yh-
dessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa myös syksyllä 2021 käyttöön otettua matalan kynnyksen eroaut-
tamisen palvelua.18 

Kymsote on mukana Kymenlaakson liiton hallinnoimassa digituki-palveluverkostossa, joka tarjoaa kansa-
laisille digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea. Syksyllä 2021 on käynnistetty 
väestön digitaalisten taitojen kohentamiseen tähtäävä koko alueen kattava digimentori-toiminta.

Digitaalisilla palveluilla tuetaan toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämistä

Päivystysapu 116 117 on ollut Kymenlaaksossa alueellisesti käytössä joulukuusta 2019 alkaen. Osana Ra-
kenneuudistus-hanketta digitaalisia palveluja hyödynnetään toimintatapojen ja prosessien uudistamisessa 
ja yhtenäistämisessä.19 Hoitotyön mobiilikirjaamista koskevan kehittämishankkeen tavoitteena on laajen-
taa osassa Kymenlaakson keskussairaalan osastoista käytössä ollut toimintamalli kattamaan kaikki so-
veltuvat Kymsoten vuodeosastot, mukaan lukien terveysasemat. Asiakasohjausta, sähköistä ajanvarausta 
sekä etäpalveluja kehitetään, samoin kotihoidossa laajennetaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.

Vuoden 2020 aikana Kymsote toteutti yhteistyökumppaniensa kanssa ikääntyneiden kotona asumista tukevan 
Digihoiva-pilotin, jossa asiakkaan kotiin asennettavilla sensoreilla seurattiin asukkaan toiminnassa tapahtuvia 
muutoksia. Lääkeannosteluautomaattien käyttöä ikääntyneiden kotihoidossa on myös lisätty. Digisovellusten 
käyttöä laajennetaan edelleen osana kotihoidon kokonaiskehittämistä. Tavoitteena on, että vuoden 2021 lo-
pussa noin 600:lla kotihoidon asiakkaalla on käytössä jokin digisovellus osana kotihoidon palvelua.20

https://www.zekki.fi/
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Uusi kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskus palvelee koko Kymsoten aluetta

Kesällä 2021 on aloittanut toimintansa koko Kymsoten kotihoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan palvele-
va kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskus. Uuteen keskukseen sijoitetaan kaikki kotihoidon työ, 
joka tehdään digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen. Alkuvaiheessa keskukseen sijoittuu kotihoidon keskitet-
ty puhelinpalvelu, ja myöhemmin siihen lisätään virtuaalikotihoidon palvelu, kotihoidon digitaalisten jär-
jestelmien herätteiden ja hälytysten käsittely sekä työnjako.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi keskimääräistä vähäisempää — asiointi 
yleisintä korkeasti koulutetuilla naisilla

THL:n FinSote-kyselyn mukaan vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneistä 20 vuotta täyttäneis-
tä kymenlaaksolaisista keskimääräistä pienempi osuus, 18 prosenttia, oli asioinut sähköisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluissa (koko maa 26 %) (kuvio 3.). Sähköinen asiointi oli aktiivisinta alle 55-vuotiailla ja kor-
keasti koulutetuilla. Naisilla sähköinen asiointi oli miehiä yleisempää vanhinta, 75 vuotta täyttäneiden ikä-
ryhmää lukuun ottamatta. Naiset kokivat sen sijaan tarvitsevansa miehiä useammin opastusta sosiaali- ja 

Kuvio 3. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2020.
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terveyspalveluja tarvinneista, 
jotka ovat asioineet säh-
köisesti. Tiedot perustuvat 
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen FinSote-tutkimukseen.
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terveydenhuollon verkkopalvelujen käytössä. Naisista apua koki tarvitsevansa 27 prosenttia ja miehistä 17 
prosenttia. Hieman keskimääräistä useammalla oli ollut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä.21

Etäpalvelujen käyttö on kasvanut alueella koronapandemian myötävaikutuksesta muun muassa lasten-
psykiatrian poliklinikalla ja kuntoutuksessa. Lisäksi perusterveydenhuollossa videoavusteinen vastaanotto 
on otettu koekäyttöön.22 THL:n AvoHilmo-tietojen mukaan alueen asukkaiden etäasiointikäyntien osuus 
perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä oli vuonna 2020 keskimääräistä hieman suurempi (32 %, 
koko maa 29 %); kasvua edeltävään vuoteen nähden oli lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. AvoHilmon etä-
asiointikäynteihin sisältyvät reaaliaikainen etäasiointi, puhelinyhteydet, sähköinen asiointi sekä kirjeitse 
tapahtuva asiointi.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytila ja kehittämistoimet

Kymenlaaksossa on käytössä alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Li-
fecare, joka on päivitetty vuoden 2021 aikana uusimpaan versioon. Päivityksellä varmistetaan järjestelmän 
ajantasaisuus lainsäädännön ja tietoturvan vaatimuksissa. Vuodesta 2022 alkaen Kymsote on päättänyt 
vähentää panostusta UNA Oy:n palveluihin.23 Synergiaetujen ja pitkän tähtäimen järjestelmäkehittämisen 
etujen saamiseksi kuntayhtymä on mukana asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteiskehittämisessä 
muiden Lifecare-alueiden kanssa. 

Vuoden 2020 aikana on otettu käyttöön Kymsoten asiointialusta ja tietoaltaan ensimmäiset julkaisut. Useat 
kehittämishankkeet nojautuvat Kymsoten asiointialustaa ja tietoallasta hyödyntäviin ratkaisuihin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmä SHQS:n käyttö on laajentunut, ja se kattaa lähes 
koko organisaation. Ikääntyneiden asumisen asumispaikkojen hallintajärjestelmän käyttöönotto on te-
hostanut paikkojen käyttöä. Kymsote toteuttaa vuonna 2021 ja 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana myös 
Ammattilaisen alusta (ASTA) -pilotointihankkeen. Ratkaisun tavoitteena on hillitä lääkäreiden ja muiden 
sote-ammattilaisten ostopalveluihin liittyvää kustannuskehitystä lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä 
ja madaltamalla markkinoille osallistumisen kynnystä. Pilottihankkeen ohessa julkisen sektorin palvelu-
tuotannossa kehitetään ammattilaisten työskentelyä sujuvoittavia sähköisiä ratkaisuja. Vaiheittain toteu-
tettavan alustan ensimmäinen kehitysvaihe on suunniteltu laajennettavaksi jatkossa ainakin HYKS-erityis-
vastuualueelle.

Hyvinvointialueen ICT-valmisteluun haettu valtionavustusta

Kymenlaakson hyvinvointialueen perustaminen edellyttää laajoja muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toi-
mialasta riippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin 
sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Kymsoten ja alueellisen pelastuslaitoksen (Kympe) integroiminen 
toisiinsa uudessa Kymenlaakson hyvinvointialueessa vaatii toimialasta riippumattomien prosessien ja jär-
jestelmien muokkausta lähes kaikkien pääjärjestelmien osalta. Talous-, laskutus-, raportointi- ja tiedolla 
johtamisen järjestelmiin merkittäviä muutostarpeita tuovat muun muassa hyvinvointialueiden uudet ra-
hoituksen ja toiminnan raportointimallit. ICT-infrastruktuuri edellyttää yhtenäistämistä ja ajanmukaista-
mista, koska se on hankittu Kymsoten tarpeita varten ja on vuonna 2023 elinkaarensa päässä.23

Hyvinvointialueen perustamisen edellyttämiin ICT-muutoksiin on haettu valtionavustusta vuosille 2021–
2026 noin 58 miljoonaa euroa, joista vuosille 2021–2022 kohdentuu noin 20 miljoonaa euroa. Valtionavus-
tuksella on tarkoitus toteuttaa ICT-valmistelu niin, että 1.1.2023 toimintansa aloittavalla Kymenlaakson hy-
vinvointialueella on käytössä yhtenäinen ICT-järjestelmä.
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Tietojohtaminen

 Tietojohtamisen kehittämisen lähtökohtana perusedellytysten vahvistaminen

Kymsotessa on tunnistettu tarve panostaa tietojohtamisen perusasioihin, jotka luovat pohjan sekä alueel-
liseen tiedolla johtamiseen että tuottajatason tietotarpeiden täyttämiseen. Vuonna 2020 alueen tietojoh-
tamisen lähtötilannetta koskevissa arvioissa kehittämisen tarvetta tunnistettiin olevan erityisesti tiedon 
hankinnassa, tietotuotteissa ja palveluissa sekä tiedon jakamisessa. Tietojärjestelmien ja tiedon hyödyn-
nettävyyden haasteiksi arvioissa nousivat tiedon taaksepäin suuntautuneisuus, puutteet tietojohtamisen 
työkaluissa ja raporteissa sekä operatiivisiin järjestelmiin kirjattavien tietojen laatuongelmat. Tietojohtami-
seen osoitetut resurssit koetaan monilta osin niukoiksi ja prosessit selkiyttämistä vaativiksi. Tietojohtami-
sen kehittämistä pidetään yleisesti tärkeänä.24,25

Tietojohtamisen kehittämisen tiekartta tavoitteineen laadittu

Kymenlaaksossa tietojohtamisen kehittäminen on sovitettu valtakunnallisen Toivo-ohjelman tavoitteisiin 
ja DigiFinland Oy:n koordinoimaan Virta-hankkeeseen. Kymsote on määritellyt strategisiksi tavoitteiksi pää-
töksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon ajantasaisuuden, luotettavuuden ja helpon saatavuuden. 
Tavoitteena on varmistua tietojen yhdenmukaisuudesta sekä vertailukelpoisuudesta alueen sisällä ja eri 
alueiden välillä. Tietojohtamisen kehittämisen visiona on muodostaa Kymsotelle selkeä, integroitu tieto-
johtamisen toimintamalli, joka tukee samanaikaisesti sekä järjestäjän että tuottajien toimintoja. Pyrkimyk-
senä on kehittää automatisoitua tietotuotantomallia, jossa tiedot siirtyvät yhteiseen rakenteiseen tietova-
rastoon ja sieltä edelleen raporteiksi järjestäjän ja tuottajien päätöksenteon tueksi.26

Tietojohtamisen tavoitteista vaiheistettuun kehittämissuunnitelmaan ja konkreettisiin 
tuotoksiin

Lähtötilannetta kuvaavan arvion pohjalta alueella on laadittu sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelma, 
jossa kuvataan toimia vuosille 2021–2025.25 Vuoden 2021 loppuun mennessä on tarkoitus saada toteutettua 
tavoitteet, jotka koskevat tiedon hankintaa, mittareita ja hallintorakennetta sekä organisointia ja tiedon 
käyttöä. Hankekokonaisuudessa lähtökohtana on tuottaa Kymsoten tietojohtamisen strategia ja hallinta-
malli sekä integroida tietojohtaminen osaksi Kymsoten strategista ja operatiivista johtamisjärjestelmää. 
Yhtenä keskeisenä lopputuotostavoitteena on järjestäjän näkökulmasta tehty ikäihmisten tietojohtamisen 
kokonaisuus. Mallissa tiedot siirretään operatiivisista järjestelmistä tietotuotannon alustaan ja datasta ja-
lostetaan keskitetty tietovarasto, josta tuotetaan edelleen tarvittavat raportit, visualisoinnit, mittaristot ja 
ennustemallit.26

Strategisista tavoitteista johdettujen sitovien vuositavoitteiden seuranta ryhdittää 
tietojohtamisen kehittämistä

Tiedontuotantoprosessi ja sen lopputuloksena syntyvä tietojohtamisessa hyödynnettävä raportointi vaa-
tivat pohjaksi sisällöllisesti laadukkaan ja yhtenäisen kirjaamisen, jota on tuettava ohjeistuksilla ja kou-
lutuksella, sekä toiminnan ohjaamisessa tarvittavan tiedon määrittelyn.24, 26 Kirjaamisen merkitykseen 
tietojohtamisessa on kiinnitetty alueella huomiota muun muassa siksi, että kansallisissa tilastoissa on 
havaittu virheitä.27 Kymsoten tietojohtamisen kokonaisuus sisältää myös koneoppimisen ja tekoälyn mal-
leja, joilla pystytään ennakoimaan palvelutarvetta ja tuottamaan tietoa eri asiakassegmenttien palveluoh-
jaukseen ja HYTE-työn pohjaksi.

Kymsotessa on tavoitteena vahvistaa myös digitalisaatiota, tiedolla johtamista ja sähköisten järjestelmien 
käyttöä koskevaa osaamista. Henkilöstön taitoa käyttää ohjelmia ja digitaalisten palvelujen ottamista osak-
si ammattilaisten työtä parannetaan koulutuksilla. Kymsotessa on laadittu strategisista tavoitteista johde-
tut tietojohtamisen vuositavoitteet, jotka ovat palveluketjuja sitovia. Tavoitteiden toteutumista seurataan 
mitattavin tunnusluvuin ja tavoitearvoin.28
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, 
kustannukset ja investoinnit

Valtion koronatuet toivat helpotusta edeltävän vuoden kuntatalouden ahdinkoon 

Kymenlaakson kuntien talous vahvistui vuonna 2020. Tilikauden tulokset paranivat ja talous muodostui 
ylijäämäiseksi kaikissa kunnissa; edeltävänä vuonna ainoastaan Miehikkälän tulos oli ylijäämäinen. Alueen 
toisen keskuskaupungin Kouvolan tilikauden tulos oli noin 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen; vuotta aikai-
semmin tulos oli lähes 28 miljoonaa euroa alijäämäinen.29 Kouvolan positiiviseen tulokseen vaikuttivat en-
nen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta myös kaupungin omat talouden sopeuttamistoimet, jotka 
jatkuvat myös tulevina vuosina. Tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi varautuminen Kymsoten alijää-
män kattamiseen, josta Kouvolan osuus oli 14,5 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, edeltävänä vuo-
tena tulos oli ollut lievästi ylijäämäinen.30 Kaupungin tulokseen vaikuttivat sekä valtion koronatuet että 
varautuminen Kymsoten alijäämän kattamiseen, josta Kotkan osuus oli 9,1 miljoonaa euroa. Ylijäämäisen 
tuloksen myötä Kotkan kaupunki teki 14 miljoonan euron edestä enemmän poistoja kuin talousarviossa oli 
ennakoitu ja pystyi näin varautumaan muun muassa lähivuosien laajoihin kouluinvestointeihin.

Asukaskohtainen vuosikate nousi edeltävään vuoteen verrattuna kaikissa kunnissa. Alueen keskimääräinen 
asukaskohtainen vuosikate nelinkertaistui ja riitti kattamaan poistot kaikissa kunnissa.

Verorahoitus kasvoi Miehikkälän kuntaa lukuun ottamatta; keskimäärin verorahoitus kasvoi 716 euroa asu-
kasta kohti (10 %). Asukaskohtaiset verotulot kasvoivat keskimäärin 5,4 prosenttia. Verokertymää vahvisti-
vat sekä vuonna 2019 voimaan tullut verokorttiuudistus että osana valtion koronatukea tehty määräaikai-
nen yhteisöveron jako-osuuden korotus kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Peruspalvelujen valtionosuudet (kuvio 4.) kasvoivat edeltäviin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen voimak-
kaasti valtion kuntasektorille kohdentamien koronatukien vuoksi; kasvua edeltävästä vuodesta oli keski-
määrin 23 prosenttia (koko maa 27 %). Koronatuen osuus valtionosuuden kasvusta oli 52 prosenttia.31

Kuvio 4. Hyvinvointialueen kuntien yhteenlaskettu verorahoitus vuosina 2016–2020.
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▲ Kuviossa esitetään hyvinvointialueen kuntien yhteenlasketut asukaskohtaiset verotulot ja  
valtionosuudet vuosilta 2016–2020 verrattuna koko maan tietoihin. Vuonna 2020 valtionosuuksiin sisäl-
tyi myös koronatukia, joiden osuus on esitetty kuviossa erikseen. Tiedon puuttumisen vuoksi koko maan 
valtionosuuksista ei ole eroteltavissa Ahvenanmaan koronatukien osuutta. Tiedot perustuvat Tilasto-
keskuksen ja valtiovarainministeriön aineistoihin.
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Tulorahoitus riitti kattamaan investoinnit Haminaa lukuun ottamatta. Alueen kuntien suhteellinen velkaan-
tuneisuusprosentti oli keskimäärin 61; velkaantuneisuus vaihteli Pyhtään 47 prosentista Kotkan ja Virolah-
den 74 prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna alueen kaikissa 
kunnissa. Asukaskohtainen lainakanta oli keskimäärin 22 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin; 
Kotkassa ja Virolahdella lainakanta oli reilut 65 prosenttia suurempi.

Koronavuosi heikensi Kymsoten tuloksen alijäämäiseksi 

Talouden tasapainottamiseksi Kymsotessa on toteutettu kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana 
kahdet yhteistoimintaneuvottelut. Vuonna 2019 yhteistoimintamenettelyssä haettiin yhteensä 25 miljoo-
nan euron kustannussäästöjä vuosille 2020–2021. Osin koronapandemiankin vuoksi vuoden 2020 keväällä 
sopeutustarve kasvoi edelleen neljällä miljoonalla eurolla.32

Yhtymän vuoden 2020 tilikauden tulos oli 33,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yhtymän arvion mukaan ali-
jäämästä noin 20 miljoonaa euroa selittyi suorilla koronapandemian kustannuksilla ja noin 10 miljoonaa 
euroa johtui palvelukysynnän lisääntymisestä ja toiminnallisten muutosten myöhästymisestä. Tulorahoi-
tuksen riittävyyttä kuvaava vuosikate oli 27 miljoonaa euroa alijäämäinen, eikä se kattanut juoksevan toi-
minnan kuluja eikä omaisuuden kulumisesta syntyviä poistoja.32

Kymsoten vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahoitusalijäämä oli lähes 50 miljoonaa euroa. Taseessa 
oli vuoden 2020 lopussa kumulatiivista alijäämää yli 29 miljoonaa euroa. Yhtymän omavaraisuus heikkeni 
edeltävästä vuodesta noin 18 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 17,7 prosenttiin.32

Kymsoten talouden tasapainotustoimien ja koronakustannusten valtionavun 
odotetaan kääntävän vuoden 2021 tuloksen lievästi ylijäämäiseksi

Kymsoten hallitus hyväksyi toukokuussa vuodelle 2021 yhteensä 16 miljoonan euron talouden tasapai-
notustoimet, jotka koostuvat 5 miljoonan euron tulojen noususta ja 10,9 miljoonan euron menojen leik-
kauksista.33 Puolivuotistarkastelun mukaiset toteutumaluvut ennakoivat tilikauden tuloksen päätyvän 25 
miljoonan euron alijäämään, joka kasvattaisi taseeseen kertyneen alijäämän 54 miljoonaan euroon.34

Kymsoten tammi-syyskuun 2021 toteutumatietojen pohjalta laadittu laskennallinen tilinpäätösennuste 
vuodelle 2021 on sen sijaan 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toukokuussa laaditun tuottavuusohjelman 
ja vuoden 2021 loppupuoliskolla toteutettavien säästötoimien lisäksi vuodelle 2021 odotetaan 19,5 miljoo-
nan euron valtionavustusta koronakustannusten kattamiseen jo saadun noin neljän miljoonan euron avus-
tuksen lisäksi.35

Kymsoten tavoitteena vuodelle 2022 nollatulos – kuntien maksuosuuksista 
eriäviä näkemyksiä 

Kymsoten talousarvion lähtökohtana vuodelle 2022 on nollatulos, mutta jäsenkuntien maksuosuuksista 
on eriäviä näkemyksiä. Jäsenkuntien näkemysten mukaan 2,6 prosentin rahoitusosuuden nousu kuntayh-
tymän vuoden 2021 osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen nähden on riittävä. Kymsoten mukaan 
taas tarve on jäsenkuntien maksuosuuden 4,9 prosentin nousulle, jolla voitaisiin turvata sosiaali- ja terve-
ystoimen lakisääteisten peruspalvelujen tuottaminen niin, ettei kuntayhtymän tulos kerrytä jäsenkunnille 
katettavaa alijäämää vuoden 2022 tilinpäätöksessä ja kuntayhtymän purkautuessa 31.12.2022.35 

Kuntayhtymä on laatinut jäsenkuntien asettamaan tulorahoitusraamiin ja nollatulokseen vaadittavan 19,2 
miljoonan euron suuruisen esityksen tarvittavista talouden tasapainottamistoimista. Vuoden 2022 talous-
arvioon sisällytetyn palkkaharmonisoinnin kustannuksiksi on arvioitu 6,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 
vastaavan palkkojen yhteensovittamisen kustannuksiksi arvioidaan 15 miljoonaa euroa.36 
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Koronavuosi lisäsi lapsiperheiden palvelutarvetta ja käänsi ikääntyneiden 
ympärivuorokautisen hoivan kustannukset kasvuun

Vuonna 2020 Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 
687,0 miljoonaa euroa (4 220 euroa / asukas). Asukaskohtaiset kustannukset olivat maan neljänneksi kor-
keimmat ja 16,5 prosenttia keskimääräistä suuremmat (kuvio 5.). Palvelutehtäväkohtaisesti tarkasteltuna 
suurin poikkeama maan keskiarvoon oli päihdehuollon erityispalvelujen asukaskohtaisissa kustannuksis-
sa, jotka olivat maan korkeimmat edeltävän vuoden tapaan.

Kotihoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat viidenneksen suuremmat kuin maassa keskimäärin. Sen 
sijaan alueen 75 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutettuna vastaavat kustannukset olivat seitsemän 
prosenttia pienemmät kuin keskimäärin maassa. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan kustannuk-
set olivat 75 vuotta täyttäneisiin suhteutettuna maan toiseksi suurimmat, viidenneksen suuremmat kuin 
maassa keskimäärin. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon alle 18-vuotiaaseen väestöön suhteutetut kus-
tannukset olivat maan toiseksi korkeimmat ja yli kolmanneksen suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Kuvio 5. Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten jakauma vuonna 
2020.
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Kymenlaakson asukaskohtaiset palvelutarpeeseen suhteuttamattomat kustannukset kasvoivat edeltävästä 
vuodesta keskimääräistä voimakkaammin (5,3 %, koko maa 4,0 %). Erityisen vahvasti, yli 50 prosenttia, 
kasvoivat alueen alle 18-vuotiaisiin ja koko väestöön suhteutetut lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kus-
tannukset. Lastensuojelun avohuollon vastaavat kustannukset sen sijaan vähenivät edeltävästä vuodesta 
14 prosenttia. 75 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutetut ympärivuorokautisen hoivan kustannukset 
kääntyivät 4,4 prosentin kasvuun vuonna 2020.

Perusterveydenhuollon avohoidon asukaskohtaisissa kustannuksissa kasvua oli viidenneksen siitä huoli-
matta, että perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrä väheni alueella koko maata voimakkaam-
min (28 %, koko maa 13 %). Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat 46 prosenttia edeltävästä 
vuodesta koronan aiheuttamien toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Pitkittynyt koronapandemia ja henkilöstön saatavuuden haasteet hidastivat 
Kymsoten tavoitteellista palvelurakenteen keventämistä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet vuosi-
na 2016–2020 reaalisesti 8,9 prosenttia vuoden 2020 hintatason mukaan (koko maa 6,9 %). Tarkasteltavan 
ajanjakson kahtena ensimmäisenä vuotena asukaskohtaiset kustannukset pysyivät lähes ennallaan. Vuon-
na 2018 kustannukset nousivat edeltävistä vuosista noin viisi prosenttia.

Kustannuskehityksessä näkyy alueen raskas palvelurakenne, jota on Kymsoten johdolla lähdetty vuodesta 
2019 alkaen keventämään. Suhteutettuna 75 vuotta täyttäneeseen väestöön ikääntyneiden laitoshoidon 
kustannukset ovat vähentyneet lähes koko maan tasoa vastaavasti (38 %, koko maa 37 %), mutta kotihoi-
don vastaavat kustannukset ovat, alueen suuresta ikääntyneiden väestöosuudesta huolimatta, kasvaneet 
keskimääräistä hitaammin (7,6 %, koko maa 11 %). Alueen raskaan palvelurakenteen purkaminen sekä 
kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen vahvistamistoimet ovat edenneet, mutta pitkittynyt koronapan-
demia sekä erityisesti kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen vahvistamista vaikeuttanut henkilöstöpula 
ovat hidastaneet toimien etenemistä. Lisäksi alueella on esimerkiksi tehostetun palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneiden pitkäaikaisasiakkaiden määrä kääntynyt vuonna 2020 kasvuun.

Muuhun maahan verrattuna korkealla tasolla pysyneet asukaskohtaiset lastensuojelun laitos- ja perhe-
hoidon kustannukset ponnahtivat vuonna 2020 ennätyskorkealle ja ne olivat maan kolmanneksi korkeim-
mat. Lastensuojelun raskaiden palvelujen kustannusten korkea taso kertoo alueen lapsiperheiden palvelu-
tarpeiden ja huono-osaisuuden moninaisuudesta sekä tarpeesta vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisen 
tuen palveluja.

Työllistymistä tukevien palvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2016 noin 60 
prosenttia, ja ne olivat vuonna 2020 maan toiseksi suurimmat.

Palvelutarpeeseen suhteutetut somaattisen erikoissairaanhoidon laskennalliset 
kustannukset keskimääräistä pienemmät

Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui erikoissairaan-
hoidosta (36 %). Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset kasvoivat edeltävästä vuodesta noin 
kaksi prosenttia (koko maa 1,4 %). Vuodesta 2016 vastaavat asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet 
reaalisesti 8,4 prosenttia (koko maa 6,5 %).

THL:n ennakkotietojen (18.6.2021) mukaan alueen väestö käytti vuonna 2020 somaattisen erikoissairaan-
hoidon palveluja palvelutarpeeseen suhteutettuna viisi prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin. 
Vastaavat laskennalliset kustannukset olivat yhdeksän prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Tämä kertoo kustannuksiltaan keskimääräistä edullisempien palvelujen käytöstä. Palvelutarpeeseen suh-
teutettuna somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli viidenneksen vähemmän kuin maassa kes-
kimäärin. Hoitojaksojen vastaavat laskennalliset kustannukset olivat niin ikään viidenneksen keskimää-
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räistä pienemmät. Sen sijaan päivystyskäyntejä oli maan eniten, kolmanneksen muuta maata enemmän. 
Somaattisen erikoissairaanhoidon laskennallisista kustannuksista noin 84 prosenttia aiheutui Kymsoten 
sairaaloiden toiminnasta.37

Merkittävät sairaalainvestoinnit jatkuvat 

Kymsoten ensimmäisenä toimintavuotena 2019 investointeja tehtiin vajaalla 16 miljoonalla eurolla ja 
vuonna 2020 vajaalla 22 miljoonalla eurolla. Yhtymä investoi suunnitellusti Kotkassa sijaitsevan Kymen-
laakson keskussairaalan kahden sädehoitobunkkerin rakentamiseen sekä sairaalan uuden laajennusosan 
(G-sairaala) sairaalalaitteisiin. Rakennusinvestointeihin kohdentui kolme miljoonaa euroa ja tutkimus- ja 
hoitolaitteisiin 15 miljoonaa euroa. ICT-investointien yhteissumma oli vajaat neljä miljoonaa euroa, josta 
valtaosa kohdistui sähköisen asiointialustan projektiin.32 Kymenlaakson keskussairaalan vuodesta 2014 al-
kaneen laajennus- ja peruskorjaushankkeen ennustetaan jatkuvan tämän vuosikymmenen loppuun asti. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 170 miljoonaa euroa.38

Kymsoten investointien talousarvio vuodelle 2021 oli yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Summa 
muodostui vuoden lopussa valmistuvan Kouvolan Ratamo-keskuksen tutkimus- ja hoitolaiteinvestoinneis-
ta (noin 5 milj. euroa) sekä laite- ja kalusteinvestoinneista. Viimeisimpien laskelmien mukaan Ratamo-kes-
kuksen kokonaiskustannusten toteumaennuste on 71 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntayhtymän asiointialus-
taan ja kärkihankkeiden mukaisiin digitalisaatiohankkeisiin vuoden 2021 talousarviossa kohdennettiin 
kolme miljoonaa euroa.37

Kuntayhtymän investointitaso vuodelle 2022 on 15,1 miljoonaa euroa, joista 7 miljoonaa euroa on vuodelta 
2021 siirtyviä Ratamon sairaalan laite- ja kalustoinvestointeja. Investointimenoista 7,2 miljoonaa euroa on 
ICT-investointeja, joilla varaudutaan tietoverkkojen ja palvelimien ajanmukaistamiseen, tietojärjestelmien 
päivittämiseen ja käyttöoikeuslisenssien uusimiseen. Valtionavustusta ICT-investointeihin on vuodelle 2022 
budjetoitu yhden miljoonan euron suuruinen summa.

Yhtymän lainanhoitokyky heikentyi vuonna 2020 nopeasti

Uudisrakennus- ja laiteinvestoinnit sekä koronapandemian kulut ovat rasittaneet Kymsoten maksuvalmiut-
ta. Tulorahoituksen ja lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta kuvaava lainanhoitokate painui vuonna 
2020 negatiiviseksi (–22,4), mikä kertoo siitä, että yhtymä ei kykene selviytymään lainoista aiheutuvista vel-
voitteista ilman lisälainoja. Vuoden 2021 talousarvion mukaan yhtymä ottaa sairaalainvestointien rahoitta-
miseksi Euroopan investointipankilta pitkäaikaista lainaa 40 miljoonaa euroa.38 Kymsoten investointitaso 
yhdessä taseeseen kertyneen alijäämän kanssa haastaa samalla kuntien kykyä kattaa kertynyt alijäämä.

Niukkeneva rahoitus suhteessa palvelutarpeiden kasvuun haastaa toiminnan 
suunnittelua myös tulevina vuosina

Toiminnan ja talouden suunnittelua haastavat myös tulevina vuosina alueen väestön väheneminen, ikära-
kenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeiden kasvu sekä hoitoonpääsyä ja ympärivuorokautisen hoivan 
yksiköiden henkilöstömitoitusta koskevien lakisääteisten velvoitteiden kiristyminen. Lakisääteisen henki-
löstömitoituksen kiristymisen on arvioitu lisäävän yhtymän vuosittaisia kuluja noin 14 miljoonaa euroa. 
Kesällä 2021 voimaan tullut asiakasmaksulain uudistus on laajentanut palvelujen maksuttomuutta ja vä-
hentänyt Kymsoten tulevien vuosien asiakasmaksutuottoja. Kasvavat työvoiman saatavuuden haasteet 
ovat jo nykyisellään lisänneet ulkoistetun ja vuokratyövoiman käyttöä ja nostaneet samalla kustannuksia.

Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien mukaan Kymenlaakson sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kustannusten ennakoidaan kasvavan vuosina 2020–2030 keskimäärin 0,6 prosenttia 
vuodessa (koko maassa 1,4 %). Kustannusten kasvuennuste ei huomioi inflaation, tuottavuuden tai palve-
lurakenteen muutoksia.
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Kustannusten hillintäpaineita luo myös ennakoitu tulevan hyvinvointialueen rahoituksen taso. Vuoden 
2021 talousarvioihin ja vuoden 2022 taloussuunnitelmiin pohjautuvien valtionvarainministeriön rahoitus-
laskelmien mukaan alueen rahoituksen laskennallinen lähtötaso olisi vuonna 2023 noin 674 miljoonaa eu-
roa vuoden 2022 kustannustasoon korotettuna.39 Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoitus olisi siirtyviä 
kustannuksia 7,2 miljoonaa euroa (–1,1 %) pienempi. Hyvinvointialueiden lopulliset rahoituslaskelmat ja 
siirtymätasaus määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.39
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Alueen erityisteemat

Ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen ja monialainen 
yhteistyö toimintakykyä tukeviksi kokonaisuuksiksi

Kymenlaaksossa ikääntyneiden osuus on maan suurimpia ja määrä kasvaa edelleen tulevina vuosina. 
Ikääntyneiden asumispalvelujen piirissä Kymsotessa on noin 2 060 asiakasta. Kymsoten erityisryhmien asu-
mispalveluihin kuuluvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten 
asumispalvelut. Asiakkaita näiden palvelujen piirissä on noin 1 400.

Kymsoten käynnistymisvaiheessa ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluille oli leimallista asiak-
kaiden palvelujen tarpeen arvioinnin ja palvelujen myöntämisen kriteereiden vaihtelu alueen eri kuntien 
välillä. Lisäksi erityisryhmien asumispalveluissa asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasaisuudessa oli 
puutteita. Asiakkaiden kuntoisuus sekä omatoimisuus ovat vaihdelleet suuresti, ja osa asiakkaista on ollut 
jopa vuosien ajan tarpeeseen nähden liian raskaissa palveluissa.40

Strategisina tavoitteina toimintatapojen uudistaminen ja asiakkaiden tarpeisiin 
pohjautuvat palvelut

Kymsotessa ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen rakenteen kehittämisen strategisena lähtö-
kohtana ovat laadukkaat ja tarpeen mukaiset palvelut, jotka myönnetään koko Kymenlaakson alueella yh-
tenäisin kriteerein. Tavoitteena on keventää ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen rakennetta 
ja vahvistaa kotiin vietäviä palveluita. Painopisteen siirtäminen ympärivuorokautisesta asumisesta kevyem-
piin palveluihin edellyttää eri palvelujen saumatonta yhteistyötä sekä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien 
palveluiden kehittämistä ja vahvistamista. Tämä painottaa myös kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävän yh-
teistyön merkitystä. Strategisesti keskeisiä uudistustarpeita on tunnistettu palvelutarpeen arviointien yhte-
näistämisessä, sähköisten palveluiden hyödyntämisessä, palvelujen välisen yhteistyön tiivistämisessä sekä 
kiinteistöratkaisujen kehittämisessä.41,42

Palvelujen myöntämisen kriteerejä yhtenäistetty ja asiakasohjausta kehitetty

Ikääntyneiden asumispalveluissa palvelurakenteen kehittäminen alkoi heti Kymsoten ensimmäisenä toi-
mintavuotena ja erityisryhmien vastaavissa palveluissa keväällä 2020. Kehittämistoimien tuloksena ikään-
tyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen myöntämisen perusteet on alueen mukaan yhtenäistetty ja ne 
ovat käytössä koko Kymsoten alueella.

Kymsoten keskitetyssä IkäOpastin-asiakasohjauksessa on vahvistettu sujuvaa, palvelutarpeen mukaista 
asiakasohjauksen toimintamallia ja kehitetty kokonaisvaltaista palveluohjausta. Vuoden 2022 alusta Ikä-
Opastimen toiminta sovitetaan yhteen sekä uuden Kaiku24:n että sosiaalihuollon geneerisen asiakasoh-
jauksen kanssa.

Asumispalvelujen asiakkaiden palvelusuunnitelmat päivitetään tarpeita vastaaviksi vuoden 
2021 loppuun mennessä

Alueen arvion mukaan ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluissa uusien asiakkaiden palvelutar-
peen arviointi on toteutunut hyvin, vaikka alkuvuonna 2021 ikääntyneiden palvelutarpeen arviointien la-
kisääteiseen seitsemän vuorokauden tavoitteeseen ei pystytty vastaamaan. Osana asumispalvelupaikan 
järjestämistä asiakasohjauksen moniammatillinen tiimi tekee uusille asiakkaille asiakassuunnitelman. 
Ikääntyneiden asumispalveluissa palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään RAI-mittaristoa. RAI-arviointi 
tehdään ikääntyneiden asumispalvelujen asiakkaille puolen vuoden välein.
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Erityisryhmien asumispalvelujen yksiköissä RAI-arviointi on otettu käyttöön vuonna 2020. Kymsoten eri-
tyisryhmien asumispalveluissa palvelu- ja asiakassuunnitelmien laadinnasta ja päivittämisestä vastaavat 
sosiaalityön asiantuntijat vammaispalveluista, aikuissosiaalityöstä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelu-
jen avososiaalityöstä sen mukaan, minkä palvelun piirissä asiakas on. Erityisryhmien asumispalveluissa 
sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resurssia on lisätty määräaikaisesti, jotta palvelutarpeen arvioinnit saatai-
siin tehtyä ja ajantasaistettua vuoden 2021 loppuun mennessä.40

Asumispalvelujen rakenteen ja toimintatapojen uudistamisen ytimessä moniammatillinen 
yhteistyö ja sen syventäminen

Alueen mukaan keskeisten koti-, asumis- ja hoivapalvelujen asiakaspolkujen kuvaaminen on edennyt 
suunnitelmien mukaan, samoin ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden sekä kevyempien palve-
lumuotojen kehittäminen.42 Erityisryhmien asumispalveluiden rakennemuutos on edennyt kehittämistoi-
mien myötä, joskin yhteistyö ja sen muodot vaativat alueen mukaan edelleen kehittämistä ja yhteensovit-
tamista eri palvelujen välillä. Moniammatillista yhteistyötä on helpottanut ikääntyneiden ja erityisryhmien 
asumispalvelujen sijainti hallinnollisesti samassa organisaatiossa ja palveluketjussa. Yhteisen kehittämisen 
myötä yhteistyö myös muiden palveluketjujen kanssa on tiivistynyt ja säännöllistynyt. Digitaalisten palve-
lujen hyödyntämistä on myös laajennettu. Erityisryhmien asumispalveluissa otetaan käyttöön digitaalisia 
ratkaisuja, joissa hyödynnetään virtuaalikäyntejä ja sensoriteknologiaa.

Syksyllä 2020 käynnistynyt kotisairaalan yhden hengen liikkuva ArVi-toiminta on laajentunut koko Kymen-
laakson alueelle, ja se kattaa ikäihmisten, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden sekä päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden asiakkaiden asumis- ja kotihoitopalvelut. ArVi-hoitajat arvioivat kiireettömän 
hoidon tarvetta ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden kotona, ja tavoitteena on tukea 
kotona asumista ja välttää turhia päivystyskäyntejä. Vuoden 2021 tammi-toukokuussa 79 prosenttia asumi-
syksikön tai kotihoidon hoitohenkilöstön ArVi-yhteydenotoista pystyttiin hoitamaan puhelimitse tai arvi-
ointihoitajan käynnillä ja vain 21 prosenttia potilaista täytyi lähettää päivystyskäynnille.43

Ympärivuorokautisen hoivan pitkäaikaispaikkaa odottaneiden määrä kääntyi nousuun ja 
odotusajat pidentyivät paikkojen vähentyessä

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen väheneminen on edennyt, mutta tavoitteita 
hitaammin. Kymsoten strategisena tavoitteena on pienentää tehostetun ympärivuorokautisen palveluasu-
misen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kuuteen prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Seu-
rantamittareilla arvioituna ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden 
asiakkaiden osuus oli vuonna 2019 lähellä maan keskitasoa (7,5 %, koko maa 7,3 %). Vuonna 2020 osuus 
oli Kymsoten tilinpäätöstietojen mukaan 9,3 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta 
täyttäneiden osuus oli vuonna 2020 THL:n Avohilmo-tietojen mukaan lähellä maan keskitasoa. Ympärivuo-
rokautisen hoivan ja myös kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset suhteutettuna 75 vuotta 
täyttäneeseen väestöön kasvoivat vuonna 2020 noin viisi prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna.

