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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteena on, että Kymenlaakson tulevaisuuden sosi-

aali- ja terveyskeskuksessa pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla. Palvelujärjestel-

mässä on kykyä tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve voi kasvaa ja työntekijöillä on välineet, joilla 

näitä henkilöitä pystytään auttamaan. Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen 

sateenvarjon alla toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen pe-

rustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoittee-

na on asiakkaita palveleva, tehokas, monialaisuutta tukeva, yhteensovitettu ja tavoitteellisesti toimiva pal-

velurakenne. Jatkossa tavoitteena on lisäksi etäpalveluiden merkittävä käyttöasteen nousu. Tavoitteena on 

palvella asiakkaita asiakassegmenttien mukaan tulevaisuuden sote-keskuksissa ja ohjata etäpalveluiden 

piiriin se asiakassegmentti, jonka hoito tai palvelu on etänä hoidettavissa. Päätavoitteena on hoitoon ja 

palveluun pääsy seitsemässä päivässä. 

Saavuttaakseen esitetyt tavoitteet Kymenlaakson hankkeen työpaketit on päivitetty. Jokaisen työpaketin 

kohdalla integraatio ja monialaisen työn kehittäminen, digitaalisten toimintamallien kehittäminen sekä 

tavoitteellinen johtaminen ja sen kehittäminen ovat keskeisiä kehityskohteita. Palveluiden saavutettavuuden 

parantaminen on yhteistä kaikille työpaketeille. Työpaketit ovat seuraavat: 1) työn murros terveysasemien 

vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa, 2) psykososiaalista tukea perustasolla, 3) sosiaalityön 

rooli sote-keskuksissa, 4) kuntoutus tukemassa väestön toimintakyvyn säilymistä ja itsenäistä selviytymi-

sestä, ja 5) perhekeskus tulevaisuuden sote-keskuksissa. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Kymenlaaksossa on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita ollut vuoden 2018 alusta tarkasteltuna 30–50 prosenttia asi-

akkaista ja määrä on ollut jonkin verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin syksyyn 2020 asti. Vuo-

den 2020 huhtikuussa osuus laski hetkellisesti koko maan tavoin, mutta on sen jälkeen kohonnut jälleen ja 

oli syksyllä 2021 selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen 

arviointiin perustuvien kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Kymenlaaksossa yh-

deksän prosenttia kaikista lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

Sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odotta-

neiden määrä on Kymenlaaksossa vaihdellut koko maan keskiarvon molemmin puolin. Keväästä 2020 

kevääseen 2021 yli seitsemänpäivää odottaneiden osuus on ollut tasaisessa nousussa ja oli lokakuussa 2021 

runsas 30 prosenttia, mikä on noin 20 prosenttiyksikköä valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Vuoden 

2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoon-

pääsytietojen osuus oli Kymenlaaksossa yhdeksän prosenttia kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettö-

mistä käynneistä. (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä putosi Kymenlaaksossa huhtikuussa 2020 alle viiden prosentin, mutta sen jälkeen mää-

rä on kasvanut siten, että lokakuussa 2021 yli 90 päivää odottaneita oli vajaa 30 prosenttia, koko maassa 

keskimäärin 13 prosenttia. Vuodelta 2021 hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslää-
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kärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä oli Kymenlaak-

sossa 16 prosenttia. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 
käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  
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Kymenlaaksossa vajaa 40 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman 

lääkärin kanssa. Määrä on viitisen prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. Runsas 31 prosenttia kertoi 

vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on nelisen prosenttia pienempi kuin 

vuonna 2018. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Kymenlaakso 44,9 39,8 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Kymenlaakso 35,3 31,2 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Kymenlaaksossa asiakas sai syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaali-

työntekijä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluis-

sa, työikäisten palveluissa ja iäkkäiden palveluissa keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa. 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Kymenlaaksossa vajaa 83 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

käytössä. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Kymenlaakso 82,6 

      Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan Kymenlaaksossa palvelujen saatavuuden haasteet ovat 

koskettaneet erityisesti terveyskeskusten lääkärien vastaanottoja ja myös matalan kynnyksen mielenterveys 

ja päihdepalveluita. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-

aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamisen keskeisimmät kehittämistoimenpiteet keskittyvät asiakkaan oi-

kea-aikaiseen, matalan kynnyksen ennakoivaan palveluun sekä asiakkaan kykyyn ohjautua oikeaan paik-

kaan palveluntarpeen ilmestyessä.  

Useita etäpalveluiden/etävastaanoton palveluita on seurantajakson aikana otettu käyttöön, mm. mielen-

terveys- ja päihdehuollon asiointipalvelu, alkoholinkäytön hallinnan digihoitopolku sekä chatbot vaihtoeh-

toisena asiakasohjauksen palveluna ja antamassa matalan kynnyksen ohjausta miepä -asioissa. Mielenter-

veys- ja päihdepalveluissa sekä nuorisopsykiatriassa etävastaanotot on käynnistetty.  