THL:n tilastojen mukaan vuonna 2020 erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetuista kymenlaaksolai-
sista potilaista maan kolmanneksi suurin osuus (44 %, koko maa 26 %) siirrettiin vuodeosastolle. Lisäksi 
akuuttisairaalahoitoon joutuneista säännöllisen kotihoidon asiakkaista keskimääräistä pienempi osuus 
palasi kotihoidon asiakkaaksi kahden kuukauden kuluessa sairaalaan joutumisen jälkeen. Alueen mukaan 
vuonna 2021 ylimääräisiä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkoja ostettiin suunniteltua enem-
män, koska keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen pidentyi ja pitkäaikaispaikkaa 
odottaneiden asiakkaiden määrä nousi. Sairaalasta kotiutuessa jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on 
hieman kasvanut, mistä syystä myös lyhytaikapaikkojen määrää on lisätty.42
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Palveluverkon uudistamista ja asumispalvelujen rakenteen keventämistä jatketaan 
tulevinakin vuosina  

Ikääntyneiden asumispalveluiden rakenteen keventäminen jatkuu Kymsoten mukaan vuonna 2022 muun 
muassa vähentämällä 50 pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkaa. Asumispalveluja monipuolis-
tetaan edelleen kehittämällä palveluasumista ja tuettua asumista sekä selvittämällä ja käynnistämällä uu-
tena palvelumuotona perhehoitoa.44

Koronapandemia ja Kymsoten talouden tasapainottamistarpeet ovat haastaneet asumispalvelujen koko-
naisvaltaista kehittämistä ja moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyneiden asumispalveluissa henkilöstön 
määrä ja ammatillinen osaaminen eivät alueen arvioiden mukaan vastaa kaikilta osin asiakkaiden palve-
lutarvetta. Sosiaalihuollon ammatillista osaamista olisi tarve vahvistaa, mutta geronomeja ja sosionomeja 
on vaikeasti saatavilla, samoin sairaanhoitajien saatavuus on heikentynyt. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on 
jouduttu ostamaan vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän. Lisäksi sekä vuosilomasijaisten että pitkäai-
kaisten sijaisten tehtävissä on ollut runsaasti vaihtuvuutta.42 

Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja

Eri ikäryhmien kuntoutuspalvelujen tarve suurta ja moninaista 

Kymenlaaksossa väestörakenne jatkaa ikääntymistään ja samalla myös muistisairaiden määrä kasvaa. Kan-
sallisen FinSote-kyselyn mukaan muistinsa huonoksi kokevien 75 vuotta täyttäneiden osuus on alueella 
maan suurin (9,8 %, koko maa 7,1 %). Yksin asuvia 75 vuotta täyttäneitä on vastaavanikäiseen väestöön 
suhteutettuna enemmän kuin keskimäärin maassa.

Lapsiperheiden ongelmat ovat alueella moninaisia, ja ne lisäävät lasten ja nuorten palvelujen tarvetta. 
Korona-aika on näyttänyt lisänneen alueen lasten psyykkistä pahoinvointia edelleen. Alueen oman tiedo-
nannon mukaan vuoden 2021 huhtikuussa lastenpsykiatrian lähetteiden määrä kaksinkertaistui edeltävän 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntoutus on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikkoa ja asiakkaiden palvelupolkua. 
Kuntoutuksen kehittämisen tarve toimintakykyä ja turvallista kotona asumista tukevana toimintana koros-
tuu, kun alueet keventävät ikääntyneiden asumispalvelujen rakennetta nykyistä vahvemmin kotihoitoon 
painottuvaksi. Lapsilla ja nuorilla varhaisen ja oikea-aikaisen kuntoutuksen merkitys on suuri, sillä se tu-
kee fyysistä ja henkistä kasvua sekä toimintakykyä. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen 
saatavuuden vahvistaminen ja helpottaminen ovat keskeisessä roolissa, jotta ohjautuminen raskaampiin 
palveluihin Kymenlaaksossa vähenisi.

Kymsotessa kuntoutuspalveluja annetaan kotiin, terveysasemilla, sairaaloiden vastaanotoilla ja osastoil-
la sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa Haminassa. Hoiku järjestää myös sotaveteraanien kuntoutus- ja asu-
mispalveluja. Ikääntyneiden kotona selviytymistä tukevia kotikuntoutuspalveluja järjestetään yhteistyössä 
koti-, asumis- ja hoivapalveluiden kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu myös apuvälineyksikkö.45

Ikääntyneillä tarvetta kuntoutuspalveluihin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa

Ikääntyneille suunnattujen kuntoutuspalvelujen kehittämisen tarve kulminoituu siihen, että asiakkaan pi-
tää päästä palveluiden piiriin oikeaan aikaan. Esimerkiksi kotikuntoutusasiakkaat tulevat alueen mukaan 
palvelujen piiriin usein tarpeeseensa nähden liian myöhään. Yhdeksi viiveitä aiheuttavaksi syyksi on tunnis-
tettu pula kotihoidon henkilöstöstä. Asiakkaiden ohjautuminen aikaisempaa oikea-aikaisemmin tarkoituk-
senmukaisiin palveluihin edellyttääkin nykyistä sujuvampaa palvelutarpeen arviointia, tiedonkulun kehit-
tämistä sekä moniammatillisen yhteistyön mahdollistavaa riittävää henkilöstöresursointia.
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Ikääntyneiden kuntoutuspalvelujen kokonaisuudessa on havaittu, että ryhmätoimintaa on lisättävä ja 
laajennettava – se on myös keino vaikuttaa ns. normaalivastaanoton resurssien riittävyyteen. Vahvista-
mistarpeita on tunnistettu lisäksi teknologian hyödyntämisessä ja sen kehittämisessä, jotta esimerkiksi 
etäkuntoutusta voidaan käyttää nykyistä laajemmin. Avokuntoutuksen suoravastaanottoa on kehitettävä 
edelleen, jotta asiakasohjautumisen kriteerit jalkautuvat alueellisesti HYKS-erityisvastuualueen suositus-
ten mukaisesti.

Alueen haasteena on ollut avokuntoutuksen suoravastaanottoon pätevien fysioterapeuttien siirtyminen 
toisaalle ja sijaisten rekrytointi. Hoitohenkilöstön rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet, ja myös toimin-
taterapeuttien saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia. Ryhmätoiminnan kehittämistyössä kaivataan 
lisää liikunnan ammattilaisia osaksi moniammatillista tiimiä. Alueen oman arvion mukaan alkuvuodesta 
2021 myös Kymsoten sairaalakuntoutuksessa on ollut henkilöstöpulaa.46

Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelujen oikea-aikaisessa saatavuudessa haasteita

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa painot-
tuu yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kymsoten lasten kuntoutuspalveluissa haasteeksi on 
tunnistettu muun muassa henkilöstöpulasta ja palvelujen tarjoajien vähäisyydestä johtuvat ongelmat oi-
kea-aikaisessa palveluihin pääsyssä. Esimerkiksi palvelutarpeen mukaisen hoidon ja kuntoutuksen aloit-
tamiseksi tarvittaviin toiminta- ja puheterapia-arvioihin sekä psykologin tutkimuksiin pääsyä on täytynyt 
odottaa noin 3–6 kuukautta. Osin tilannetta vaikeuttaa valtakunnallinen pula joistakin ammattiryhmistä 
kuten puheterapeuteista.

Ostopalvelujen hyödyntämismahdollisuutta vaikeuttaa alueen vähäinen yksityisten palveluntuottajien 
määrä. Esimerkiksi lähipuheterapiakuntoutusta alueen lapset joutuvat odottamaan usein pitkään. Alueen 
oman arvion mukaan hankalimmassa tilanteessa ovat Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta odottavat 
lapset. Neuropsykiatrisista sekä lievistä ja keskivaikeista mielenterveyshäiriöistä kärsivien lasten perusta-
son kuntoutuspalveluissa Kymsoten oma palveluntuotanto on ollut vähäistä ja hajanaista.46

Strategiset tavoitteet kuntoutustoiminnan kehittämiselle ja kuntoutuksen integroimiseksi 
osaksi peruspalveluja määritelty

Ikääntyneiden palveluissa Kymsoten strategisena tavoitteena on sisällyttää asiakkaiden toimintakyvyn vah-
vistamiseen tähtäävät kuntoutustoimet osaksi palveluketjuja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tehtävää 
leikkausta edeltävä aika pyritään hyödyntämään potilaan toimintakyvyn lisäämiseen ja mahdollisimman 
hyvän yleistilan saavuttamiseen. Erikoissairaanhoidon potilaille on tavoitteena luoda suoraan kotiutukseen 
perustuva kuntoutusketju ilman perusterveydenhuollon tai muun hoitolaitoksen jaksoa.

Toimiva kuntoutusketju edellyttää hyvää suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä kotiuttavan yksikön sekä koti-
sairaalan ja kotihoidon kanssa. Esimerkiksi vuonna 2020 akuuttisairaalahoitoon joutuneista säännöllisen 
kotihoidon asiakkaista 63 prosenttia palasi kotihoidon asiakkaaksi kahden kuukauden kuluessa sairaalaan 
joutumisen jälkeen. Osuus on ollut usean vuoden ajan pienempi kuin maassa keskimäärin (67 %). Lisäksi 
alueen oman arvion mukaan osassa perusterveydenhuollon osastoja on ollut raskashoitoisia potilaita, joi-
den osastojaksot ovat jääneet kuntoutuksen näkökulmasta liian lyhyiksi.

Kymsoten tavoitteena on vahvistaa myös matalan kynnyksen palvelujen saatavuutta ottamalla käyttöön 
kuntoutuksen suoravastaanotto koko Kymenlaakson alueelle. Etävastaanottotoimintaa pyritään kehittä-
mään ja tehostamaan ottamalla käyttöön uusia etäpalvelumuotoja. Tavoitteena on myös kehittää asun-
nonmuutostöiden keskitettyä koordinointia kotiutumisen helpottamiseksi.

Lasten kuntoutuspalveluissa tavoitteena on, että palvelut ja resurssit kohdentuvat oikea-aikaisesti, yhden-
vertaisesti ja tasalaatuisesti. Kymsoten tavoitteena on lisätä omana toimintana tehtävää asiakaslähtöistä 
hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointia sekä lisääntyvässä määrin tuottaa myös kuntoutuspalveluja.
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Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämistoimia käynnistetty

Ikääntyneille suuntautuvan kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja etenee Kymenlaakson 
alueella erilaisin toimin. Kotikuntoutuksen toimintamalli on määritelty yhteistyössä kotihoidon ja kuntien 
liikuntatoimen kanssa. Kotikuntoutustoimintaa on yhtenäistetty koko Kymsoten alueella, ja kuntouttava 
päivätoiminta on konseptoitu.46

Avokuntoutuksen suoravastaanottoa on kehitetty Kymenlaaksossa alueellisesti, ja yhtenäistä mallia on 
muotoiltu HYKS-erityisvastuualueen suoravastaanottotoiminnan suuntaviivojen mukaiseksi. Alueellisen 
apuvälinekeskuksen myötä asiakkaat ovat saaneet perusapuvälinepalvelut aikaisempaa yhdenvertaisem-
min asuinkunnasta riippumatta. Kymsoten kuntoutuspalvelujen henkilöstöresursointia on vahvistettu 
muun muassa fysiatrian erikoislääkäriosaamisella ja avoinna olleita tehtäviä täyttämällä. Fysioterapeutti- 
ja toimintaterapeuttiresursseja on uudelleenkohdennettu alueelliset tarpeet huomioiden.

Kymsoten kotihoidon Kuusankosken alueella on käynnissä kotikuntoutuspilotti, jonka toimintaa laajenne-
taan saatujen palautteiden ja havaintojen perusteella. Kesällä 2021 Kymsote on aloittanut vuoden loppuun 
asti kestävän pilottiyhteistyön Koti TV -televisiokanavan kanssa. Koti TV on ikäihmisille suunnattu maksu-
ton TV-kanava, joka tarjoaa joka arkipäivä liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta 
sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä.

Lasten kuntoutuspalveluja vahvistettu henkilöstöresursseja vahvistamalla ja 
asiakasprosesseja kehittämällä

Lasten kehityksellisissä palveluissa on panostettu resursointiin ja rekrytointiin. Asiakasprosesseja on kehi-
tetty, ja hoitoon ohjautumisen kriteerit on määritelty fysio-, toiminta- ja puheterapiaan sekä kehityksellis-
ten palveluiden vastaanottoon. Kriteerit on jalkautettu ohjaavalle taholle. Hoidon porrasteisuutta on määri-
telty yhdessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisten kanssa. Asiakkaan tutkimus-, 
hoito- ja kuntoutusprosessien koordinoimiseksi perusterveydenhuollossa on käynnistetty moniammatilli-
set kehityksen tuen tiimit. Lasten kehityksellisten palveluiden perusterveydenhuollon moniammatillisessa 
yksikössä tutkitaan, seurataan, kuntoutetaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on kehityksellisiä haasteita 
esimerkiksi motoriikassa, tarkkaavaisuudessa, puheenkehityksen taidoissa tai sosiaalisissa vuorovaikutus-
taidoissa. Kehityksellisten palveluiden perusterveydenhuollon vastaanotot ovat aloittaneet toimintansa, ja 
niissä tehdään lasten neuropsykiatristen sekä lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden peruster-
veydenhuollon tason tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Lasten perustason kuntoutustyöryhmä on myös 
vakiinnuttanut toimintansa. Kuntoutusryhmä linjaa kuntoutuskäytäntöjä sekä tekee lääkinnällisen kuntou-
tuksen yksilökohtaisia päätöksiä. 
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Menetelmät ja laatuseloste

Arvioinnin tietopohja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima asiantuntija-arvio perustuu sekä määrälliseen tietoon että laa-
dulliseen aineistoon. Arvioinnin keskeisen tietopohjan muodostavat alueiden edustajien kanssa keväällä 
ja kesällä käydyt keskustelut. Arvioinnin määrällisen tietopohjan perusta on kansallinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo (KUVA). Asiantuntija-arvion pohjana olevaa tilannekuvaa on 
laajennettu hyödyntämällä dokumenttiaineistoja järjestäjätahojen hallinnosta, toimintatavoista, suunni-
telmista ja päätöksistä. Arvioinnissa on hyödynnetty lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
ton Valviran ja aluehallintoviraston valvontahavaintoja sekä muita kansallisten viranomaisten laskelmia ja 
selvityksiä.

Asiantuntija-arvion laatimisesta eri tietolähteitä käyttäen vastaavat arviointipäälliköt yhdessä tietoylijoh-
tajan kanssa. Arvioinnin laatimisen tukena ovat lisäksi THL:n tehtäväkokonaisuuksien asiantuntijaryhmät 
sekä muut asiantuntijat.

Vuoden 2020 arvioinnissa on syvennytty arvioimaan palvelujen järjestämistä alueiden määrittelemissä ja 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa erityisteemoissa. Kaikkiin alueiden erityisteemoihin voi tutus-
tua Hyvinvointialueiden erityisteemat -liitteessä. Hyvinvointialueen kahden erityisteeman lisäksi on arvi-
oitu alueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja kehityssuuntaa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Lisäksi on koottu alueen sote-tiedonhallinnan 
ja digitalisaation tilannekuva. 

Kansallinen KUVA-mittaristo ja Tietoikkuna

KUVA-mittaristo on sosiaali- ja terveysministeriön sekä laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä muodosta-
ma noin 500 indikaattorin kokonaisuus. Mittaristoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon seurannassa, 
arvioinnissa ja ohjauksessa; se tarjoaa tietoa muun muassa väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä 
palvelutarpeesta, mutta myös palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista. KUVA-mittariston indi-
kaattoreista valtaosa on tuotannossa; osan muodostaminen on kesken tai mahdollista vasta tiedonkeruun 
kehittymisen myötä. Mittariston ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa ministeriön asettama vaikutta-
vuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä), joka koostuu ohjauksen, arvioinnin ja tilastoinnin asiantunti-
joista sekä alueiden edustajista. Mittariston teknisestä tuottamisesta vastaa THL.

Tavoitteena on, että arvioinnissa käytetyt indikaattoritiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. KUVA-mitta-
riston tietojen ajantasaisuutta seurataan THL:ssä ajantasaisuusmittarin avulla. Kesäkuussa 2021 noin 70 
prosenttia indikaattorien tiedoista oli vuodelta 2020 tai 2021. Koska arviointi kohdistuu pääsääntöisesti 
edellisvuoteen, tavoitteena on käyttää mahdollisimman paljon vuoden 2020 tietoa. Vuosittain päivittyvien 
indikaattorien viivästyminen johtuu usein tietojen toimitusvaikeuksista. Useimmat kyselyaineistoihin pe-
rustuvat indikaattorit päivittyvät joka toinen vuosi.

Kustannusvaikuttavuusmittariston kaikki indikaattoriarvot esitetään tätä varten kehitetyssä käyttöliitty-
mässä, Tietoikkunassa. Tietoikkuna poimii THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä KUVA-mittaris-
toon kuuluvat indikaattorit hyvinvointialueittain ja kunnittain. Indikaattorit ovat rajattavissa lisäksi tehtävä-
kokonaisuuksittain ja ulottuvuuksittain.

Yhdenmukaisen tarkastelun vuoksi arvioinnissa käytettävien indikaattorien päivittyminen on keskeytetty 
18.6.2021. Arvioinnissa hyödynnetään niitä tietoja, jotka olivat käytettävissä mainittuna päivänä. Poikke-
uksena ovat kuntataloustilastoon perustuvat kustannusindikaattorit, jotka päivittyvät syyskuussa vuonna 
2021. Myös Tietoikkunan näkymä on jäädytetty näyttämään nämä tiedot. Indikaattoreihin tehdyt korjauk-
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set kuitenkin muuttavat Tietoikkunassa olevia arvoja, mikäli ne kohdistuvat esitettävän vuoden tietoihin. 
Sotkanetiin indikaattorit päivittyvät normaalisti. Arvioinnin tietopohjan ja Tietoikkunan jäädytys puretaan, 
kun sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden välinen neuvottelukierros on saatu päätökseen.

Tietopohjan avoimuus ja saatavuus

Arviointi perustuu pääsääntöisesti julkisesti ja avoimesti saatavilla olevaan tietoon. Arvioinnissa käytetyn 
laadullisen dokumenttiaineiston tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Käytetyt indikaattoritiedot ovat puoles-
taan saatavissa THL:n verkkopalveluista. Muut tilastotiedot on merkitty erillisin viittein. Valviran ja alue-
hallintovirastojen valvontahavaintoraportit ovat avoimesti saatavissa arvioinnin verkkosivuilta. Muusta 
tietopohjasta poiketen alueiden kanssa käydyt keskustelut ja niiden aineistot eivät ole julkisia. Yhteisten 
keskustelujen kautta alueiden edustajat ovat osallistuneet arviointiin, ja heillä on ollut myös mahdollisuus 
kommentoida valmistuvia arviointitekstejä.

Tietojen laatu ja käynnissä oleva kehittämistyö

Vuoden 2020 arvioinnissa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käytettävien indikaattoritietojen laa-
tuun. Indikaattoreita, joissa on merkittäviä laatupuutteita, ei ole käytetty alueen arvioinnissa. Tämä on 
rajoittanut tietojen hyödyntämisen mahdollisuuksia osassa alueita. Laadukas ja ajantasainen tieto on 
sote-toimijoiden yhteinen tavoite.

Hoitoilmoitusjärjestelmän kolmen rekisterin (sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoi-
toilmoitusrekisteri ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri eli Avohilmo) tietojen laatu 
ja kattavuus vaihtelevat alueittain. Laatupuutokset johtuvat sekä tietojen toimittamiseen että vastaanot-
toon liittyvistä vaikeuksista. Kyselytutkimuksiin perustuvissa indikaattoreissa vastausten kattavuudessa on 
aluekohtaisia rajoitteita. Sosiaalipalvelujen toimintatilaston luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka täsmälli-
siä tietoja sinne on toimitettu, sekä kuntien vastausaktiivisuus; suurten kuntien toimintatietojen jättäminen 
ilmoittamatta vaikuttaa mittarien väestösuhteutettuihin lukuihin ja vääristää alueiden välistä vertailua.

Tiedolla johtamista kehitetään ja tiedon tuotantoa uudistetaan voimakkaasti käynnissä olevassa ohjel-
massa Tiedolla johtaminen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-ohjelma). Ohjelman 
Virta-hankkeessa kehitetään hyvinvointialueiden tiedolla johtamista sekä määritellään kansallisen ja alu-
eellisen tilannekuvan yhdistävä vähimmäistietosisältö. Valtava-hankkeessa kehitetään monen muun ohella 
sosiaalihuollon rekisteriä, talous- ja henkilöstötiedonkeruuta sekä tietojen raportointia ja laadun seuran-
taa. Vuosina 2021–2023 KUVA-mittaristokokonaisuutta kehitetään vastaamaan aikaisempaa paremmin vai-
kuttavuusperusteisen ohjauksen ja arvioinnin tarpeisiin. Uudistettu Tietoikkuna-verkkopalvelu on käytet-
tävissä vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoa arvioinnista ja tietopohjasta: thl.fi/arviointi

Käynnissä oleva kehittäminen (Toivo-ohjelma): https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

Indikaattoriarvot Tietoikkunassa: thl.fi/tietoikkuna

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet: sotkanet.fi

http://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja
http://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen
http://thl.fi/tietoikkuna
http://sotkanet.fi
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Lähteet ja arvioinnissa käytetty tausta-aineisto

Väestö ja palvelutarve
1.  Väylävirasto (2021). Verkkolähde

2.  Tulli (2021). Logistiikkatilastoja: Rajaliikenne. Liikennemäärät Itärajalla 1.1.–31.12.2020. Verkkolähde  
[luettu 2.11.2021]

3.  Tilastokeskus (2021). Muuttoliike 2020. Verkkolähde

4.  Tilastokeskus (2021b). StatFin. Verkkolähde

5.  ELY-keskus (2021). Työllisyyskatsaus. Kaakkois-Suomi. Syyskuu 2021. Verkkolähde

Järjestämistehtävän yleiset edellytykset
Palvelujen järjestämisen nykytila ja palveluverkko
6.  Kymsote (2021). Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. Verkkolähde

7.  Kymsote (2020). Talousarvio 2021. Taloussuunnitelma 2022–2023. Verkkolähde 

Henkilöstö
8.  Kymsote (2021). Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. Verkkolähde

9.  Kymsote (2020). Talousarvio 2021. Taloussuunnitelma 2022–2023. Verkkolähde  

10. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (2021). Valvontahavaintoraportti tulevan (HE 241/2020) Kymenlaakson 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta 
vuonna 2020. 14.6.2021. ESAVI/14773/00.04.01/2021. Verkkolähde

11. Kymsote (2021). Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021. Verkkolähde

12. THL (2021). Lakisääteisen henkilöstömitoituksen alittaneet yksiköt, toukokuu 2021. Verkkolähde

13. Kymsote (2021). Palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön raportti vuodelta 2020. Verkkolähde

14. Keva (2021). Kuntien työvoimaennuste 2030. Verkkolähde

15. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde

16. Kymsote (2021). Palkkojen yhtenäistäminen Kymsotessa. Verkkolähde 

Sote-tiedonhallinta ja digitalisaatio
Sähköinen asiointi ja omahoito
17. Sosiaali- ja terveysministeriö (2014). Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia. Tieto hyvinvoinnin ja uudistu-

vien palvelujen tukena. Verkkojulkaisu

18. Kymsote (2021). Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021. Verkkojulkaisu

19. Kymsote (2021). Sote - rakenneuudistus. Hankesuunnitelma 25.9.2020. Verkkojulkaisu 

20. Kymsote (2020). Talousarvio 2021. Taloussuunnitelma 2022–2023. Verkkojulkaisu 

21. Kyytsönen, M., Aalto, A.-M. & Vehko T. (2021). Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021. 
Väestön kokemukset. Verkkojulkaisu

22. Kymsote (2021). Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. Verkkojulkaisu

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/ratatilastot/rautateiden-henkilo-ja-tavaraliikenne
https://tulli.fi/tilastot/taulukot/logistiikkatilastoja
https://www.stat.fi/til/muutl/2020/muutl_2020_2021-05-12_tie_001_fi.html
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rl.px/
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43227039/Tyollisyyskatsaus_syyskuu_2021.pdf/df4efc28-820d-959c-8785-c5730da18e53?t=1635224216883
https://www.kymsote.fi/medias/TIlinp-t-s-ja-toimintakertomus-2020.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wzMTU4MjMxfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoMmMvaDY4Lzg5NDAxNzk4ODIwMTQvVElsaW5ww6TDpHTDtnMgamEgdG9pbWludGFrZXJ0b211cyAyMDIwLnBkZnxkZjAxNDVmNGQxMzE5YmU0YWM2MjEwMTcwYTY4MjFiMGEyMzg0NzAwYjdhNjc5YzUzMDk1MjczM2RlNzg2YTQx
https://www.kymsote.fi/medias/Kymsote-Talousarvio-2021.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxMTc3OTMzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjkvaGVkLzg5MjgwNDk3OTEwMDYvS3ltc290ZV9UYWxvdXNhcnZpb18yMDIxLnBkZnw4NGExNDhkOWZhMzZkNDQwYmQ0ZjkyMGRjMjE4YmI1M2IxYzg2NWNjOGI0OGExMmQxMTQyYjM5MjNhZjdiZGNm
https://www.kymsote.fi/medias/TIlinp-t-s-ja-toimintakertomus-2020.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wzMTU4MjMxfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoMmMvaDY4Lzg5NDAxNzk4ODIwMTQvVElsaW5ww6TDpHTDtnMgamEgdG9pbWludGFrZXJ0b211cyAyMDIwLnBkZnxkZjAxNDVmNGQxMzE5YmU0YWM2MjEwMTcwYTY4MjFiMGEyMzg0NzAwYjdhNjc5YzUzMDk1MjczM2RlNzg2YTQx
https://www.kymsote.fi/medias/Kymsote-Talousarvio-2021.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxMTc3OTMzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjkvaGVkLzg5MjgwNDk3OTEwMDYvS3ltc290ZV9UYWxvdXNhcnZpb18yMDIxLnBkZnw4NGExNDhkOWZhMzZkNDQwYmQ0ZjkyMGRjMjE4YmI1M2IxYzg2NWNjOGI0OGExMmQxMTQyYjM5MjNhZjdiZGNm
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja/palvelujarjestelman-arviointi/arviointi-2020/valvontahavaintoraportit
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=140523&version=1
https://thl.fi/documents/10531/7409550/Lakis%C3%A4%C3%A4teisen_henkil%C3%B6st%C3%B6mitoituksen_alittaneet_yksik%C3%B6t_toukokuu_2021.pdf/98d70e41-1c9f-288e-2d8f-ed05d4d27a5a?t=1630677329572
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=111884&version=1
https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/kuntien-tyovoimaennuste-2030-hoitajissa-sosiaalityontekijoissa-ja-lastentarhanopettajissa-suurin-osaajapula-nyt-ja-tulevaisuudessa/
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=159075
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=156503
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70321/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=140523&version=1
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-10/Liite%201%20Kymenlaakson%20rakenneuudistus_Hankesuunnitelma.pdf
https://www.kymsote.fi/medias/Kymsote-Talousarvio-2021.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxMTc3OTMzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjkvaGVkLzg5MjgwNDk3OTEwMDYvS3ltc290ZV9UYWxvdXNhcnZpb18yMDIxLnBkZnw4NGExNDhkOWZhMzZkNDQwYmQ0ZjkyMGRjMjE4YmI1M2IxYzg2NWNjOGI0OGExMmQxMTQyYjM5MjNhZjdiZGNm
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142675/URN_ISBN_978-952-343-680-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kymsote.fi/medias/TIlinp-t-s-ja-toimintakertomus-2020.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wzMTU4MjMxfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoMmMvaDY4Lzg5NDAxNzk4ODIwMTQvVElsaW5ww6TDpHTDtnMgamEgdG9pbWludGFrZXJ0b211cyAyMDIwLnBkZnxkZjAxNDVmNGQxMzE5YmU0YWM2MjEwMTcwYTY4MjFiMGEyMzg0NzAwYjdhNjc5YzUzMDk1MjczM2RlNzg2YTQx
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Asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytila ja kehittämistoimet
23. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde 

Tietojohtaminen
24. Kymsote (2021). Sote – rakenneuudistus. Hankesuunnitelma 25.9.2020. Verkkolähde

25. Kymsote (2021). Sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelma 29.10.2020.

26. Kymsote (2021). Alueellisen tietojohtamisen kehittäminen – projektisuunnitelma 1.4.2021.

27. Kymsote (2021). Kymenlaakson erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilanne THL:n tilastoja parempi.  
Verkkolähde 

28. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, kustannukset ja investoinnit
29. Kouvolan kaupunki (2021). Tilinpäätös 2020. Verkkolähde 

30. Kotkan kaupunki (2021). Tilinpäätös 2020. Verkkolähde

31. Valtiovarainministeriö (2021). VM:n maksamat koronatuet.

32. Kymsote (2021). Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. Verkkolähde

33. Kymsote (2021). Talouden tasapainotusohjelma vuodelle 2021. Verkkolähde

34. Kymsote (2021). Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021. Verkkolähde 

35. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde

36. Kymsote (2021). Palkkojen yhtenäistäminen Kymsotessa. Verkkolähde

37. THL (2021): Ennakkotiedot: Sairaaloiden tuottavuus 2020. Verkkolähde 

38. Kymsote (2020). Talousarvio 2021. Taloussuunnitelma 2022–2023. Verkkolähde

39. Valtiovarainministeriö (2021). Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat 7.10.2021. Verkkolähde

Alueen erityisteemat
Ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen ja monialainen yhteistyö 
toimintakykyä tukeviksi kokonaisuuksiksi 

40. Kymsoten erityisryhmien asumispalvelujen uudistaminen. Loppuraportti 16.2.2021. Verkkolähde

41. Kymsote (2020). Talousarvio 2021. Taloussuunnitelma 2022–2023. Verkkolähde

42. Kymsote (2021). Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021. Verkkolähde

43. Kymsote (2021). Kymsoten ArVi-toiminnalla potilaat välttävät raskaita päivystyskäyntejä. Verkkolähde 

44. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde

Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja
45. Kymsote (2021). Talousarvio 2022. Verkkolähde

46. Kymsote (2021). Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021. Verkkolähde

https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=156841&version=1
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-10/Liite%201%20Kymenlaakson%20rakenneuudistus_Hankesuunnitelma.pdf
https://www.kymsote.fi/fi/kymenlaaksossa-erikoissairaanhoidon-hoitoonpaasyn-tilanne-THLn-tilastoja-parempi
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=159075
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/06/Tilinpaatos2020.pdf
https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2021/03/Tilinpaatos-2020_kh-22.3.2021_sisallysluettelolla.pdf
https://www.kymsote.fi/medias/TIlinp-t-s-ja-toimintakertomus-2020.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wzMTU4MjMxfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoMmMvaDY4Lzg5NDAxNzk4ODIwMTQvVElsaW5ww6TDpHTDtnMgamEgdG9pbWludGFrZXJ0b211cyAyMDIwLnBkZnxkZjAxNDVmNGQxMzE5YmU0YWM2MjEwMTcwYTY4MjFiMGEyMzg0NzAwYjdhNjc5YzUzMDk1MjczM2RlNzg2YTQx
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=121984
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=140523&version=1
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=159075
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=156503
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus/raportointi/ennakkotiedot
https://www.kymsote.fi/medias/Kymsote-Talousarvio-2021.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxMTc3OTMzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjkvaGVkLzg5MjgwNDk3OTEwMDYvS3ltc290ZV9UYWxvdXNhcnZpb18yMDIxLnBkZnw4NGExNDhkOWZhMzZkNDQwYmQ0ZjkyMGRjMjE4YmI1M2IxYzg2NWNjOGI0OGExMmQxMTQyYjM5MjNhZjdiZGNm
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=108192&version=1
https://www.kymsote.fi/medias/Kymsote-Talousarvio-2021.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxMTc3OTMzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjkvaGVkLzg5MjgwNDk3OTEwMDYvS3ltc290ZV9UYWxvdXNhcnZpb18yMDIxLnBkZnw4NGExNDhkOWZhMzZkNDQwYmQ0ZjkyMGRjMjE4YmI1M2IxYzg2NWNjOGI0OGExMmQxMTQyYjM5MjNhZjdiZGNm
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=140523&version=1
https://www.kymsote.fi/sv/kymsoten-arvi-toiminnalla-potilaat-valttavat-raskaita-paivystyskaynteja
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=159075
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=159075
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=140523&version=1
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Kymenlaakson hyvinvointialue

Liite

Hyvinvointialueiden erityisteemat

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
• Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja
• Päivystyksellisten palvelujen saatavuus sekä päivystyksellisten palvelujen tarpeen vähentäminen peruspalve-

lujen saatavuutta parantamalla

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenne ja monialaiset palvelukokonaisuudet
• Perustason palveluiden saatavuus ja laatu

Etelä-Savon hyvinvointialue
• Ehkäisevän ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn järjestäminen alueellisena monialaisena yhteistyönä
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja laatu ml mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö

Helsingin kaupunki
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto alueelle, 

ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määränmuutokset) haasteisiin vastaamiseen
•  Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto alueelle, 

ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Kainuun hyvinvointialue
• Järjestäjän keinot vastata palvelutarpeeseen väestömäärän ja väestörakenteen muuttuessa
• Sote-palveluiden integraatio erityisesti paljon palveluja tarvitsevien monialaisissa palvelukokonaisuuksissa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
• Monialaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet
• Palvelujen vaikuttavuuden mittaaminen ja sen kehittäminen

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palveluiden kustannukset ja palvelurakenne
• Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

Keski-Suomen hyvinvointialue
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja palveluprosessit
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto alueel-

le, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Kymenlaakson hyvinvointialue
• Ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen ja monialainen yhteistyö toimintakykyä tuke-

viksi kokonaisuuksiksi
• Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja
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Lapin hyvinvointialue
• Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palvelujen saatavuus ja osaamisen tarpeet 
• Nuorten mielenterveys- ja päihde- ja lastensuojelupalveluiden riittävyys ja palvelujen yhteensovittaminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto alueelle, 

ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määränmuutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Pirkanmaan hyvinvointialue
• Alueellisen yhdenvertaisuuden vahvistaminen palveluiden saatavuudessa
• Väestöryhmien välisen eriarvoisuuden vähentäminen

Pohjanmaan hyvinvointialue
• Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen
• Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
• Ehkäisevän ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn järjestäminen alueellisena monialaisena yhteistyönä
• Perustason palveluiden saatavuus ja laatu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot
• Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

Pohjois-Savon hyvinvointialue 
• Lastensuojelun toimivat prosessit ja monialainen yhteistyö
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, mukaan lukien mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevän 

päihdetyön monialainen toteutus 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
• Akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittäminen (sisältäen Akuutti24 päivystysyksikön, sosiaalipäivystyksen, 

ensihoidon sekä kotisairaalan)
• Aikuissosiaalityö työikäisten arjen haasteiden tukena (kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset)

Satakunnan hyvinvointialue
• Mielenterveys ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja laatu, ml mielenterveyden edistäminen ja ehkäise-

vä päihdetyö
•  Perustason palvelujen saatavuus ja laatu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto alueelle, 

ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen, erityisesti nuorten mielenterveys- japäihdepalvelujen riittä-

vyys ja palvelujen yhteensovittaminen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• Korjaavien palvelujen painotuksen vähentäminen ja ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen vahvistaminen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen
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Expertutvärdering

Befolkningen i Kymmenedalen har ett stort servicebehov. Nativiteten är låg och andelen äldre är bland de 
största i landet. Över 80 procent av områdets befolkning bor i städerna Kotka och Kouvola. Centralstäder-
na har förlorat invånare som flyttningsförlust till andra områden. Enligt prognoserna kommer befolknings-
minskningen i området att fortsätta även under de kommande åren.

Kymmenedalens näringsstruktur har formats på 2000-talet i synnerhet i och med strukturomvandlingen 
inom skogsindustrin. Arbetslösheten är mångformig och antalet unga vuxna som riskerar att marginaliseras 
är proportionellt sett störst i landet. Även psykiska problem och missbruksproblem är framträdande.

Landskapets anordnare har förenhetligat verksamhetspraxisen och förnyat 
servicenätet  

Samkommunen Kymsote har sedan 2019 ansvarat för ordnandet av basservicen inom social- och hälsovår-
den samt den specialiserade sjukvården i området. Under de första verksamhetsåren har man förenhetligat 
verksamhetspraxis och kriterier för beviljande av tjänster för hela området, utvecklat tjänster och effektivi-
serat användningen av personalresurser. Servicenätet har omformats genom att avlasta servicestrukturen. 
Modellen med två stadscentra och sjukhus är dock utmanande för utvecklingen av servicenätet och hante-
ringen av kostnadsutvecklingen.

Uppmärksamhet bör fästas vid att invånarna i rätt tid styrs till tjänster som motsvarar servicebehovet. Till 
exempel kommer äldre personer ofta till hemrehabilitering i ett sent skede. På motsvarande sätt kan barn 
och unga bli tvungna att vänta i månader på ergo- och talterapibedömningar som behövs för att inleda vår-
den och rehabiliteringen samt på psykologundersökningar.

I den centraliserade klienthandledningen IkäOpastin för äldre har man utvecklat en smidig utvärderings-
modell som grundar sig på servicebehovet. För att förbättra serviceprocesserna samordnas verksamheten 
ytterligare med Kaiku24-kundrådgivningscentralen, som inleder sin verksamhet i början av 2022. 

Avlastningen av servicestrukturen fortsätter – tjänsterna som tillhandahålls i 
hemmet bör stärkas

Kymsotes strategiska mål är att avlasta servicestrukturen samt stärka de tjänster som tillhandahålls i hem-
met och elektroniska tjänster. Strukturen för boendeservicen för äldre och för grupper med särskilda behov 
har utvecklats med beaktande av klienternas servicebehov samt genom ett intensifierat multiprofessionellt 
samarbete. Utnyttjandet av RAI-bedömningar har utvidgats till att förutom att omfatta äldre personer även 
omfatta bedömning av servicebehovet hos grupper med särskilda behov.

Inom tjänsterna för äldre har man snabbt minskat antalet platser inom långvården och inom den specia-
liserade sjukvården i området har man också utvecklat en modell för direkt utskrivning. Målet är att inklu-
dera rehabiliteringsåtgärder som syftar till att stärka klienternas funktionsförmåga i servicekedjorna. För 
att rehabiliteringskedjan ska fungera bör dock samarbetet mellan den utskrivande enheten, hemsjukhuset 
och hemvården stärkas och tillgången på tjänster säkerställas. Utvecklingen av till exempel hemvården och 
tjänster som tillhandahålls i hemmet har bromsats upp av både coronapandemin och bristen på personal 
inom hemvården.
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Hemsjukhusets mobila ArVi-verksamhet som utvidgats till hela Kymsote 
minskade hänvisningen till jouren

Den ökade efterfrågan på heldygnsomsorg och platser för korttidsvård väcker frågan om hur snabbt ser-
vicestrukturen kan avlastas i förhållande till nya ersättande tjänsters tillräcklighet och rättidighet samt 
möjligheten att i tillräcklig utsträckning stödja ett tryggt boende hemma. Det multiprofessionella samar-
betet har dock intensifierats i området och nya verksamhetsmodeller som stöder boende hemma har för-
ankrats. Hela området har tagit i bruk ArVi-modellen där en ambulerande ArVi-skötare bedömer behovet av 
icke-brådskande vård hos klienter inom hemvården och boendeservicen. Under första hälften av 2021 kun-
de största delen av ArVi-kontakterna från vårdpersonalen på boendeenheter eller hemvården skötas per te-
lefon eller genom ett bedömningsbesök av vårdaren. Endast ca var femte patient måste hänvisas till jouren. 

Nya e-tjänster breddar servicemenyn  

Enligt nationella enkäter uträttar den vuxna befolkningen ärenden elektroniskt i mindre utsträckning än 
genomsnittet. Detta kan delvis bero på att det i området finns fler äldre och arbetslösa än genomsnittet 
som omfattas av det offentliga tjänsteutbudet där e-tjänsterna inte är lika utvecklade som inom den privata 
sektorn.

Kymsotes strategiska mål för de kommande åren är att öka andelen e-tjänster. Inom området utvecklas som 
bäst aktivt elektroniska tjänster för olika klientgrupper som en del av social- och hälsovårdens servicemeny. 
Kymsote deltar också i nätverket som har som syfte att stärka befolkningens digitala färdigheter. 