Suun terveydenhuollossa on kesäkuussa aloitettu Kotkan ja Kouvolan osalta 1-vuotiaiden suunterveys-

tarkastus etävastaanottona -pilotti, jota on tarkoitus laajentaa vuoden 2022 alusta koskemaan koko Kymso-

tea. Vastaanottopalveluiden ja suun terveydenhuollon toimintamalleja on kehitetty. Fokussaneerausproses-

sia on työstetty, ja siihen on tulossa muutos koko Kymsoten tasolla keinonivelleikkaukseen menevien poti-

laiden kohdalla.  

Lisäksi kuntoutuksen suoravastaanotolle ohjautumisen mallia on yhtenäistetty Kymsoten alueella. Vir-

tausmalleihin liittyen on kehitetty kiireettömien vastaanottojen osalta yhtenäinen toimenpidemalli, jonka 

käyttöönotto oli 1.12.2021. Jo olemassa olevia, aiemmin Kymsoten malleiksi päätettyjä toimintatapo-

ja/malleja on aukikirjoitettu ja uudelleen hyväksytetty sekä viety henkilöstölle. 

Syksyn 2021 tulostavoitteiden oma-arvioinnissa päivystykselle kuulumattomien potilaiden, eli ”ylivuoto 

terveysasemilta” -arviointi toteutettiin haastattelulla lokakuussa 2021. Kevyitä potilaita (ns. YLE-linja) käy 

Kymsoten päivystyksissä arkipäivistä eniten maanantaisin ja perjantaisin. Ero rauhallisimpaan päivään eli 
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keskiviikkoon on huomattava: keskimäärin 15 potilasta päivää kohti tarkasteltuna 1–9/21 käyntitilastoista. 

Ylivuotopotilaat keskittyvät päiväaikaan ja keskussairaalan 7919:stä YLE-linjan käynnistä vain 5221 (eli 

66 %) alittaa kolmen tunnin tavoiteajan. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit tuhatta asukasta kohden ovat Kymenlaaksossa 

pysytelleet hieman valtakunnallista keskiarvoa alemmalla tasolla. Vuonna 2020 käyntien määrä putosi 

selvästi ja jäi alle 600:aan. (Kuvio 4) Muut kuin lääkärikäynnit ovat vähentyneet Kymenlaaksossa huomat-

tavasti ja jäivät alle valtakunnallisen keskiarvon vuonna 2020. Muita kuin lääkärikäyntejä oli Kymenlaak-

sossa tuhatta asukasta kohden noin 700, kun valtakunnallisesti käyntien määrä oli yli 800. (Kuvio 5.) Etä-

asiointikäyntien osuus kaikista perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä on Kymenlaaksossa ollut 

hieman maan keskiarvon yläpuolella. Etäasiointikäyntien osuus nousi muun maan tavoin huomattavasti 

vuonna 2020 lähes kolmannekseen. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tul-

leiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Kymenlaaksossa pysynyt viime 

vuosina noin 20 prosentissa. Valtakunnallinen keskiarvo on ollut suurempi, mutta ero on kutistunut vuoteen 

2016 verrattuna. (Kuvio 6.) 

                

 

Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kymenlaakso Miehet 22,1 22,1 21,8 20,7 29,8 

 Naiset 24,7 25,2 25,2 24,5 32,6 

 Yhteensä 23,6 23,9 23,7 22,9 31,5 

Koko maa Miehet 19,3 19,0 19,4 20,6 28,0 

 Naiset 20,8 20,8 21,5 22,9 30,0 

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 
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Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Kymenlaaksossa ovat lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen 

mukaiset terveystarkastukset lisääntyneet vuoden 2017 jälkeen ja niiden määrä on ollut viime vuodet koko 

maan keskiarvoa suurempi. Vuonna 2020 määrä kuitenkin pienenee jyrkästi. (Kuvio 7.) Kasvatus- ja per-

heneuvoloiden asiakasmäärä on pienentynyt vuoden 2016 yli 3000 asiakkaasta vuoden 2020 vajaaseen 

1200 asiakkaaseen (Kuvio 8). 