Tyngdpunkten i utvecklingen av informationsledningen ligger på att stärka de 
grundläggande förutsättningarna

För att det strategiska och operativa beslutsfattandet som gäller social- och hälsovårdstjänsterna i området 
ska grunda sig på ett aktuellt, jämförbart och tillförlitligt kunskapsunderlag, finns det i området ett behov 
av att stärka de grundläggande förutsättningarna för informationsledning allt från social- och hälsovårds-
personalens anteckningar till en automatiserad modell för informationsproduktion. I området har man ta-
git itu med utmaningarna inom informationsledning genom att utarbeta en vägkarta för utvecklingen under 
de kommande åren. Samtidigt har utvecklingen av informationsledningen integrerats i Kymsotes årliga mål 
jämte uppföljningsmätare. 

Tillräcklig finansiering från kommunerna utmanar ordnandet av tjänster enligt 
servicebehovet 

Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster enligt invånarnas behov och finansieringsmöjligheterna ut-
manas av den relativt svaga ekonomiska bärkraften hos Kymsotes ägarkommuner. Kommunerna som 
finansierar tjänsterna har anpassat sin verksamhet för att balansera ekonomin. På motsvarande sätt har 
man i Kymsote upprepat sökt åtgärder för att anpassa kostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet för 
invånarna i området så att de motsvarar kommunernas betalningsförmåga. Trots detta uppvisade samkom-
munen Kymsote ett stort underskott under räkenskapsperioden 2020. Inom gränserna för de stränga betal-
ningsandelsramar som ägarkommunerna har fastställt har man i Kymsote sökt omfattande sparobjekt för 
att balansera ekonomin även 2022. Samkommunens ekonomiska helhetssituation belastas dessutom av 
investeringar i två olika sjukhus. 

Den ekonomiska situationen i Kymsote har också förvärrats till följd av coronapandemin, varvid tjänsternas 
tyngdpunkter har ändrats och personal förflyttats. Utmaningarna i tillgången på personal har ökat använd-
ningen av hyrd arbetskraft och ökat kostnaderna. Coronatiden har dessutom gett upphov till en vårdskuld 
för de följande åren bland annat inom munhälsovården. 
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Befolkningens servicebehov är stort och nettodriftskostnaderna per invånare inom social- och hälsovårds-
väsendet hör till de största i landet. Kostnaderna för heldygnsomsorg för äldre samt för institutions- och 
familjevård inom barnskyddet i proportion till invånar- och åldersgruppen hör fortfarande till de högsta i 
landet. Detta berättar både om invånarnas stora servicebehov och om det långsiktiga utvecklingsarbete 
som behövs för att omforma servicestrukturerna. 

Landskapets organiseringsansvar skapar goda förutsättningar för att starta ett 
välfärdsområde

Samkommunen för social- och hälsovård på landskapsnivå skapar en god grund för att inleda verksam-
heten i det framtida välfärdsområdet. Den aktivt pågående samordningen av social- och hälsovårdstjänster-
na samt det regionala förenhetligandet av verksamhetspraxis skapar förutsättningar för att ordna jämlika 
tjänster i hela Kymmenedalens välfärdsområde. Ett gemensamt klient- och patientdatasystem ger möjlig-
het till effektiv informationsledning. 

Utmaningen är den förutspådda finansieringen av välfärdsområdet i förhållande till det växande servicebe-
hovet. Under de närmaste åren kommer trycket på att höja social- och hälsovårdskostnaderna att öka i syn-
nerhet på grund av det ökade servicebehovet i anslutning till den åldrande befolkningen, de allt strängare 
lagstadgade skyldigheterna samt de extra kostnaderna för att förenhetliga lönerna. 

Svårigheterna i tillgången på personal gäller allt fler yrkesgrupper

Utmaningarna i tillgången till kompetent personal inom social- och hälsovården fortsätter. Tillgången på 
läkare inom primärvården har varit svår redan i flera år, men nu gäller utmaningarna allt fler yrkesgrupper. 
Inom hemvården är situationen särskilt dålig och många vakanser har inte fyllts. Den lagstadgade personal-
dimensioneringen för heldygnsomsorgen som gradvis åtstramas har förvärrat situationen ytterligare. Till-
synsmyndigheterna har för sin del fäst uppmärksamhet vid utmaningarna med personaldimensioneringen 
och tillgången på personal i området. Dessutom har man identifierat ett behov av att stärka egenkontrollen 
i området. 
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I slutet av 2020 hade Kymmenedalen, som består av sex kommuner, 162 812 invånare. Bosättningen kon-
centreras till områdena Kouvola (50 %) och Kotka (32 %).

Kymmenedalen är på grund av sitt geografiska läge ett viktigt logistikcentrum. I Kotka ligger landets största 
allmänna hamn och inom järnvägstrafiken är Kouvola en viktig knutpunkt för godstrafiken.1 Vaalimaa är ett 
av de viktigaste gränsövergångsställena för landsvägstrafiken mellan Finland och Ryssland.2

Regionens centralstäder Kotka och Kouvola lider av flyttningsförlust
Kymmenedalens näringsstruktur är starkt baserad på skogsindustrin, där en betydande strukturomvand-
ling har skett under 2000-talet. Samtidigt har befolkningen i området minskat snabbt. Proportionellt sett 
har befolkningsmängden minskat mest i områdets minsta kommuner Miehikkälä och Virolahti, där andelen 
äldre är den största i området.

År 2020 var befolkningsminskningen till följd av flyttningsrörelse mellan kommunerna den största i landet 
i förhållande till befolkningsmängden i området. Kouvola och Kotka förlorade sammanlagt knappt 800 
personer till andra områden, 2019 var motsvarande flyttningsförlust i centralstäderna i området 1 200 
personer. År 2020 fördelades flyttningsförlusten i Kymmenedalen nästan jämnt mellan personer som talar 
de inhemska språken och personer med ett främmande språk som modersmål.3

Den åldrande och minskande befolkningen utmanar regionens livskraft 
Under de kommande åren kommer befolkningen att fortsätta minska snabbt i hela området. Enligt progno-
sen kommer befolkningen att minska med cirka nio procent före 2030 och med 15 procent före 2040, då den 
uppgår till 137 871 invånare. Grundläggande uppgifter om området beskrivs i tabell 1.

Vid sidan av befolkningsminskningen fortsätter befolkningen att åldras. Nativiteten och andelen invånare 
under 18 år har under många år varit bland de lägsta i landet. Andelen personer i arbetsför ålder har minskat 
och motsvarande andel äldre har ökat. Andelen personer som fyllt 75 år i området är den näst största i lan-
det (12,8 %) och enligt prognosen kommer den att öka ytterligare under de kommande åren. Fram till 2040 
förväntas antalet äldre personer som fyllt 75 år öka med över 10 000 personer, det vill säga med cirka 50 pro-
cent. Under samma period minskar antalet personer under 15 år med över en tredjedel. Befolkningens ål-
dersstruktur 2020 samt prognosen för 2030 och 2040 i Kymmenedalen och hela landet presenteras i figur 1.

Figur 1. Befolkningsmängden och åldersstrukturen i välfärdsområdet. 
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▲ I figuren presenteras befolkningsmängden och åldersstrukturen i välfärdsområdet 2020 samt progno-
serna för 2030 och 2040. Åldersstrukturen jämförs med uppgifterna för hela landet. Uppgifterna bygger 
på Statistikcentralens material. Befolkningsprognosen baserar sig på uppgifterna för 2018.
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Huvudspråket i regionen är finska. Knappt en procent har svenska som modersmål. Pyttis är områdets enda 
tvåspråkiga kommun. Den relativa andelen invånare med utländsk bakgrund är större i området än i om-
råden utanför Nyland i genomsnitt. Cirka hälften av dem med annat modersmål än finska, svenska eller 
samiska har ryska som modersmål.4 Befolkningen med utländsk bakgrund koncentreras särskilt till Kotka.

Mångformig utslagning vanlig – flest unga vuxna som riskerar att marginaliseras 
i hela landet

Olika former av arbetslöshet har varit vanliga i flera år och det är vanligt med låga inkomster. Utbildningsni-
vån bland områdets vuxna befolkning hör också till de lägsta i landet. Antalet personer utanför arbetskraf-
ten och arbetslösa i förhållande till antalet sysselsatta är fjärde störst i landet.

Andelen familjer med endast en vårdnadshavare är stor, i synnerhet i Kotka och Kouvola. I hela området är 
fler än var fjärde barnfamilj en familj med endast en förälder.

Den minskade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten under de senaste åren började öka 2020. Antalet 
arbetslösa bland arbetskraften ökade med drygt en femtedel jämfört med föregående år. Vid motsvarande 
tidpunkt ökade antalet långtidsarbetslösa med nio procent. Ungdomsarbetslösheten var vid sidan av Mel-
lersta Finland den största i landet – var femte ung person i åldern 18–24 år var arbetslös. Det finns många 
unga vuxna som riskerar att marginaliseras jämfört med i resten av landet. År 2019 var antalet unga vuxna 
som varken studerar, arbetar eller fullgör beväringstjänst i förhållande till antalet 18–24-åringar i området 
störst i landet (23 %, hela landet 16 %). Den höga ungdomsarbetslösheten i regionen syns också i antalet 
personer som får utkomststöd. År 2020 fick var fjärde person i åldern 18–24 år i området grundläggande 
utkomststöd från Fpa, andelen i förhållande till befolkningen i samma ålder var tredje störst i landet (25 %, 
hela landet 18 %). 

Enligt arbets- och näringsministeriets månatliga arbetsförmedlingsstatistik hade antalet arbetslösa i slutet 
av september 2021 minskat med 18 procent i Kouvola och 15 procent i Kotka–Fredrikshamns ekonomiska 
region jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Andelen arbetslösa av arbetskraften var större 
än i Kotka–Fredrikshamns ekonomiska region än i Kouvola ekonomiska region. Antalet långtidsarbetslösa 
ökade i hela området jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.5

Arbetsoförmåga hos unga vuxna på grund av psykisk ohälsa störst i landet

Sjukligheten är i Kymmenedalen större än genomsnittet, i synnerhet psykiska problem samt sjukdomar i 
stöd- och rörelseorganen är vanliga. Andelen personer i åldersgruppen 18–34 år som fått sjuk- eller inva-
lidpension på grund av psykisk ohälsa eller beteendestörningar är störst i landet i förhållande till antalet 
18–34-åringar. Den största andelen personer i arbetsför ålder, cirka en tredjedel, tror att de sannolikt inte 
kommer att orka arbeta fram till ålderspensionsåldern.

Antalet förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall bland personer under 80 år är det högsta i landet 
i förhållande till folkmängden. Alkoholdödligheten fortsätter att öka i området och är den största i landet. 
Enligt en bedömning med AUDIT-C-indikatorn är andelen 20–64-åringar som använder för mycket alkohol 
störst i landet. Andelen personer i åldern 25–80 år som förlorat levnadsår till följd av en för tidig död på 
grund av alkohol är proportionellt sett den tredje största i landet. Levnadsår går förlorade på grund av alko-
hol i synnerhet bland låginkomstbefolkningen.
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Tabell 1. Grundläggande uppgifter om området. 

Helsing-
fors 

Östra
Nyland

Mellersta
Nyland

Västra
Nyland

Vanda och
Kervo

Södra
Karelen

Kymmene-
dalen

Päijänne-
Tavastland

Hela 
landet

(variations-
intervall)

Grundläggande uppgifter om området 

Befolkning 31.12. 656 920 98 254 199 330 473 838 274 336 126 921 162 812 205 771 5 533 793 (67 988−656 920)

Befolkningsprognos 2030 ** 723 687 98 540 203 673 500 216 300 246 119 419 149 736 199 457 5 566 685 (64 651−723 687)

Befolkningsprognos 2040 ** 760 700 98 977 207 504 516 711 318 015 112 138 137 871 191 226 5 525 528 (59 196−760 700)

Befolkningstäthet, invå-
nare/km² 3 066,1 36,4 119,4 111,6 1 019,8 23,8 35,7 36 18,2 (1,9− 3 066,1)

Födelsetal (allmänt 
fruktsamhetstal) * 40,8 34,1 33,7 39,4 43,9 31,5 35,9 36,8 40,3 (31,5−49,7)

Nettoflyttning mellan kom-
munerna/1 000 invånare –1,6 5,8 6,5 –0,2 4,5 –2,4 –5,2 0 0 (–5,2−6,5)

Svenskspråkig befolkning, 
% av befolkningen 31.12. 5,6 28,6 1,2 12,1 2,2 0,2 0,8 0,4 5,2 (0,1−50,7)

Personer med utländsk 
härkomst/1 000 invånare 169 63,9 60 142,9 207,1 67 64,2 57,4 80,2 (25,3−207,1)

Sysselsättning/arbetslöshet och socioekonomisk ställning 

Arbetslösa, % av arbets-
kraften 14,2 11,6 10,9 11,6 14,3 14,4 14,5 15,8 13 (9,5−16,3)

Långtidsarbetslösa, % av 
arbetskraften 3,6 3,2 2,6 2,9 2,6 2,5 3,5 4 2,9 (1,2−4,2)

Svårsysselsatta (struk-
turell arbetslöshet), % av 
15–64-åringarna 

4,8 4,1 3,5 3,8 4,2 5,4 6,1 6,1 4,6 (3,1−6,7)

Arbetslösa ungdomar, % 
av arbetskraften i åldrarna 
18–24 år 

14,3 14,8 16 14,3 16,8 20,9 21,6 21,1 16,7 (10,4−21,6)

Ginikoefficient, disponibel 
inkomst 33,5 26,7 25,4 31,4 25 25,2 24,7 26,1 27,9 (23,2−33,5)

Familjer med en förälder, % 
av barnfamiljerna 28 21,8 21,8 22 27 24,8 26,5 26,3 23,3 (15,8−28)

Barnfamiljer som långvarigt 
fått utkomststöd, % av 
barnfamiljerna 

5 2,1 2,1 3,2 5,4 2,5 2,7 3,7 3 (1,2−5,4)

Kommunens 
låginkomstkvot 12 9,5 8,3 9,5 10 16,1 15,2 14,7 13,4 (8,3−18,8)

Befolkningens sjuklighet 

THL:s sjuklighetsindex, 
icke-åldersstandardise-
rat  *** 1

74,5 1a 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 105,5 111,7 110,9 100 (76,8−136,3)

Förlorade levnadsår (PYLL) 
i åldrarna 0–80 år/100 000 
invånare 

5 719 4 855 5 453 4889 5 794 6 274 6 955 6 451 5 728 (4 659−6 955)

25–64-åringar som får inva-
lidpension, % av befolk-
ningen i samma ålder 

4,1 5,2 5,3 4,1 4,2 7,4 8,7 7,3 6,5 (4,1−10,2)

* 2019, ** 2018, *** 2016 

1     Information om indikatorn finns inte tillgänglig med välfärdsområdesindelningen. Därför används informationen i landskapens områdesindelning i tabellen.  
1a  Uppgifter om Helsingfors kommun. 
1b  Uppgifter om landskapet Nyland.
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Nuläget för anordnande av tjänster och servicenätet

Sedan 2019 har samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen Kymsote ordnat alla 
social- och hälsovårdstjänster i området. (figur 2.) Social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå i Pyttis har 
helt utkontrakterats till privata serviceproducenter.

Figur 2. Modeller för ordnande av tjänster i välfärdsområdets kommuner. 

samkommunen, hela social- och hälsovården

samkommunen, hälsovården och enskilda socialtjänster

samkommunen, endast hälsovården

ansvarskommunen, hela social- och hälsovården

ansvarskommunen, hälsovården och enskilda socialtjänster

ansvarskommunen, endast hälsovården

kommunen, hela social- och hälsovården

▲ I figuren presenteras modeller för ordnande av primärvård och socialservice i välfärdsområdets olika 
kommuner. Uppgifterna baserar sig på Kommunförbundets material från 2020 och kategorisering i 7 
kategorier.
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Överföringen av funktioner till det nya Ratamo-centret i Kouvola bereds

De hälsostationer i Marjoniemi, Miehikkälä och Virolahti i Kouvola som tidigare utkontrakterats överfördes i 
början av 2021 till Kymsotes verksamhet. Samtidigt övergick personalen i Kymsotes tjänst.

När coronapandemin fortsatte hösten 2020 öppnades i Kotka och Kouvola separata mottagningar för infek-
tionspatienter inom primärvårdens mottagningstjänster. Verksamheten har fortsatt under 2021. På grund 
av coronapandemin stängdes Koria hälsostation redan innan Ratamo-centret i Kouvola blev färdigt. Rata-
mo-centret överlåts till Kymsote i slutet av 2021 och tas i bruk i början av 2022. Till centret överförs jouren, 
den specialiserade sjukvårdens mottagning, vårdcentralen och primärvårdens vårdavdelningsverksamhet 
vid Norra Kymmene sjukhus samt hälsostationen, mun- och tandvården och rehabiliteringstjänsterna i Kou-
volaområdet.6,7

Servicestrukturen har lättats upp genom att minska antalet bäddplatser inom 
långtidsvården

Vid Kymmenedalens psykiatriska sjukhus har antalet bäddplatser minskat och verksamheten i högre grad 
övergått till öppenvård. Dessutom har ett hemsjukhus och en geropsykiatrisk poliklinik inrättats för vux-
enpsykiatrin i anslutning till sjukhuset. Under 2021 inrättades ett hemsjukhus för unga som ersätter avdel-
ningsvård i anslutning till den ungdomspsykiatriska avdelningen. Lokalerna i G-sjukhuset vid Kymmene-
dalens centralsjukhus har färdigställts och tagits i bruk. Förnyandet av centralsjukhuset fortsätter från och 
med 2021 då man bygger en F-del som innehåller vårdavdelnings-, laboratorie- och logistikutrymmen.

Inom hem-, boende- och omsorgstjänsterna har man fortsatt att lätta på strukturen för boendeservice för 
äldre genom att minska antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg. Minskningarna har gällt 
både köpta tjänster och den egna produktionen. Man har också minskat antalet vårdplatser inom primär-
vårdens avdelningsvård. Hemsjukhusen i Fredrikshamn och Kotka sammanslogs i början av 2020. Kymsotes 
anstaltsrehabilitering dygnet runt genomförs vid vård- och rehabiliteringscentret Kymen hoito- ja kuntou-
tuskeskus Hoiku, där en av rehabiliteringsavdelningarna har överförts till Kymsotes hem-, boende- och om-
sorgstjänster och administreras av dessa från och med den 1 september 2021.

Inom tjänsterna för barn, unga och familjer fortsätter den funktionella utvecklingen av servicestrukturen så 
att den betonar ett tidigare stöd. Dessutom förankras modellen med familjecenter. En central del av helhet-
en av tjänster är lokallösningar som beaktar tillgänglighets- och framkomlighetsaspekter. Planeringen har 
fortsatt, men verkställandet har varit långsammare än väntat.