                       

 

Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tar-

peen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tar-

peen mukaiset terveystarkastukset  
/ 1000 vastaavanikäistä asukasta

 

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiak-

kaat vuoden aikana

 

Lapsiperheiden palvelut 

Kymenlaaksossa on viime vuosina ollut perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa hivenen vähemmän kuin 

koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 määrä kasvaa prosentilla ja yhtä suureksi kuin koko maassa 

keskimäärin. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopaleluissa Kymenlaaksossa oli vuona 2020 0,3 prosenttia 

lapsiperheistä. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä olleiden perheiden määrä kasvaa vuonna 2020 

lähes prosentin edeltävästä vuodesta ja on runsaan prosentin suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Las-

tensuojelun tehostetussa perhetyössä olleiden perheiden määrä kasvaa vuonna 2020 edeltävästä vuodesta 

lähes kaksi prosenttia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on Kymenlaaksossa kasva-

nut viime vuodet ja määrä oli vuonna 2020 0,6 prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Kiireel-

lisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime vuosina ollut 0,3–0,4 prosenttia vastaavan 

ikäisestä väestöstä. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Kymenlaakso 1 1,9 1,8 1,3 2,3 
  

Koko maa 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3 

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa,  

% lapsiperheistä 

Kymenlaakso 0 0 0,2 0 0,3 

  
Koko maa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä,  

% lapsiperheistä 

Kymenlaakso 2,9 2,2 3,3 3,5 4,3 

  
Koko maa 2,3 2,5 3,1 3,4 3,1 

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä,  

% lapsiperheistä 

Kymenlaakso 1,4 2,1 2,1 1,3 3,4 

  
Koko maa 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat,  

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 1,7 1,8 2 2,1 2,2 

  
Koko maa 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

  Koko maa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus 

on vuonna 2020 maan korkein Kymenlaaksossa, ja lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset asu-

kasta kohden ovat kasvaneet jo usean vuoden ajan. Tosin kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleiden 

0–17-vuotiaiden osuus (0,36 %) ikäryhmästä on Kymenlaaksossa alle maan keskiarvon (0, 44 %).  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan loppuvuonna 2019 tehdyistä lastensuojeluilmoituksista noin vii-

dennes (22 %) johti lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen. Tarkastelussa on ainoastaan ne lapset, joilla ei 

ole aikaisempaa lastensuojelun asiakkuutta. Noin 7,3 prosentista lastensuojelun avopalveluiden asiakkaista 

aloitettiin ajanjaksolla lokakuu 2019 – syyskuu 2020 huostaanoton valmistelu. Lisäksi toistuvasti sijoitettu-

ja lapsia sekä lasten- ja nuorten nuorisopsykiatrian laitoshoidon potilaita on paljon. Lasten, perheiden ja 

nuorten moninaiset ongelmat viestivät ehkäisevien ja ennakoivien palveluiden tarpeesta sekä siitä, että 

sijoitettujen nuorten osuutta voitaisiin entisestään vähentää kehittämällä oikea-aikaisia, -tasoisia ja -

mittaisia hoidon ja tuen muotoja myös sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkopuolella.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perheiden palveluiden kustannukset ovat Kymenlaaksossa maan 

korkeimmat, ja erityisesti lastensuojelun kustannukset ovat maan kärkitasoa. Kustannusten suuruus viestii 

perheiden, lasten ja nuorten moninaisista ongelmista, joita on mahdollista ratkaista mm. perhekeskustyön ja 

matalan kynnyksen ennakoivien ja ehkäisevien digipalvelujen kehittämisen avulla.  
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Nuorten mielenterveyspalvelut 

Kymenlaaksossa on viime vuosina ollut sekä 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 

avohoitokäyntejä (Kuvio 9) että psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita tasaisesti enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin (Kuvio 10). Edellisen määrä kasvaa jyrkästi vuonna 2020, jälkimmäisen vain 

lievästi. 

 

 

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-

nit, nuorisopsykiatria / 1 000 13–17-vuotiasta

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-

vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Kymenlaakson alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja 

hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal Counseling 

(IPC) -menetelmää eikä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää. Kymenlaaksossa oli käytössä 

IPT-N-menetelmä nuorten mielenterveyspalveluissa (seitsemän koulutettua ammattilaista), Motivoivat ja tukea 

antavat keskustelut -menetelmä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja nuorten mielenterveyspalveluissa (koko 

soveltuva henkilöstö) sekä Helpota ahdistusta -ryhmätoiminta ja Friends-menetelmä nuorten mielenterveyspalve-

luissa (neljä koulutettua ammattilaista).  

Syyskuuhun 30.9.2021 mennessä Kymenlaaksossa oli hankekaudella koulutettu 20 IPC-osaajaa, kuusi IPT-N-

osaajaa, kuusi CoolKids-osaajaa ja kolme IPC-menetelmäohjaajaa, joista kolme oli käyttänyt menetelmää. 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä 4-vuotiaille Voimaperheet sekä alle 13-vuotiaille lasten CoolKids, Ihmeelliset vuodet ja 

Strategiaohjaus. Aikuisten parissa käytettävistä menetelmistä ei saatu tietoja, yksittäisillä ammattilaisilla on käy-

tössä eri menetelmiä, mutta niitä ei ole alueella käytössä systemaattisesti. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, menetelmää käyttäneet ja aloitetut hoitojak-

sot hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 20     

IPT-N-osaaja 6     

CoolKids-osaaja 6     

IPC-menetelmäohjaaja 3 3    

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Kymenlaaksossa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä ollut viime vuodet alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä on kuitenkin 

kasvanut viime vuosina. Päihteiden aiheuttamat ongelmat lääkärin käyntisyynä ovat olleet aavistuksen maan kes-

kiarvoa alhaisemmat. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön 

ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Kymenlaakso 3 3,4 3,7 3,7 5,1 

  
Koko maa 3,9 4,4 4,7 5 5,5 

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lää-

kärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Kymenlaakso 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  
Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on viime vuosina ollut Kymenlaaksossa koko maan keskiarvoa 

korkeampi. Vuonna 2019 se oli 8,8 asiakasta tuhatta asukasta kohden. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-

keskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä on ollut koko maan keskiarvoa hieman pienempi. Päihde-

huollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on Kymenlaaksossa ollut selvästi enemmän kuin koko maassa kes-

kimäärin ja määrässä on vuosittain jonkin verran vaihtelua. (Taulukko 7.) 
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Taulukko 7. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-

keskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Kymenlaakso 8,9 8,9 10,1 8,8  

 

 
Koko maa 8,2 8 7,4 7,1 6,1 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 

hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Kymenlaakso 2,2 2,1 1,7 2,1 2,0 

 

 
Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Kymenlaakso 4,7 4,3 4,2 6,2 5,3 

  Koko maa 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 

 

Kymenlaaksossa on alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä kasvanut runsaat viis prosenttia 

vuodesta 2018 vuoteen 2020. Määrä oli vuonna 2020 runsas kolme prosenttia suurempi kuin koko maassa keski-

määrin. (Taulukko x.) 

Taulukko 8. Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta 

täyttäneet  

Kymenlaakso 
  

32,1 
 

37,5 

 
Koko maa 32,1 33,7 31,1 34,3 34,3 

 

Kymenlaaksossa on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen 

elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä kasvanut vuosina 2017–2019 ja määrä on ollut koko maan 

keskiarvoa suurempi. (Taulukko 9.)      

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet    

  2016 2017 2018 2019 

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 100 

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Kymenlaakso 3579 3474 3621 3709 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Kymenlaaksossa oli vuonna 2018 aavistuksen enemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa keskimää-

rin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita Kymenlaaksossa oli 2016 selvästi enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin ja vuonna 2019 vain pieni määrä koko maan keskiarvoon verrattuna. (Taulukko x.) 

Taulukko 10. C-hepatiitti-infektiot ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat   

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä) / 100 

000 asukasta 

Kymenlaakso 32,8 18,4 22,2 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Kymenlaakso 188 
  

59 
 

 
Koko maa 117,4 134,6 146,2 320 181,6 

 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnissa nostetaan esiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen laitospainottei-

suus, joka on Kymenlaakson alueella korkeaa ja näkyy maan suurimpina päihdehuollon erityispalveluiden kustan-

nuksina asukasta kohden. Päihdehuollon laitosten asiakkaiden vuosittaisia hoitopäiviä on Kymenlaaksossa eniten, 

ja psykiatrisen laitoshoidon hoitovuorokausien lukumäärä kuuluu maan korkeimpiin. Mielenterveys- ja päihde-
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palvelujen laitospainotteisuus kertoo ennakoivien ja ehkäisevien toimenpiteiden heikosta saatavuudesta tai niiden 

puutteesta.  

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Kymenlaaksossa 75 vuotta täyttäneistä 91,5 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on hieman kasvanut viime 

vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 4,5 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä 

heistä oli vuonna 2020 15,7 prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 1,6 prosent-

tia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 kahdeksan prosenttia. Määrä on ollut hieman 

suurempi viime vuosina kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Kymenlaakso 89,1 89,4 90,6 91,8 91,5 

 

 
Koko maa 90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 4,8 4,8 4,5 5,2 4,5 

 

 
Koko maa 4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 15,8 15,2 15,5 14,9 15,7 

 

 
Koko maa 17,2 17,4 17 16,5 15,9 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttä-

neet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 1,5 1,5 0,8 1,1 1,6 

 

 
Koko maa 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttä-

neet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 9,6 9,7 8,6 7,5 8,0 

 

 
Koko maa 7,3 7,5 7,6 7,3 7,3 

 

Kymenlaaksossa 85 vuotta täyttäneistä vajaa 82 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on ollut kasva-

maan päin. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 5,9 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä 

heistä oli vuonna 2020 30 prosenttia. Määrä on hieman suurempi kuin edeltävänä vuotena. Tavallisen palvelu-

asumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 3,9 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli 

vuonna 2020 17,4 prosenttia. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Kymenlaakso 77,2 77,8 80 83 81,8 

  
Koko maa 80,6 81,2 81,4 82,4 82,4 

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuo-

den aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 6,6 6,9 6,3 6,9 5,9 

  
Koko maa 6,7 6,9 7,1 6,8 6,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 29,1 27,9 28,5 27,9 30 