Det nya kundtjänstcentret Kaiku24 främjar möjligheterna att få kontakt och gör 
serviceprocesserna smidigare

Som en del av social- och hälsovårdsreformen har man sedan 2020 tillsammans med Eksote utvecklat ett 
kundtjänstcenter som gör serviceprocesserna smidigare och förbättrar klienternas möjlighet att ta kontakt 
dygnet runt. Kundtjänstcentret heter Kaiku24 och ägs av Eksote, Kymsote och 2M-IT. Centrets verksamhets-
ställen öppnas hösten 2021 i Eksoteområdet och vintern 2022 i Kymsoteområdet. Genom de tjänster och 
den yrkeskompetens centret erbjuder i främsta linjen strävar man efter att så smidigt som möjligt kunna 
hänvisa klienterna till ändamålsenliga tjänster och vid behov till en multiprofessionell bedömning av ser-
vicebehovet.
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Personal

Utmaningarna i tillgången till personal har utvidgats till flera yrkesgrupper

I Kymmenedalen har det länge förekommit svårigheter vad gäller tillgången till personal i många yrkesgrup-
per inom social- och hälsovården, och situationen har försämrats ytterligare under de senaste åren. Enligt 
områdets egen bedömning gäller de största utmaningarna rekryteringen av läkare, talterapeuter, psyko-
loger och socialarbetare. Det har också varit mycket svårt att hitta röntgenskötare och ergoterapeuter. Det 
har varit svårt att rekrytera närvårdare till hemvården och specialomsorgstjänsterna, och även i fråga om 
sjukskötare har tillgången försvårats under de senaste åren.8,9

Läkararbetet inom primärvården till stor del beroende på utkontrakterad och hyrd 
arbetskraft

Antalet läkarvakanser och läkare i tjänst har under flera års tid varit lågt i en nationell jämförelse, både inom 
den specialiserade sjukvården och inom primärvården. Särskilt tillgången till erfarna läkare inom primär-
vården är en stor utmaning i området. En stor del av läkarnas arbetsinsats inom primärvården har skaffats 
genom utkontraktering eller hyrd arbetskraft. Inom primärvårdens mottagningstjänster inom Kymsote har 
efterfrågan på läkartjänster kunnat tillgodoses bättre än tidigare sedan början av 2021, då läkartjänsterna 
började konkurrensutsättas med leveransgaranti. Vid sidan av hälsostationerna är också en stor del av lä-
karna på primärvårdens vårdavdelningar hyrd arbetskraft.9

Läkararbetet inom de allmän- och akutmedicinska områdena har till stor del utkontrakterats. Specialiteter-
nas jour dygnet runt sköts däremot nästan helt och hållet av Kymsotes egna läkare. Inom den specialiserade 
sjukvården är läkarsituationen svåraste inom ögonsjukdomar, lungsjukdomar och psykiatri. Enligt tillsyns-
myndigheterna är personalantalet och -dimensioneringen inom jourverksamheten i området samt anord-
nandet av infektionsjouren föremål för utredning i form av tillsynshelheter inom hälso- och sjukvården.10

Tillgången på vårdpersonal har försämrats snabbt – den skärpta personaldimensioneringen 
har försvårat situationen ytterligare 

Tillgången på vårdpersonal har försämrats snabbt under de senaste åren, även om skillnaderna också beror 
på det geografiska läget och funktion. Tillgången på sjukskötare är något bättre i Norra Kymmenedalen än 
i Södra Kymmenedalen.9 Det finns också vårdpersonalvakanser som är helt obesatta. Våren 2021 fanns det 
till exempel inom hemvården 40 obesatta vakanser. Situationen har belastat hemvårdspersonalens ork och 
sjukfrånvaron har ökat. 

Den stegvis skärpta personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen 
har ökat utmaningarna vad gäller tillgången på personal. Under det första halvåret av 2021 har de fortsatta 
problemen i fråga om tillgången på personal återspeglats i form av ökad användning av hyrd arbetskraft 
samt förhöjda ersättningar för övertidsarbete och kallelsepeng. Dessa åtgärder har i sin tur ökat kostnader-
na.11

Övervakningen av Kymsotes egen produktion måste stärkas – brister har lokaliserats 
särskilt i övervakningen av hemvården

Enligt utredningar som THL gjorde i november 2020 och maj 2021 fanns det inom Kymsote flera enheter 
där man inte kunde uppfylla den lagstadgade personaldimensioneringen för heldygnsomsorgen.12 Tillsyns-
myndigheterna har uttryckt sin oro över de utmaningar som förekommer vad gäller kvalitet och innehåll 
samt personalens dimensionering och struktur inom områdets äldreservice, i synnerhet i de privata ser-
viceproducenternas verksamhet. I Kymsotes egna tillsynsobservationer har en central iakttagelse varit att 
ingen tillsyn över hemvården har utförts eller att tillsynen har varit knapp. För att rätta till situationen har 
man under 2020 skapat en verksamhetsmodell för tillsyn över hemvården.13
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Fortsatt stor pensionsavgång bland social- och hälsovårdspersonalen under de kommande 
åren

Personalen inom social- och hälsovården i området åldras och pensioneras i likhet med den nationella ut-
vecklingen. Enligt Kommunernas pensionsförsäkrings arbetskraftsprognos som sträcker sig till 2030 kom-
mer tillgången på vårdpersonal ytterligare att försämras i Kymmenedalen. I synnerhet utmaningarna vad 
gäller tillgången på sjukskötare förutspås fortsätta även under de kommande åren.14

Anordnaren har vidtagit aktiva åtgärder för att förbättra tillgången på personal och stärka 
kompetensen

I Kymsote strävar man efter att lösa bristen på läkare och skötare genom att öka antalet direktmottagningar 
till fysioterapeuter samt genom att utnyttja digitala lösningar, elektroniska tjänster och automation. Inom 
tjänsterna för äldre görs serviceproduktionen mångsidigare och samarbetet med läroanstalter som grundar 
sig på läroavtal med närvårdare och omsorgsassistenter fortsätter. Inom hemvården har man avvecklat den 
gamla strukturen med vårdteam och tagit i bruk en struktur med vårdringar som är mindre omfattande och 
som ska förankras i hela Kymmenedalen. Nya lösningar söks genom att planera personalstrukturen, öka 
samanvändningen av personal samt placera partiellt arbetsföra i assisterande arbetsuppgifter.

År 2020 fortsatte det utbildningsprojekt inom socialt arbete som inletts hösten 2019. Inom projektet utbil-
das socialarbetare som är behöriga som vikarier. En systematisk kartläggning av personalens kompetens 
fungerar i fortsättningen som grund för Kymsotes planering av personalutbildningar.

Kymsotes strategiska mål för 2022 är att avsevärt minska användningen av personal som skaffats genom 
köpta tjänster. Man har planerat genomföra detta genom att öka antalet fast anställda och visstidsanställda. 
Man har börjat utveckla tillgången på personalresurser genom att stegvis övergå till en digital och centrali-
serad verksamhetsmodell för rekrytering som utgår som sökanden.15

Bedömningar av arbetets svårighetsgrad har genomförts – kostnaderna för Kymsotes 
löneharmonisering specificeras

Den bedömning av arbetets svårighetsgrad som Kymsote inledde 2019 har slutförts under hösten 2021. När 
systemet för bedömning av arbetets svårighetsgrad färdigställs preciseras också bedömningen av kostna-
derna för löneharmoniseringen. Kostnaderna för harmonisering av löner fram till 2023 beräknas uppgå till 
23,7 miljoner euro.16

Vädjan om behovet av ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt

För att stärka tillgången på yrkeskunnig personal och i synnerhet läkare i området anser man att det är 
viktigt att Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka får status som sjukhus med omfattande jour dygnet runt. 
Enligt områdets bedömning skulle det också göra det möjligt att upprätthålla och utveckla kompetensen 
hos den yrkesutbildade personalen inom primärvården och garantera bättre förutsättningar vad gäller kli-
ent- och patientsäkerheten för invånarna i området. 
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Elektronisk ärendehantering och egenvård

Det centrala målet med den nationella strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen 2020 har varit 
att stöda medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt och själv producera information för sitt 
eget och yrkespersoners bruk.17 Enligt strategin tryggar de elektroniska lösningarna tillgången till tjänster i 
glesbefolkade områden och på ett jämlikt sätt för specialgrupper.

Kymsotes strategiska mål är att utvidga de elektroniska tjänsterna enligt olika 
klientgruppers behov

Kymsotes strategiska mål är att 30 procent av samkommunens klientärenden ska skötas elektroniskt eller 
delvis via en elektronisk servicekanal före utgången av 2024. Användningen av elektroniska tjänster inom 
social- och hälsovården har ökat till följd av coronapandemin och till exempel den nationella tjänsten Oma-
olo har använts allt mer för att bedöma servicebehovet. I området används också portalen Hyvis för att 
uträtta ärenden elektroniskt inom social- och hälsovården och en ny tjänst som tagits i bruk är en plattform 
för digitala klientprocesser.

Kymmenedalens e-tjänst Hyvis används av invånarna i Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Lovisa, 
Miehikkälä, Borgå, Pyttis och Virolahti. För närvarande omfattas 42 procent av områdets befolkning av ser-
vicen och har ingått avtal om e-tjänster. I tjänsterna kan man elektroniskt boka en mottagnings- eller tele-
fontid till en skötare, flytta eller avboka en tid, fylla i blanketter med förhandsuppgifter, lämna en begäran 
om kontakt till hälsostationen samt kommunicera med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovår-
den. Ärendeplattformen ger möjlighet att uträtta ärenden och få servicehandledning genom digitala servi-
cevägar och genom handledd egenvård. Till exempel den nya livsstilshandledningen Elma och chattrobo-
ten som togs i bruk i slutet av hösten 2021 erbjuder stöd dygnet runt i frågor som gäller främjande av välfärd 
och hälsa samt hänvisar vid behov till att kontakta en yrkesutbildad person. I Elma samlas länkar till digitala 
vårdvägar som används nationellt och lokalt. I de e-tjänster som används inom Kymsotes mentalvårds- och 
missbrukartjänster kan man göra en självbedömning av sinnesstämningen eller alkoholanvändningen och 
få en rekommendation om hur det lönar sig att agera i situationen.

Inom tjänsterna för barn, unga och familjer utvidgades chatten Onks tää normaalia och blev en regional 
tjänst i början av 2021. Våren 2021 tog området i bruk en webbtjänst riktad till unga i åldern 15–25 år Zekki 
som kan användas av de unga för självbedömning och som verktyg för yrkesutbildade personer. Inom de 
familjerättsliga tjänsterna finns möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt. I området har man tillsammans 
med organisationer och församlingar också skapat en tjänst som erbjuder hjälp med låg tröskel vid separa-
tioner. Tjänsten togs i bruk hösten 2021.18

Kymsote medverkar i Kymmenedalens förbunds servicenätverk för digitalt stöd som erbjuder medborgarna 
stöd då de uträttar myndighetsärenden digitalt samt använder tjänster och smarta enheter. Hösten 2021 
inleddes en verksamhet med digitala mentorer som omfattar hela området och som syftar till att förbättra 
befolkningens digitala färdigheter.

https://www.zekki.fi/
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Digitala tjänster stöder förenhetligandet av verksamhetssätt och processer

Jourhjälpen 116 117 har använts regionalt i Kymmenedalen sedan december 2019. Som en del av pro-
jektet Strukturreformen utnyttjas digitala tjänster för att förnya och förenhetliga verksamhetssätten och 
processerna.19 Målet med utvecklingsprojektet för mobil dokumentation av vårdarbetet är att utvidga den 
verksamhetsmodell som använts på en del av avdelningarna vid Kymmenedalens centralsjukhus så att den 
omfattar alla vårdavdelningar, inklusive hälsostationer, i Kymmenedalen där den är lämplig. Klienthand-
ledningen, den elektroniska tidsbokningen och distanstjänsterna utvecklas, likaså utvidgas utnyttjandet av 
digitala lösningar inom hemvården.

Under 2020 genomförde Kymsote tillsammans med sina samarbetspartner pilotprojektet Digihoiva som 
stöder äldre personers möjligheter att bo hemma. I projektet installerades sensorer i klientens hem med 
hjälp av vilka man kunde följa förändringar i klientens aktiviteter. Läkemedelsautomater har också använts 
i större utsträckning inom hemvården för äldre. Användningen av digitala tillämpningar utvidgas ytterligare 
som en del av den övergripande utvecklingen av hemvården. Målet är att cirka 600 hemvårdsklienter i slutet 
av 2021 ska ha tillgång till en digital tillämpning som en del av hemvårdens service.20

Det nya centret för digital serviceverksamhet inom hemvården betjänar hela 
Kymsoteområdet

Sommaren 2021 inledde centret för digital serviceverksamhet inom hemvården sin verksamhet. Centret 
betjänar klienter inom hela Kymsotes hemvård och deras anhöriga. Det nya centret omfattar allt hemvårds-
arbete som utförs med hjälp av digitala system. I det inledande skedet finns det vid centret en centraliserad 
telefontjänst för hemvården, och senare utökas den med en tjänst för virtuell hemvård, hantering av senso-
rer och larm i hemvårdens digitala system samt arbetsfördelning.
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Social- och hälsovårdens e-tjänster används mindre än genomsnittligt – mest används de av 
högutbildade kvinnor

Enligt THL:s enkät FinSote hade en mindre andel än genomsnittet, 18 procent, av de 20 år fyllda invånarna 
i Kymmenedalen uträttat ärenden elektroniskt inom social- och hälsovården 2020 (hela landet 26 %). 
(figur 3.) E-tjänsterna användes mest aktivt bland personer under 55 år och högutbildade. Kvinnor använde 
e-tjänster oftare än män, med undantag av i åldersgruppen 75 år fyllda. Däremot upplevde kvinnorna oftare 
än männen att de behöver handledning i hur social- och hälsovårdens webbtjänster används. Av kvinnorna 
upplevde 27 procent att de behövde hjälp och medan motsvarande andel av männen var 17 procent. Något 
fler än genomsnittet hade haft hinder och bekymmer i anslutning till användningen av elektroniska tjäns-
ter.21

Figur 3. Antalet användare av elektroniska tjänster inom social- och hälsovården 2020.
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◀  I figuren presenteras 
antalet användare av 
e-tjänster inom välfärds-
området jämfört med 
uppgifterna om andra 
välfärdsområden och hela 
landet år 2020. Indikatorn 
uttrycker den procentuella 
andelen 20 år fyllda som 
har behövt social- och 
hälsovårdstjänster och 
som har uträttat ärenden 
elektroniskt. Uppgifterna 
grundar sig på Institutet för 
hälsa och välfärds under-
sökning FinSote.
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Användningen av distanstjänster har ökat i området till följd av coronapandemin, bland annat vid den 
barnpsykiatriska polikliniken och rehabiliteringen. Dessutom har videoassisterad mottagning testats inom 
primärvården.22 Enligt THL:s AvoHilmo-uppgifter var andelen besök på distans inom primärvårdens öppen-
vård bland invånarna i området något större än genomsnittet år 2020 (32 %, hela landet 29 %); jämfört med 
året innan hade andelen ökat med nästan nio procentenheter. I AvoHilmos distansbesök ingår distanstjäns-
ter i realtid, telefonkontakt, e-tjänster samt uträttande av ärenden per brev.

Kund- och patientdatasystemens nuläge och utvecklingsåtgärder

I Kymmenedalen används det regionala kund- och patientdatasystemet för social- och hälsovården Lifeca-
re, som under 2021 uppdaterades till den nyaste versionen. Genom uppdateringen säkerställs att systemet 
är uppdaterat i fråga om kraven i lagstiftningen och informationssäkerhet. Från och med 2022 har Kymsote 
beslutat att minska satsningen på UNA Oy:s tjänster.23 För att nå synergifördelar och de fördelar en långsik-
tig systemutveckling ger medverkar samkommunen i den gemensamma utvecklingen av kund- och patient-
datasystemen tillsammans med andra Lifecare-områden.

Under 2020 togs Kymsotes ärendeplattform och de första publikationerna i informationspoolen i bruk. Flera 
utvecklingsprojekt stöder sig på Kymsotes ärendeplattform och lösningar som utnyttjar informationspoo-
len.

Användningen av social- och hälsovårdens kvalitetsledningssystem SHQS har utvidgats och omfattar nästan 
hela organisationen. Efter att ett system för hantering av boendeplatser för äldre togs i bruk har platserna 
kunnat användas effektivare. Kymsote genomför under 2021 och det första kvartalet av 2022 även pilotpro-
jektet Ammattilaisen alusta (ASTA). Målet med lösningen är att dämpa kostnadsutvecklingen i anslutning 
till att tjänster köps av läkare och andra yrkesutbildade inom social- och hälsovården genom att förbättra 
marknadens transparens och sänka tröskeln för att komma in på marknaden. Vid sidan av pilotprojektet 
utvecklas inom den offentliga sektorns serviceproduktion elektroniska lösningar som gör arbetet smidigare 
för yrkesutbildade personer. Det har planerats att det första utvecklingsskedet av lösningen som genomförs 
stegvis i fortsättningen ska utvidgas åtminstone till HUCS specialupptagningsområde.

Statsunderstöd som ansökts för välfärdsområdets ICT-beredning

Grundandet av Kymmenedalens välfärdsområde kräver omfattande ändringar i ICT-infrastrukturen, infor-
mationssystem som är oberoende av verksamhetsområde, klient- och patientsystemen inom social- och 
hälsovården samt räddningsväsendets informationssystem. För att Kymsote och det regionala räddnings-
verket (Kympe) ska kunna integreras i det nya välfärdsområdet i Kymmenedalen krävs att processer och sys-
tem som är oberoende av verksamhetsområde bearbetas och detta gäller nästan alla huvudsystem. Bland 
annat de nya rapporteringsmodellerna för finansiering och verksamheten i välfärdsområdena medför be-
tydande behov av ändringar i ekonomi-, fakturerings-, rapporterings- och informationsledningssystemen. 
ICT-infrastrukturen måste harmoniseras och moderniseras eftersom den har skaffats för Kymsotes behov 
och är i slutet av sin livscykel 2023.23

För de ICT-ändringar som grundandet av välfärdsområdet förutsätter har man ansökt om statsunderstöd för 
2021–2026 till ett belopp av cirka 58 miljoner euro, varav cirka 20 miljoner euro anvisas för 2021–2022. Syftet 
med statsunderstödet är att ICT-beredningen ska kunna genomföras så att Kymmenedalens välfärdsområ-
de då det inleder sin verksamhet den 1 januari 2023 har ett enhetligt ICT-system.

Informationsledning

Att stärka de grundläggande förutsättningarna som utgångspunkt för utvecklingen av 
informationsledningen

I Kymsote har man identifierat ett behov av att satsa på de grundläggande aspekter inom informations-
ledning som skapar en grund för såväl den regionala kunskapsbaserade ledningen som för att uppfylla in-
formationsbehoven på producentnivå. År 2020 identifierades i en bedömning av utgångsläget för informa-
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tionsledningen att det i området fanns ett särskilt behov av utveckling i fråga om anskaffning av information, 
informationsprodukter och -tjänster samt informationsdelning. Av bedömningen framgick att utmaningar-
na i fråga om informationssystemens och informationens användbarhet handlade om att informationen 
var bakåtriktad, brister i verktygen för och rapporterna om informationsledning samt kvalitetsproblem i 
den information som registreras i de operativa systemen. Många gånger upplevs att de anvisade resurserna 
för informationsledning är knappa och att processerna måste förtydligas. Det anses allmänt vara viktigt att 
utveckla informationsledningen.24,25

En färdplan för utveckling av informationsledningen, inklusive mål, har utarbetats

I Kymmenedalen har utvecklingen av informationsledningen anpassats till målen i det riksomfattande 
Toivo-programmet och till Virta-projektet som koordineras av DigiFinland Oy. Kymsote har som strategiska 
mål fastställt att den information som behövs i beslutsfattandet och ledningen ska vara aktuell, tillförlitlig 
och lättillgänglig. Målet är att försäkra sig om att uppgifterna är enhetliga och jämförbara inom området 
och mellan olika områden. Visionen för utvecklingen av informationsledningen är att för Kymsote skapa en 
tydlig, integrerad verksamhetsmodell för informationsledning som samtidigt stöder både anordnarens och 
producenternas verksamhet. Man strävar efter att utveckla en automatiserad modell för informationspro-
duktion där information överförs till ett gemensamt strukturerat datalager och därifrån vidare till rapporter 
som stöder anordnarens och producenternas beslutsfattande.26

Från mål för informationsledningen till en utvecklingsplan som genomförs stegvis och 
konkreta resultat

Utgående från en bedömning som beskriver utgångsläget har man i området utarbetat en utvecklingsplan 
för informationsledningen inom social- och hälsovården. I planen beskrivs åtgärder för åren 2021–2025.25 

Avsikten är att före utgången av 2021 uppnå de mål som gäller anskaffning av information, indikatorer och 
förvaltningsstruktur samt organisering och användning av information. Utgångspunkten för projekthelhet-
en är att ta fram Kymsotes strategi och hanteringsmodell för informationsledning samt integrera informa-
tionsledningen i Kymsotes strategiska och operativa ledningssystem. Ett centralt mål vad gäller slutresul-
tatet är att ur anordnarens synvinkel skapa en helhet av informationsledning för äldre. I modellen överförs 
information från de operativa systemen till plattformen för informationsproduktion och datan förädlas ett 
centraliserat datalager, utifrån vilket de rapporter, visualiseringar, indikatorer och prognosmodeller som 
behövs produceras.26

Uppföljningen av de bindande årliga mål som härletts ur de strategiska målen stärker 
utvecklingen av informationsledningen

Informationsproduktionsprocessen och den rapportering som den resulterar i och som utnyttjas i informa-
tionsledningen kräver en grund av enhetlig dokumentation med innehåll av hög kvalitet, som måste stöd-
jas genom anvisningar och utbildning, samt att man fastställer vilken information som behövs för att styra 
verksamheten.24,26 Registreringens betydelse för informationsledningen har i området uppmärksammats 
bland annat för att det har observerats fel i den nationella statistiken.27 Kymsotes informationsledning i sin 
helhet omfattar också modeller för maskininlärning och artificiell intelligens, med vilka man kan förutspå 
servicebehovet och producera information för servicehandledning av olika klientsegment och som grund 
för arbetet för att främja hälsa och välfärd.