  
Koko maa 34,7 34,5 34,5 33,6 32,8 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyt-

täneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kymenlaakso 3,2 3,3 1,8 2,4 3,9 

  
Koko maa 2,1 1,8 1,7 1,6 1,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestös-

tä 

Kymenlaakso 20 20,4 18,6 15,7 17,4 

  
Koko maa 15,6 15,9 16,3 15,8 16,0 
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Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perusterveydenhuollon peittävyys on maan matalimpien jou-

kossa, johon vaikuttaa alueella vallitseva krooninen lääkäripula. Lääkäripulan takia perusterveydenhuollon ja 

somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa on tarpeeseen nähden liian vähän saatavilla. Säännöllisen 

kotihoidon asiakkailla on ollut ajanjaksolla huhtikuu 2019 – maaliskuu 2020 keskimäärin 24 päivää vuodessa 

keskeytyksiä, eli vuodeosastopäiviä. Tämä on kansallisestikin katsottuna korkea taso myös silloin kun asiakkaiden 

hoitoisuus huomioidaan tarkastelussa. 

Kymenlaakson alueella ei ollut syyskuussa 2020 käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elinta-

paohjauksen toimintamallia. Sen sijaan syyskuussa 2021 kyseinen toimintamalli oli käytössä. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Kymenlaakson alueella oli syyskuussa 2020 ja 2021 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammat-

tihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin lapsiperheiden, nuorten, 

työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Kymenlaakson alueella oli syyskuussa 2020 ja 2021 kolme lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen avoin-

ta fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), josta olisi saatavilla sosiaali- ja/tai ter-

veydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa.  

Alueella ei ollut yhtään kaikille ikäryhmille suunnattua avointa kohtaamispaikkaa, josta olisi saatavilla sosiaa-

li- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Sen sijaan alueella oli kolmen perhekeskuksen li-

säksi neljä ikääntyneille suunnattua kohtaamispaikkaa, kolme työikäisille/nuorille aikuisille suunnattua Ohjaamoa 

ja yksi nuorten paja. Syyskuussa 2020 kyselyvastauksessa ilmoitettiin, että alueella toimi neljä terveys- ja hyvin-

vointipistettä ja 11 ikäihmisten hyvinvointiasemaa, mutta syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan asiointipisteet 

ovat olleet suljettuina koronan vuoksi vuodesta 2020 lähtien. 

Kymenlaakson alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja 2021 yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää so-

siaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta arvioituna jonkin verran 

(3) (1=ei lainkaan, 5=tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin näkökulmasta Kymenlaakson kehittämisessä näkyvät syksyn 2021 oma-

arvioinnin mukaan ne toimenpiteet, jotka painottavat ennakoivia palveluita, asiakkaan oikea-aikaista ja helppoa 

hoitoon pääsyä sekä moniammatillista verkostoyhteistyötä.  

Asiointipalvelun tarkoituksena on tarjota varhaisen vaiheen tukea ja tunnistaa riskiryhmissä olevia asiakkaita. 

Kehittäminen on edennyt hyvin ja jatkuu 2022. Tarjolla on myös Elintapaohjauksen palvelutarjotin, jossa varhai-

sen vaiheen tukea. Riskiryhmistä diabeteksen ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta digihoitopolut ovat 

tekeillä, osaksi jo käytössä. Ennaltaehkäisevässä ryhmätoiminnassa on oma-arvioinnin mukaan pilotoitu elintapa-

ohjauksen Movendos- ja Verkkopuntari-sovelluksia. Molempien sovellusten käyttöä jatketaan.  

Yhteisasiakas -palvelumallin pilotti oli käynnissä vuoden 2021 loppuun asti. Vastaanottotyötä tekevillä am-

mattilaisille on luotu huolen puheeksioton toimintamalli, joiden osalta on laadittu geneerinen päihteidenkäytön 

puheeksiottomalli sekä esite ammattilaisille puheeksioton ja ohjauksen tueksi. Puheeksiotto -koulutukset ja mallin 

jalkauttaminen toteutetaan syksystä 2021 alkaen ja se jatkuu vuoden 2022 aikana. 

Nuorten psykososiaalisten menetelmien osalta Nuorten IPC ja CoolKids -interventiot on otettu käyttöön nuor-

ten perustasolla, kouluterveydenhuollossa ja oppilashuollossa. Kehittämistä on myös tehty, jotta matalan kynnyk-

sen psykososiaalisten lyhytterapioiden saatavuus on parantunut. Miepä-potilaan hoitoon pääsyä on työstetty ja 

työnjaon suunnittelu terveysasemien ja miepän välillä on käynnissä. Terapiakeskustoiminnan kehittämistyössä 

luodaan malli, jonka avulla potilaat ohjataan oikeantasoiseen psykososiaaliseen hoitoon. Tämän osalta mm. hoi-

toonohjausmallin alueellinen räätälöinti on käynnistetty ja ensimmäisiä Terapianavigaattori -pilotteja valmistel-

laan kahdelle eri terveysasemalle Kotkan ja Kouvolan alueella.   

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan toimenpiteet toisen hyötytavoitteen osalta etenevät suunnitellusti, mutta 

hyödyt ovat arvioitavissa vasta myöhemmin hankkeen aikana, kun toiminta on saatu vakiinnutettua ja tavoiteltu 

muutos on arvioitavissa. Hyötytavoitteen toteutusta seurataan esimerkiksi lastensuojeluasiakkuuksien määrällä, 
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joita oli marraskuussa 2021 670 kpl (lähtötilanteessa ilmoitettu 22 % ja keväällä 2021 12,4 %). Lisäksi marras-

kuulta on kerätty lastenpsykiatrian lähetteet (273 kpl) ja lasten neurologian lähetteet (434 kpl). Syksyn 2021 tulos-

tavoitteiden oma-arvioinnin mukaan perhekeskuksessa kuntoutuspalveluissa puheterapiajonossa oli 160 henkilöä 

(odotusaika 4–6 kk), toimintaterapiajonossa 80 henkilöä (alueesta riippuen odotusaika 1,5–4,5 kk) ja kasvatus ja 

perheneuvontajonossa 100 henkilöä (odotusaika 2–4 kk).  

Maksuttoman ehkäisyn kehittämisessä lähtötilanne on, että toimintamallin mukainen maksuton ehkäisy alle 

25-vuotiaille on käynnistetty 9/21. Hankkeessa toteutetaan toimintamallin jatkokehittäminen ja digitaalisointi. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Kymenlaaksossa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteik-

ko 1=täysin eri mieltä – 5= täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys on hieman parantunut kaikkien neljän ulottuvuu-

den osalta vuodesta 2018. Asiakkaat kokivat, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,8), hoitoa koskevat pää-

tökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä 

tarvittiin (4,7). (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

  2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, 

asiakaspalvelu 

Kymenlaakso 4,5 4,8 

 
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen 

päätöksentekoon 

Kymenlaakso 4,5 4,7 

 
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyl-

lisyys 

Kymenlaakso 4,6 4,8 

 
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteu-

tuminen kohtuullisessa ajassa 

Kymenlaakso 4,6 4,7 

 
Koko maa 4,6 4,6 

 

Myös suun terveydenhuollon palveluun oltiin vuonna 2018 tyytyväisiä. Asiakkaat kokivat, että heistä välitet-

tiin kokonaisvaltaisesti (4,7), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödyl-

liseksi (4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Kymenlaaksossa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä 55 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Sosiaali-

palveluja käyttäneistä 53,6 prosenttia koki palvelun sujuvaksi; yli viisi prosenttia useampi kuin vuonna 2018. 

(Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Kymenlaakso Miehet 58 60 
    

Naiset 48,9 50,7 
    

Yhteensä 53,4 55 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Kymenlaakso Miehet 56,6 60,7 
    

Naiset 39,4 45 
    

Yhteensä 48 53,6 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 46,1 51,6 
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Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Kymenlaakson alueella asiakaskohtaisista vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2020 ja 

2021 sosiaalipalveluissa käytössä Kykyviisari ja RAI-välineistöön kuuluva mittari. AVAIN-mittari ei ollut käy-

tössä Kymenlaakson alueella. Minkään muun sosiaalipalveluiden asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintaky-

vyn mittarin käyttöönottoa ei ole laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja ei syyskuussa 2020 ollut käytössä Kymenlaakson alueella. Sen sijaan 

ajalla 1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on laajennettu hankealueella. Käyttöön otettu toi-

mintamalli on sosiaalinen raportointi. 

 

Oma-arviointi 

Kymenlaakson lähtötilanteen oma-arvioinnissa nostettiin esiin henkilöstön tyytyväisyys. Kymsoten henkilöstön 

verrattain matala eNPS -taso sekä korkea sairauspoissaolojen määrä osoittavat, että myös henkilöstötyytyväisyy-

dessä ja töissä jaksamisessa on merkittävää kehittämispotentiaalia alueella. Henkilöstön kuormitusta pyritään 

loiventamaan uusia toimintamalleja käyttöönottamalla ja lähiesimiestyötä kehittämällä. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan toimenpiteet koskien palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamista 

liittyvät päällekkäisen työn tekemisen karsimiseen ja ammattilaisten välisen kommunikaatio tehostamiseen. Tä-

män osalta kiireellisen vastaanottotoiminnan virtausmallia on pilotoitu Kouvolan terveysasemalla. Lisäksi sosiaa-

lityön ja terveyspalveluiden kesken on aloitettu suunnitelmat Kymsoten konsultaatiomallin luomiseksi. Kolman-

teen hyötytavoitteeseen kytkeytyy myös tavoite siitä, että lyhytterapeuttisia menetelmiä on saatavilla sosiaali- ja 