Kymsote har också som mål att stärka kunskaperna om digitalisering, kunskapsbaserad ledning och an-
vändning av elektroniska system. Personalens förmåga att använda program och integrera digitala tjänster 
i de yrkesutbildades arbete förbättras genom utbildning. I Kymsote har man utarbetat årliga mål för infor-
mationsledningen som härletts ur de strategiska målen och som är bindande för servicekedjorna. Med hjälp 
av mätbara nyckeltal och målvärden följer man upp hur målen uppfylls.28
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Statens coronastöd medförde lättnad i krisen i den kommunala ekonomin året 
innan

Kommunerna i Kymmenedalen fick en bättre ekonomi 2020. Räkenskapsperiodens resultat förbättrades 
och ekonomin uppvisade ett överskott i alla kommuner; året innan uppvisade endast Miehikkälä ett över-
skott. Räkenskapsperiodens resultat för den ena centralstaden Kouvola uppvisade ett överskott på cirka 
31 miljoner euro; året innan uppvisade resultatet ett underskott på nästan 28 miljoner euro.29 Kouvolas 
positiva resultat påverkades framför allt av coronastöden från staten, men också av stadens egna åtgärder 
för att anpassa ekonomin, som kommer att fortsätta även under de kommande åren. Räkenskapsperiodens 
resultat påverkades avsevärt av beredskapen att täcka Kymsotes underskott. Kouvolas andel av denna var 
14,5 miljoner euro.

Kotka stads resultat för räkenskapsperioden 2020 uppvisade ett överskott på 2,2 miljoner euro, året inn-
an hade resultatet uppvisat ett litet överskott.30 Stadens resultat påverkades både av statens coronastöd 
och av beredskapen att täcka Kymsotes underskott, av vilken Kotkas andel var 9,1 miljoner euro. Tack vare 
överskottet kunde Kotka stad göra avskrivningar för 14 miljoner euro mer än vad som hade förutspåtts i 
budgeten och kunde på så sätt förbereda sig för bland annat de omfattande skolinvesteringar som ska göras 
under de närmaste åren.

Årsbidraget per invånare steg i alla kommuner jämfört med året innan. Områdets genomsnittliga årsbidrag 
per invånare fyrdubblades och räckte för att täcka avskrivningarna i alla kommuner.

Skattefinansieringen ökade i alla kommuner med undantag av Miehikkälä; i genomsnitt ökade skattefinan-
sieringen med 716 euro per invånare (10 %). Skatteinkomsterna per invånare ökade med i genomsnitt 5,4 
procent. Skatteutfallet förstärktes både av den skattekortsreform som trädde i kraft 2019 och av den tids-
bundna höjning av utdelningen av samfundsskatten med tio procentenheter som gjordes som en del av 
statens coronastöd.

Statsandelarna för basservice (figur 4.) ökade exceptionellt kraftigt jämfört med tidigare år till följd av de 
coronastöd som staten allokerat till den kommunala sektorn; ökningen jämfört med föregående år var i 
genomsnitt 23 procent (hela landet 27 %). Coronastödets andel av det förhöjda statsunderstödet var 52 
procent.31

Den interna finansieringen räckte för att täcka investeringarna i alla kommuner förutom i Fredrikshamn. Den 
relativa skuldsättningsprocenten för kommunerna i området var i genomsnitt 61; skuldsättningen varierade 
mellan 47 procent i Pyttis och 74 procent i Kotka och Virolahti. Den relativa skuldsättningen har minskat i 
alla kommuner i området jämfört med 2019. Lånestocken per invånare var i genomsnitt 22 procent större än 
i landet i genomsnitt; i Kotka och Virolahti var lånestocken drygt 65 procent större.
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Coronaåret ledde till ett underskott i Kymsotes resultat

För att balansera ekonomin har Kymsote under sina två första verksamhetsår genomfört två samarbetsför-
handlingar. År 2019 eftersträvade man genom samarbetsförfarandet kostnadsbesparingar på sammanlagt 
25 miljoner euro för 2020–2021. Anpassningsbehovet ökade delvis på grund av coronapandemin med ytter-
ligare fyra miljoner euro våren 2020.32

Samkommunens resultat för räkenskapsperioden 2020 uppvisade ett underskott på 33,5 miljoner euro. En-
ligt samkommunens bedömning orsakades cirka 20 miljoner euro av underskottet av direkta kostnader på 
grund av coronapandemin medan cirka 10 miljoner euro berodde på den ökade efterfrågan på tjänster och 
försenade förändringar i funktionerna. Årsbidraget som beskriver den interna finansieringens tillräcklighet 
uppvisade ett underskott på 27 miljoner euro och täckte inte kostnaderna för den löpande verksamheten 
och avskrivningarna på grund av slitage på egendom.32

Finansieringsunderskottet för Kymsotes verksamhet och investeringar 2020 var nästan 50 miljoner euro. I 
slutet av 2020 uppvisade balansräkningen ett kumulativt underskott på över 29 miljoner euro. Samkommu-
nens soliditet försämrades från föregående år till cirka 18 procent och den relativa skuldsättningen ökade 
till 17,7 procent.32

Kymsotes åtgärder för att balansera ekonomin och statsunderstödet för 
coronakostnader förväntas vända resultatet för 2021 till ett litet överskott

Kymsotes styrelse godkände i maj 2021 åtgärder för att balansera ekonomin till ett belopp på sammanlagt 
16 miljoner euro. Åtgärderna består av en inkomstökning på 5 miljoner euro och nedskärningar i utgifterna 
på 10,9 miljoner euro.33 Enligt utfallssiffrorna vid halvårsgranskningen beräknas att räkenskapsperiodens 
resultat uppvisar ett underskott på 25 miljoner euro, vilket skulle öka underskottet i balansräkningen till 54 
miljoner euro.34

Figur 4. Den sammanlagda skattefinansieringen för kommunerna i välfärdsområdet 2016–2020.

▲ I figuren presenteras kommunernas sammanlagda skatteintäkter per invånare och statsandelar för 
åren 2016–2020 jämfört med uppgifterna för hela landet. År 2020 ingick också coronastöd i statsande-
larna. Deras andel presenteras separat i figuren. På grund av bristen på uppgifter kan man inte särskilja 
Ålands andel av coronastöden från hela landets statsandelar. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentra-
lens och finansministeriets material.
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Den kalkylerade bokslutsprognos för 2021 som Kymsote utarbetat utifrån utfallsuppgifterna för januari–
september 2021 uppvisar däremot ett överskott på 1,6 miljoner euro. Utöver produktivitetsprogrammet 
som utarbetades i maj och de sparåtgärder som genomförs under den andra halvan av 2021 förväntar man 
för 2021 utöver det redan erhållna understödet på cirka fyra miljoner euro få ett statsunderstöd på 19,5 mil-
joner euro för att täcka coronakostnaderna.35

Kymsotes mål för 2022 är nollresultat – avvikande åsikter om kommunernas 
betalningsandelar

Utgångspunkten för Kymsotes budget för 2022 är ett nollresultat, men man har olika åsikter om medlem-
skommunernas betalningsandelar. Medlemskommunerna anser att en ökning av finansieringsandelen på 
2,6 procent jämfört med bokslutsprognosen i samkommunens delårsöversikt för 2021 är tillräcklig. Kymso-
te anser däremot att medlemskommunernas betalningsandel behöver höjas med 4,9 procent för att trygga 
produktionen av lagstadgad basservice inom social- och hälsovården så att samkommunens resultat inte 
ackumulerar ett underskott som ska täckas av medlemskommunerna i bokslutet för 2022 och när samkom-
munen upplöses den 31 december 2022.35

Samkommunen har utarbetat ett förslag på åtgärder för att balansera ekonomin som uppgår till 19,2 miljo-
ner euro och som krävs för medlemskommunernas inkomstfinansieringsram och för nollresultat. Kostna-
derna för löneharmoniseringen i budgeten för 2022 har uppskattats till 6,9 miljoner euro. Kostnaderna för 
en motsvarande samordning av lönerna för 2023 uppskattas till 15 miljoner euro.36

Coronaåret ökade barnfamiljernas servicebehov och ledde till en ökning av 
kostnaderna för heldygnsomsorg för äldre

År 2020 uppgick nettodriftskostnaderna för social- och hälsovården i kommunerna i Kymmenedalen till 
sammanlagt 687,0 miljoner euro (4 220 euro/invånare). Kostnaderna per invånare var fjärde högst i landet 
och 16,5 procent högre än genomsnittet. (figur 5.) Granskat per serviceuppgift observerades den största 
avvikelsen jämfört med landets medelvärde i kostnaderna per invånare för specialtjänster inom missbru-
karvården, som precis som året innan var högst i landet.

Hemvårdens kostnader per invånare var en femtedel högre än i landet i genomsnitt. I förhållande till områ-
dets 75 år fyllda befolkning var motsvarande kostnader däremot sju procent lägre än i landet i genomsnitt. 
Kostnaderna för heldygnsomsorg för äldre var i förhållande till antalet personer som fyllt 75 år näst högst 
i landet, en femtedel högre än i landet i genomsnitt. Kostnaderna för barnskyddets institutions- och famil-
jevård i förhållande till antalet invånare under 18 år var näst högst i landet och över en tredjedel högre än i 
landet i genomsnitt.

Kostnaderna per invånare då de inte proportionerats till servicebehovet ökade i Kymmenedalen kraftigare 
än genomsnittet jämfört med föregående år (5,3 %, hela landet 4,0 %). Särskilt kraftigt, över 50 procent, 
ökade kostnaderna för barnskyddets institutions- och familjevård i förhållande till personer under 18 år 
och till hela befolkningen. Motsvarande kostnader för barnskyddets öppenvård minskade däremot med 14 
procent jämfört med året innan. Kostnaderna för heldygnsomsorg i förhållande till befolkningen som fyllt 
75 år vände till en ökning på 4,4 procent 2020.

Kostnaderna per invånare för primärvårdens öppenvård ökade med en femtedel trots att antalet besök 
inom primärvårdens öppenvård minskade kraftigare än i hela landet (28 %, hela landet 13 %). Jourbesöken 
inom primärvården ökade med 46 procent jämfört med föregående år på grund av en omorganisering av 
funktionerna till följd av coronapandemin.
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Den utdragna coronapandemin och utmaningarna i tillgången på personal 
bromsade upp Kymsotes målinriktade uppluckring av servicestrukturen

Nettodriftskostnaderna per invånare för social- och hälsovårdsväsendet i Kymmenedalen har under 2016–
2020 reellt ökat med 8,9 procent enligt prisnivån år 2020 (hela landet 6,9 %). Under de två första åren av den 
period som granskades förblev kostnaderna per invånare nästan oförändrade. År 2018 steg kostnaderna 
med cirka fem procent jämfört med föregående år.

I kostnadsutvecklingen syns områdets tunga servicestruktur, som man under ledning av Kymsote börja-
de luckra upp 2019. I förhållande till befolkningen som fyllt 75 år har kostnaderna för institutionsvården 
för äldre minskat nästan på samma nivå som i hela landet (38 %, hela landet 37 %), men motsvarande 
kostnader för hemvården har, trots den stora andelen äldre personer i området, ökat långsammare än 
genomsnittet (7,6 %, hela landet 11 %). Avvecklingen av områdets tunga servicestruktur samt stärkandet 

Figur 5. Fördelning av social- och hälsovårdsväsendets nettodriftskostnader per invånare 2020.
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av rehabiliteringen och tjänster som tillhandahålls i hemmet har framskridit, men den långvariga corona-
pandemin samt i synnerhet personalbristen som gjort det svårare att stärka hemvården och tjänsterna som 
tillhandahålls i hemmet har bromsat upp åtgärderna. Dessutom började antalet långvariga klienter som 
fyllt 75 år inom serviceboende med heldygnsomsorg öka 2020.

Kostnaderna för barnskyddets institutions- och familjevård som hållits på en hög nivå jämfört med resten 
av landet ökade rekordmycket 2020 och var tredje högst i landet. Den höga nivån i fråga om kostnader för 
tunga tjänster inom barnskyddet vittnar om mångfalden av servicebehov och utsatthet bland barnfamiljer i 
området samt om ett behov av att stärka de förebyggande tjänsterna och tjänsterna för tidigt stöd.

Kostnaderna per invånare för tjänster som stöder sysselsättningen har ökat med cirka 60 procent sedan 
2016, och år 2020 var kostnaderna näst störst i landet.

De kalkylerade kostnaderna för den specialiserade somatiska sjukvården i 
förhållande till servicebehovet lägre än genomsnittet

En förhållandevis stor andel av nettodriftskostnaderna för social- och hälsovården bestod av specialiserad 
sjukvård (36 %). Kostnaderna per invånare för den specialiserade sjukvården ökade med cirka två procent 
jämfört med föregående år (hela landet 1,4 %). Jämfört med 2016 har motsvarande kostnader per invånare 
ökat reellt med 8,4 procent (hela landet 6,5 %).

Enligt THL:s förhandsuppgifter (18.6.2021) använde områdets befolkning år 2020 tjänster inom den specia-
liserade somatiska sjukvården i förhållande till servicebehovet i fem procent högre grad än i landet i genom-
snitt. De motsvarande kalkylerade kostnaderna var nio procent lägre än i landet i genomsnitt. Detta vittnar 
om att de tjänster som används är förmånligare än genomsnittet. I förhållande till servicebehovet var anta-
let vårddagar inom den specialiserade somatiska sjukvården en femtedel färre än i landet i genomsnitt. De 
motsvarande kalkylerade kostnaderna för vårdperioderna var likaså en femtedel mindre än genomsnittet. 
Däremot var antalet jourbesök störst i landet, en tredjedel fler än i resten av landet. Cirka 84 procent av 
de kalkylerade kostnaderna för den specialiserade somatiska sjukvården härleddes från verksamheten vid 
sjukhusen inom Kymsote.37

De stora sjukhusinvesteringarna fortsätter

Under Kymsotes första verksamhetsår 2019 gjordes investeringar till ett belopp av knappt 16 miljoner euro 
och 2020 till ett belopp av knappt 22 miljoner euro. Samkommunen investerar planenligt i byggandet av två 
bunkrar för strålbehandling vid Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka samt i sjukhusutrustning till sjukhu-
sets nya utvidgade del (G-sjukhuset). Tre miljoner euro riktades till byggnadsinvesteringar och 15 miljoner 
euro till undersöknings- och vårdutrustning. ICT-investeringarnas sammanlagda belopp uppgick till knappt 
fyra miljoner euro, varav största delen riktades till ett projekt för en plattform för elektronisk ärendehan-
tering.32 Det utvidgnings- och ombyggnadsprojekt som inleddes vid Kymmenedalens centralsjukhus 2014 
förutspås fortsätta till slutet av detta årtionde. De totala kostnaderna för projektet uppskattas till cirka 170 
miljoner euro.38

Kymsotes investeringsbudget för 2021 uppgick till sammanlagt cirka nio miljoner euro. Summan består av 
investeringar i undersöknings- och vårdutrustning vid Ratamo-centret i Kouvola som står klart i slutet av 
året (cirka 5 miljoner euro) samt av investeringar i utrustning och möbler. Enligt de senaste beräkningarna 
förutspås de totala kostnaderna för Ratamo-centret uppgå till 71 miljoner euro. Dessutom anvisas i budge-
ten för 2021 tre miljoner euro till samkommunens ärendeplattform och till digitaliseringsprojekt i enlighet 
med spetsprojekten.37

Samkommunens investeringsnivå för 2022 ligger på 15,1 miljoner euro, varav 7 miljoner euro är investe-
ringar i utrustning och inventarier till Ratamo-sjukhuset som överförts från 2021. Av investeringsutgifterna 
består 7,2 miljoner euro av ICT-investeringar, med vilka man förbereder sig för att uppdatera datanäten och 
servrarna, samt uppdatera informationssystemen och förnya licenserna för åtkomsträttigheter. För 2022 
har en miljon euro i statsunderstöd budgeterats för ICT-investeringar.
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Samkommunens förmåga att betala lån försämrades snabbt under 2020

Investeringarna i nya byggnader och utrustning samt kostnaderna för coronapandemin har belastat Kym-
sotes likviditet. Det låneskötselbidrag som beskriver förhållandet mellan den interna finansieringen och 
amorteringarna samt räntorna blev negativt 2020 (–22,4), vilket tyder på att samkommunen inte klarar av 
de förpliktelser som lånen medför utan tilläggslån. Enligt budgeten för 2021 tar samkommunen ett lång-
fristigt lån på 40 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken för att finansiera sjukhusinvestering-
arna.38 Kymsotes investeringsnivå i kombination med underskottet i balansräkningen utmanar samtidigt 
kommunernas förmåga att täcka det ackumulerade underskottet.

Den allt knappare finansieringen i förhållande till det ökade servicebehovet 
kommer att utmana planeringen av verksamheten även under de kommande 
åren

Planeringen av verksamheten och ekonomin kommer även under de kommande åren att utmanas av det 
faktum att befolkningen i området minskar, servicebehovet ökar på grund av förändringar i åldersstruktu-
ren samt av att de lagstadgade skyldigheterna gällande tillgången till vård och personaldimensioneringen 
vid enheter för heldygnsomsorg skärps. Den lagstadgade skärpningen i fråga om personaldimensionering 
har uppskattats öka samkommunens årliga kostnader med cirka 14 miljoner euro. Reformen av klientav-
giftslagen som trädde i kraft sommaren 2021 har utvidgat de tjänster som är avgiftsfria och minskat Kymso-
tes intäkter från klientavgifterna under de kommande åren. De växande utmaningarna i fråga om tillgången 
på arbetskraft har redan i nuläget ökat användningen av utkontrakterad och hyrd arbetskraft och samtidigt 
höjt kostnaderna.

Enligt THL:s prognoskalkyler som baserar sig på förändringar i befolkningens åldersstruktur förutspås kost-
naderna för social- och hälsovårdstjänsterna i Kymmenedalen öka med i genomsnitt 0,6 procent per år un-
der 2020–2030 (1,4 % i hela landet). I prognosen för kostnadsökningen beaktas inte förändringar i inflatio-
nen, produktiviteten eller servicestrukturen.

Även den förutspådda nivån på finansieringen av det framtida välfärdsområdet skapar ett tryck att däm-
pa kostnaderna. Enligt finansministeriets finansieringsanalyser som baserar sig på budgeten för 2021 och 
ekonomiplanerna för 2022 skulle den kalkylerade utgångsnivån för områdes finansiering år 2023 vara cirka 
674 miljoner euro, höjd till kostnadsnivån 2022.39 Finansieringen av Kymmenedalens välfärdsområde skulle 
vara 7,2 miljoner euro (–1,1 %) mindre än de överförda kostnaderna. Välfärdsområdenas slutliga finansie-
ringskalkyler och övergångsutjämning fastställs utifrån bokslutsuppgifterna för 2021 och 2022.39



Päätösten tueksi 13/2021 57

Asiantuntija-arvio Kymenlaakson hyvinvointialueKymmenedalens välfärdsområde

Regionens särskilda teman

Utveckling av boendeservice för äldre och specialgrupper och 
sektorsövergripande samarbete till helheter som stöder funktionsnförmågan

I Kymmenedalen är andelen äldre bland de största i landet och antalet kommer att öka ytterligare under de 
kommande åren. Kymsote har cirka 2 060 klienter inom boendeservicen för äldre. Kymsotes boendeservice 
för specialgrupper omfattar boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården, 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med svår funktionsnedsättning. Cirka 1 400 
klienter omfattas av dessa tjänster.