terveyskeskuksissa. Tämän osalta oma-arvioinnin tulokset on tässä raportissa kuvattu toisen hyötytavoitteen koh-

dalla. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Kymenlaaksossa on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden noussut selvästi 

koko maan keskiarvoa suuremmaksi. Vuonna 2020 päivystyskäyntejä oli Kymenlaaksossa lähes 800 tuhatta asu-

kasta kohden, kun koko maassa jäätiin alle 400:aan. (Taulukko 15.) Tämä tunnistettiin myös lähtötilanteen oma-

arvioinnissa ja vaikka sen mukaan päivystyskäynnit ovat vähentyneet, erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoide-

tuista ja kotiutetuista täysi-ikäisistä potilaista maan keskiarvoa suurempi osa on palannut päivystykseen 48 tunnin 

sisällä kotiutuksesta. 

Kymenlaakson alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 76 347 käyntiä 

ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 82 204 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli yhteensä 74 

302. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus kaikista vastaanotolla käyneistä 

oli Kymenlaaksossa vuoteen 2018 asti suurempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta on sen jälkeen jäänyt val-

takunnallisen keskiarvon alapuolelle. Vuonna 2020 näiden käyntien osuus kaikista käynneistä putosi Kymenlaak-

sossa huomattavasti ja jäi 0,2 prosenttiin. (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Kymenlaakson alueella ajanjaksolla 

1.9.2018 - 31.8.2021 ei ollut saatavilla tietoa. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kymenlaakso Miehet 359 420 561 485 684 

 Naiset 439 528 678 571 874 

 Yhteensä 399 474 620 528 780 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 
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 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kymenlaakso Miehet 0,9 0,9 1,0 0,6 0,2 

 Naiset 1,2 1,4 1,7 0,7 0,2 

 Yhteensä 1,1 1,1 1,4 0,7 0,2 

Koko maa Miehet 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 

 Naiset 1,2 1,2 1,2 0,9 0,6 

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

   

Palvelujen yhteentoimivuus 

Kymenlaaksossa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä koki noin 30 prosenttia pompottelun palvelupisteestä 

toiseen ja noin 43 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen hoidon saantia. Sosiaalipalveluja vuonna 

2020 käyttäneistä koki noin 37 prosenttia pompottelun palvelupisteestä toiseen ja runsas 46 prosenttia tietojen 

kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. Edellinen määrä on viitisen prosenttia suurempi kuin vuonna 

2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, 

(%) terveyspalveluja käyttäneistä 

Kymenlaakso Miehet 22,3 26,1 

     
Naiset 32,7 33,4 

     
Yhteensä 27,6 30,1 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Kymenlaakso Miehet 44,8 37,8 

     
Naiset 52,2 47,2 

     
Yhteensä 48,6 42,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, 

(%) sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Kymenlaakso Miehet 22,2 31,8 

     
Naiset 42,8 43,5 

     
Yhteensä 31,9 37,1 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Kymenlaakso Miehet 39,6 38,3 

     
Naiset 60 55,7 

     
Yhteensä 49,5 46,4 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Kymenlaakson alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden 

käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) 

sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten 

toimeentulotuen ja muiden etuuksien osalta sekä Kelan palveluiden osalta oli käytössä. Mutta toisin kuin lähtöti-

lanteessa, sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta koko hyvin-

vointialueen ja Kelan yhteistä toimintamallia ei ollut käytössä eikä kehitteillä. 
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Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Kymenlaakson alueella oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen 

tarpeiden arviointia varten. Myös syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen 

toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten oli käytössä ja kyseinen malli on 

työkyvyn tuen tiimi. 

 

Oma-arviointi 

Kymenlaakson lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden välinen yhteistyö ja integraa-

tio eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla Kymenlaakson alueella, ja lääkärikonsultaatioiden saatavuus mm. 

kotihoidon yksiköiden tueksi on maan heikoimpia. Alueella vallitseva lääkäripula tekee tilanteesta haasta-

van. Kiireettömän erikoissairaanhoidon lähetemäärä on kasvanut merkittävästi vuoden 2018 hallinnollisten muu-

tosten seurauksena ja ei-päivystyksellisten erikoissairaanhoidon lähetteiden käsittelyajoissa on ollut eniten hoito-

takuulainsäädännön vastaisia viiveitä koko maan tasolla. Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan päivystyskäynnit 

sekä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yli 75-vuotiailla ovat Kymenlaaksossa maakuntien kor-

keimmasta päästä. Päivystyskäyntien korkea määrä kertoo tuki- ja hoivapalveluiden sekä tukiverkoston kehittä-

mispotentiaalista, johon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeella tähdätään 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittämisessä tavoit-

teena on yhteistyössä toimiminen muun palveluverkon kanssa siten, että asiakas päätyy sinne, mistä hän saa tar-

koituksenmukaisimman palvelun tarpeeseensa. Tekemisessä on keskitytty kolmannen sektorin palvelujen integ-

roimiseen osaksi asiakasohjausta ja tuomalla ne kiinteämmin osaksi sote-keskuksia. Järjestöt on tuotu osaksi soten 

asiakasohjausta toteutetun palvelukatalogi-pilotin myötä. Lisäksi järjestöjen tiedot on otettu osaksi Kymsoten 

palveluja ja chat-robotin asiakasohjausta.  