När Kymsote inledde sin verksamhet präglades boendeservicen för äldre och specialgrupper av att det mel-
lan de olika kommunerna förekom variationer i kriterierna för bedömning av klienternas servicebehov och 
beviljande av service. Dessutom fanns det brister i uppdateringen av serviceplanerna för klienter inom bo-
endeservicen för specialgrupper. Klienternas kondition och egen aktivitet har varierat kraftigt och en del av 
klienterna har till och med i flera år fått en för tung service i förhållande till behovet.40

Strategiska mål: förnya verksamhetssätten och skapa tjänster utifrån klienternas behov

I Kymsote är den strategiska utgångspunkten för att utveckla boendeservicen för äldre och specialgrup-
per högklassiga tjänster som tillhandahålls enligt behovet och som beviljas enligt enhetliga kriterier i hela 
Kymmenedalen. Målet är att luckra upp boendeservicen för äldre och specialgrupper och stärka de tjänster 
som tillhandahålls i hemmet. För att tyngdpunkten ska kunna flyttas från boende med heldygnsomsorg 
till lättare tjänster förutsätts ett smidigt samarbete mellan olika tjänster samt att det tidiga stödet och de 
förebyggande tjänsterna utvecklas och stärks. Här betonas också betydelsen av samarbete med kommuner 
och organisationer. Strategiskt centrala reformbehov har identifierats när det gäller att förenhetliga bedöm-
ningarna av servicebehovet, utnyttja elektroniska tjänster, intensifiera samarbetet mellan tjänsterna samt 
utveckla fastighetslösningar.41,42

Kriterierna för beviljande av tjänster har förenhetligats och klienthandledningen utvecklats

Inom boendeservicen för äldre började servicestrukturen utvecklas genast under Kymsotes första verksam-
hetsår och inom motsvarande service för specialgrupper våren 2020. Som ett resultat av utvecklingsåtgär-
derna har grunderna för beviljande av boendeservice för äldre och specialgrupper enligt området förenhet-
ligats och de används inom hela Kymsote.

I Kymsotes centraliserade klienthandledning IkäOpastin har man fastställt en smidig verksamhetsmodell 
för klienthandledning enligt servicebehovet och utvecklat en heltäckande servicehandledning. Från och 
med början av 2022 samordnas IkäOpastin-verksamheten med den nya tjänsten Kaiku24 och den generiska 
klienthandledningen inom socialvården.

Serviceplanerna för klienter inom boendeservicen uppdateras så att de motsvarar behoven 
före utgången av 2021

Enligt områdets bedömning har bedömningen av servicebehovet för nya klienter inom boendeservicen för 
äldre och specialgrupper genomförts väl, även om man i början av 2021 inte kunde uppfylla det lagstadgade 
målet på sju dygn när det gäller bedömning av äldre personers servicebehov. I samband med att en plats 
inom boendeservicen ordnas gör ett multiprofessionellt team för klienthandledning upp en klientplan för 
nya klienter. I bedömningen av servicebehovet inom boendeservicen för äldre utnyttjas RAI-indikatorerna. 
En RAI-bedömning görs med ett halvt års mellanrum för alla klienter inom boendeservicen för äldre.
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Vid enheter för boendeservice för specialgrupper togs RAI-bedömningen i bruk 2020. Inom Kymsotes bo-
endeservice för specialgrupper ansvarar experter på socialt arbete inom tjänsterna för personer med funk-
tionsnedsättning, det sociala arbetet för vuxna samt det öppna sociala arbetet inom mentalvårds- och 
missbrukartjänsterna enligt den service klienten omfattas av för att utarbeta och uppdatera service- och 
klientplanerna. Inom boendeservicen för specialgrupper har resurserna för socialt arbete och socialhand-
ledning ökats för viss tid för att bedömningarna av servicebehovet ska kunna göras och uppdateras före 
utgången av 2021.40

Multiprofessionellt samarbete och fördjupning av det är kärnan i förnyandet av strukturen 
och verksamhetssätten inom boendeservicen

Enligt området har beskrivningen av klientvägarna inom centrala hem-, boende- och omsorgstjänster fram-
skridit enligt planerna, likaså utvecklingen av förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd samt lättare 
serviceformer.42 Strukturförändringen inom boendeservicen för specialgrupper har framskridit i takt med 
utvecklingsåtgärderna, om än de olika formerna av samarbete enligt området fortfarande behöver utveck-
las och samordnas mellan olika tjänster. Det multiprofessionella samarbetet har underlättats av att boen-
deservicen för äldre och specialgrupper administrativt har placerats i samma organisation och serviceked-
ja. Tack vare den gemensamma utvecklingen har också samarbetet med andra servicekedjor intensifierats 
och blivit regelbundet. Digitala tjänster har också utnyttjats i större utsträckning. Inom boendeservicen för 
specialgrupper tar man i bruk digitala lösningar där man utnyttjar virtuella besök och sensorteknologi.

ArVI-verksamheten, som består av en cirkulerande person, inleddes vid hemsjukhuset hösten 2020. Verk-
samheten har nu utvidgats till hela Kymmenedalen och omfattar boende- och hemvårdstjänsterna för äld-
re, personer med intellektuell funktionsnedsättning och klienter inom missbrukar- och mentalvårdstjäns-
terna. ArVI-vårdarna bedömer behovet av icke-brådskande vård hemma hos klienter inom hemvården och 
boendeservicen för äldre. Målet är att stöda möjligheterna att bo hemma och undvika onödiga jourbesök. 
Under januari–maj 2021 kunde 79 procent av ArVI-kontakterna från boendeenheten eller hemvårdsperso-
nalen skötas per telefon eller genom ett bedömningsbesök av vårdaren och endast 21 procent av patienter-
na måste hänvisas till jouren.43

Antalet personer som väntade på en långvarig vårdplats med heldygnsomsorg började öka 
och väntetiderna blev längre i takt med att antalet platser minskade

Antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg har fortsatt minska, dock långsammare än mål-
sättningen. Kymsotes strategiska mål är att minska andelen 75 år fyllda personer som omfattas av service-
boende med heldygnsomsorg till sex procent före 2024. Enligt en bedömning med uppföljningsindikatorer 
låg andelen 75 år fyllda klienter som omfattas av serviceboende med heldygnsomsorg 2019 nära landets 
medelnivå (7,5 %, hela landet 7,3 %). År 2020 var andelen enligt Kymsotes bokslutsuppgifter 9,3 procent. 
Enligt THL:s Avohilmo-uppgifter för 2020 låg andelen 75 år fyllda personer som fick regelbunden hemvård 
nära landets medelnivå. Nettodriftskostnaderna per invånare för heldygnsomsorgen samt även för hemvår-
den i förhållande till den andel av befolkningen som fyllt 75 år ökade år 2020 med cirka fem procent jämfört 
med året innan.

Enligt THL:s statistik flyttades i Kymmenedalen den tredje största andelen av de patienter som vårdats vid 
den specialiserade sjukvårdens jour till en vårdavdelning 2020 (44 %, hela landet 26 %). Dessutom återgick 
en mindre andel än genomsnittligt av klienterna inom den regelbundna hemvården som fått akut sjukhus-
vård till hemvården inom två månader efter att de hamnat på sjukhus. Enligt området köptes 2021 fler plat-
ser för långvarig heldygnsomsorg än planerat, eftersom den genomsnittliga väntetiden för en plats inom 
serviceboende med heldygnsomsorg blev längre och antalet klienter som väntade på en långvarig vårdplats 
ökade. Antalet personer som efter att ha skrivits ut från sjukhuset väntade på en plats för fortsatt vård har 
ökat något, och därför har också antalet platser för korttidsvård ökat.42
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Förnyandet av servicenätet och uppluckringen av boendeservicens struktur fortsätter även 
under de kommande åren

Enligt Kymsote kommer man under 2022 att fortsätta luckra upp strukturen för boendeservicen för äldre 
bland annat genom att avveckla 50 långvariga platser för serviceboende med heldygnsomsorg. Boendeser-
vicen görs mångsidigare genom att man utvecklar serviceboendet och stödboendet samt genom att man 
utreder och inleder familjevård som en ny serviceform.44

Coronapandemin och Kymsotes behov av att balansera ekonomin har utmanat den övergripande utveck-
lingen av boendeservicen och det multiprofessionella samarbetet. Inom boendeservicen för äldre mot-
svarar antalet anställda och de anställdas yrkeskompetens enligt områdets bedömning inte till alla delar 
klienternas servicebehov. Det finns ett behov av att stärka yrkeskompetensen inom socialvården, men det 
är svårt att få tag på geronomer och socionomer, och likaså har tillgången på sjukskötare försämrats. För 
kortvariga vikariat har man varit tvungen att köpa mer hyrd arbetskraft än planerat. Dessutom har omsätt-
ningen varit stor både i fråga om semestervikarier och långtidsvikarier.42 

Utveckling av rehabiliteringen som en del av basservicen

Stort behov av olika slags rehabiliteringstjänster för olika åldersgrupper

I Kymmenedalen fortsätter befolkningsstrukturen att åldras och samtidigt ökar också antalet personer med 
minnessjukdom. Enligt den nationella enkäten FinSote är andelen 75 år fyllda invånare i Kymmenedalen 
som upplever att deras minne är dåligt störst i hela landet (9,8 %, hela landet 7,1 %). Antalet ensamboende 
75 år fyllda personer i förhållande till befolkningen i samma ålder är större än i landet i genomsnitt.

Barnfamiljerna i området har många olika typer av problem, vilket ökar behovet av tjänster för barn och 
unga. Coronatiden har visat sig öka det psykiska illamåendet hos barnen i området ytterligare. Enligt de 
uppgifter området själv uppgett hade antalet barnpsykiatriska remisser i april 2021 fördubblats jämfört 
med motsvarande tidpunkt föregående år.

Rehabilitering är en central del av social- och hälsovårdens serviceutbud och klienternas serviceväg. Beho-
vet av att utveckla rehabiliteringen i syfte att stöda funktionsförmågan och ett tryggt boende hemma fram-
hävs när områdena luckrar upp struktur för boendeservicen för äldre så att den i högre grad än i nuläget 
fokuserar på hemvård. För barn och unga är en tidig rehabilitering i rätt tid av stor betydelse eftersom den 
stöder den fysiska och psykiska utvecklingen samt funktionsförmågan. Att stärka och underlätta tillgången 
till förebyggande tjänster och tjänster med låg tröskel har en central roll för att man ska kunna minska hän-
visandet till tyngre tjänster i Kymmenedalen.

Inom Kymsote tillhandahålls rehabiliteringstjänster i hemmet, på hälsostationer, på sjukhusens mottag-
ningar och avdelningar samt vid rehabiliteringsenheten Hoiku i Fredrikshamn. Hoiku ordnar också reha-
biliterings- och boendetjänster för krigsveteraner. I samarbete med hem-, boende- och omsorgstjänsterna 
ordnas hemrehabiliteringstjänster som stöder äldre personers möjligheter att klara sig hemma. Helheten 
omfattar också hjälpmedelsenheten.45

Äldre personer behöver rehabiliteringstjänster i ett tidigare skede än i nuläget

Behovet av att utveckla rehabiliteringstjänsterna för äldre kulminerar i att klienten måste få tillgång till 
tjänsterna i rätt tid. Enligt området får till exempel hemrehabiliteringsklienter ofta tjänster för sent med 
tanke på behovet. En av orsakerna till fördröjningarna har identifierats vara bristen på personal inom hem-
vården. För att klienterna ska kunna hänvisas till ändamålsenliga tjänster i bättre tid än tidigare krävs en 
smidigare bedömning av servicebehovet än i nuläget, utveckling av informationsgången samt tillräckliga 
personalresurser som möjliggör multiprofessionellt samarbete.
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I helheten av rehabiliteringstjänster för äldre har man observerat att gruppverksamheten måste utökas och 
utvidgas – detta är också ett sätt att påverka att resurserna vid så kallade normala mottagningar är tillräck-
liga. Dessutom har man identifierat behov av att stärka utnyttjandet av teknik och att utveckla tekniken, så 
att till exempel distansrehabilitering kan användas i större utsträckning än i nuläget. Direktmottagningen 
inom den öppna rehabiliteringen måste vidareutvecklas för att kriterierna för klienthandledning ska kunna 
tillämpas regionalt i enlighet med rekommendationerna från HUCS specialupptagningsområde.

Områdets utmaning har varit att flytta kompetenta fysioterapeuter på direktmottagningen inom den öppna 
rehabiliteringen till andra platser samt att rekrytera vikarier. Det har blivit svårare att rekrytera vårdpersonal 
och tidvis har det också varit svårt att få tillgång till ergoterapeuter. I arbetet med att utveckla gruppverk-
samheten behövs fler yrkesutbildade inom motion till det multiprofessionella teamet. Enligt områdets egen 
bedömning har det sedan början av 2021 även rått personalbrist inom Kymsotes sjukhusrehabilitering.46

Utmaningar i tillgången till rehabiliteringstjänster för barn och unga i rätt tid

Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga bildar en omfattande helhet där samarbetet med skolan 
och småbarnspedagogiken betonas. En utmaning som identifierats inom Kymsotes rehabiliteringstjänster 
för barn är bland annat problem att få tjänster i rätt tid på grund av personalbrist och brist på serviceprodu-
center. Man har till exempel varit tvungen att vänta cirka 3–6 månader på de bedömningar av en ergo- och 
talterapeut samt psykologundersökningar som behövs för att inleda vård och rehabilitering enligt service-
behovet. Situationen försvåras delvis av den nationella bristen på vissa yrkesgrupper, till exempel taltera-
peuter.

Möjligheten att utnyttja köpta tjänster försvåras av att det i området finns få privata serviceproducenter. 
Till exempel måste barn i området ofta vänta länge på rehabilitering i form av närtalterapi. Enligt områdets 
egen bedömning är situationen svårast för barn som väntar på krävande medicinsk rehabilitering av Fpa. 
Kymsotes egen serviceproduktion har varit knapp och splittrad vad gäller rehabiliteringstjänster på basnivå 
för barn som lider av neuropsykiatriska samt lindriga och medelsvåra mentala störningar.46

Strategiska mål för att utveckla rehabiliteringsverksamheten och integrera rehabiliteringen 
i basservicen har fastställts

Inom äldreomsorgen är Kymsotes strategiska mål att inkludera rehabiliteringsåtgärder som syftar till att 
stärka klienternas funktionsförmåga i servicekedjorna. Till exempel strävar man efter att utnyttja tiden före 
en operation inom den specialiserade sjukvården för att förbättra patientens funktionsförmåga och uppnå 
ett så gott allmäntillstånd som möjligt. Målet är att för patienter inom den specialiserade sjukvården skapa 
en direkt rehabiliteringskedja där utskrivning eftersträvas utan en period inom primärvården eller vid nå-
gon annan vårdinrättning.

En fungerande rehabiliteringskedja förutsätter god planering och ett nära samarbete mellan den utskri-
vande enheten och hemsjukhuset och hemvården. År 2020 återgick till exempel 63 procent av klienterna 
inom den regelbundna hemvården som fått akut sjukhusvård till hemvården inom två månader efter att de 
hamnat på sjukhus. Andelen har under flera år varit mindre än i landet i genomsnitt (67 %). Dessutom har 
det enligt områdets egen bedömning på en del avdelningar inom primärvården funnits patienter som fått 
tung vård och vars avdelningsperioder har blivit för korta med tanke på rehabiliteringen.

Kymsotes mål är också att stärka tillgången till tjänster med låg tröskel genom att införa en direkt rehabilite-
ringsmottagning i hela Kymmenedalen. Man strävar efter att utveckla och effektivisera distansmottagnings-
verksamheten genom att införa nya former av distanstjänster. Målet är också att utveckla den centraliserade 
koordineringen av ändringsarbeten i bostaden i syfte att underlätta utskrivning.

I fråga om rehabiliteringstjänster för barn är målet att tjänsterna och resurserna ska riktas i rätt tid, på ett 
jämlikt sätt och vara av jämlik kvalitet. Kymsotes mål är att öka den klientorienterade bedömningen av 
behovet av vård och rehabilitering inom ramen för den egna verksamheten samt att i allt högre grad även 
producera rehabiliteringstjänster.
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Åtgärder för att utveckla rehabiliteringen av äldre har inletts

Utvecklingen av rehabiliteringen av äldre som en del av basservicen framskrider genom olika åtgärder i 
Kymmenedalen. En verksamhetsmodell för hemrehabilitering har fastställts i samarbete med hemvården 
och kommunernas idrottsväsende. Hemrehabiliteringsverksamheten har förenhetligats i hela Kymsoteom-
rådet och man har skapat ett koncept för den rehabiliterande dagverksamheten.46

Direktmottagningen inom den öppna rehabiliteringen har utvecklats regionalt i Kymmenedalen och man 
har utformat en enhetlig modell i enlighet med riktlinjerna för direktmottagningsverksamhet inom HUCS 
specialupptagningsområde. Tack vare den regionala hjälpmedelscentralen har kunderna fått grundläggan-
de hjälpmedelstjänster på ett mer jämlikt sätt än tidigare oberoende av hemkommun. Personalresurserna 
inom Kymsotes rehabiliteringstjänster har stärkts bland annat genom specialistläkarkompetens i fysiatri 
och genom att tillsätta lediga vakanser. Fysioterapeut- och ergoterapeutresurserna har omfördelats med 
beaktande av regionala behov.

Inom Kymsotes hemvård i Kuusankoski pågår ett pilotprojekt inom hemrehabiliteringen. Verksamheten ut-
vidgas utifrån responsen och observationerna. Sommaren 2021 inledde Kymsote ett pilotsamarbete med 
tv-kanalen Koti TV som pågår till slutet av året. Koti TV är en avgiftsfri TV-kanal för äldre som varje vardag 
erbjuder motionsrehabilitering på distans, stimulerande minnesrehabilitering samt kulturellt och bildande 
innehåll.

Rehabiliteringstjänsterna för barn har stärkts genom bättre personalresurser och 
utvecklade klientprocesser

Inom utvecklingstjänsterna för barn har man satsat på resursfördelningen och rekryteringen. Klientproces-
serna har utvecklats och det har fastställts kriterier för hänvisning till vård på fysio-, ergo- och talterapimot-
tagningarna samt mottagningen inom utvecklingstjänsterna. Kriterierna har förankrats hos den styrande in-
stansen. Graderingen av vården har fastställts tillsammans med yrkesutbildade inom primärvården och den 
specialiserade sjukvården. För att samordna klientens undersöknings-, vård- och rehabiliteringsprocesser 
har man inom primärvården skapat multiprofessionella team som stöd för utvecklingen. Vid den multipro-
fessionella enheten för utvecklingstjänster för barn inom primärvården undersöks, följs, rehabiliteras och 
vårdas barn och unga som lider av utvecklingsmässiga utmaningar, till exempel i fråga om motorik, upp-
märksamhet, talutveckling eller social interaktionsförmåga. Mottagningarna för utvecklingstjänster inom 
primärvården har inlett sin verksamhet och de gör undersökningar, tillhandahåller vård och rehabilitering 
på primärvårdsnivå vid neuropsykiatriska samt lindriga och medelsvåra psykiska störningar hos barn. Även 
arbetsgruppen för rehabilitering av barn på basnivå har etablerat sin verksamhet. Rehabiliteringsgruppen 
drar upp riktlinjer för rehabiliteringspraxisen och fattar individuella beslut om medicinsk rehabilitering.
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