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä verkostotoimijoiden 

ymmärrys perheen kokonaistilanteesta omassa elinympäristössä on kehitetty systeemisen työotteen ja tiimimallin 

kehittämisen kautta. Systeeminen tiimimalli on koulutettu ja käyttöönotettu perheiden sosiaalityössä. Fasilitointi-

tukea ja perheterapeutin työpanosta tiimeille tarjotaan keväälle 2022 asti. Hankkeen täydennyshaussa haettiin 

resurssia mallin jatkokehittämiseen ja levittämiseen.  

Useita toimenpiteitä on tehty koskien tavoitetta tunnistaa asiakkaan haasteet ja ongelmat oikea-aikaisesti ja 

varmistaa että riittävä tuki pystytään takaamaan koko perheelle moniammatillisesti. Moniammatillisen kehityksen 

tuen -tiimimalli on pilotoitu, kuvattu ja käyttöönotettu koko Kymsoten alueella. Vauvapolku (varhaisen vuorovai-

kutuksen tukeminen) ja neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen polku on kuvattu ja käyttöönotettu Kymsoten, kun-

tien ja järjestöjen yhteistyönä. Myös nuorten verkkoauttaminen on toteutettu Kymsoten, kuntien ja järjestöjen 

yhteistyönä koko maakunnassa. 

Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Kymenlaaksossa oli perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää 

hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä jonkin verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin syksyyn 

2020 asti. Vuoden 2020 huhtikuussa osuus laski hetkellisesti koko maan tavoin, mutta on sen jälkeen kohonnut ja 

oli syksyllä 2021 selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä 

yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on keväästä 2020 syksyyn 2021 ollut tasai-

sessa nousussa ja oli lokakuussa 2021 runsas 30 prosenttia, mikä on noin 20 prosenttia valtakunnallista keskiarvoa 

enemmän. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä pu-

tosi Kymenlaaksossa huhtikuussa 2020 alle viiden prosentin, mutta sen jälkeen määrä on kasvanut siten, että lo-

kakuussa 2021 yli 90 päivää odottaneita oli vajaa 30 prosenttia, koko maassa keskimäärin 13 prosenttia. Hoidon 

jatkuvuus on Kymenlaaksossa tarkastelluilla mittareilla hieman heikentynyt vuodesta 2018. 

Kymenlaaksossa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan keski-

määrin seitsemän arkipäivän kuluessa, kuten myös vuotta aiemmin. 

Kymenlaaksossa on hankeaikana otettu käyttöön useita etäpalveluita, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepal-

veluissa ja nuorisopsykiatriassa. Suun terveydenhuollossa on aloitettu 1-vuotiaiden suunterveystarkastus etävas-
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taanottona -pilotti. Lisäksi kuntoutuksen suoravastaanotolle ohjautumisen mallia on yhtenäistetty alueella. Alueel-

la on myös selvitetty päivystykselle kuulumattomien potilaiden määrää keskussairaalassa eli tehty ”ylivuotoa 

terveysasemilta” -arviointia, jonka mukaan käynnit keskittyvät päiväaikoihin, etenkin maanantaille ja perjantaille, 

ja käynneistä vain 66 prosenttia alittaa kolmen tunnin tavoiteajan. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit tuhatta asukasta kohden ovat Kymenlaaksossa pysytelleet 

hieman valtakunnallista keskiarvoa alemmalla tasolla. Vuonna 2020 käyntien määrä putosi selvästi. Muut kuin 

lääkärikäynnit ovat vähentyneet Kymenlaaksossa huomattavasti ja jäivät alle valtakunnallisen keskiarvon vuonna 

2020. Etäasiointikäyntien osuus nousi muun maan tavoin huomattavasti vuonna 2020 lähes kolmannekseen kai-

kista käynneistä. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikois-

sairaanhoidon hoitojaksoista on Kymenlaaksossa pysynyt viime vuosina noin 20 prosentissa ja selvästi matalam-

pana kuin koko maassa keskimäärin.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on Kymenlaaksossa kasvanut viime vuodet ja määrä 

oli vuonna 2020 0,6 prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Kymenlaaksossa on viime vuosina ollut 

sekä 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä, että psykiatrian laitoshoidon 

13–17-vuotiaita potilaita tasaisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Edellisen määrä kasvaa jyrkästi 

vuonna 2020, jälkimmäisen vain lievästi. Nuorten psykososiaalisten menetelmien osalta IPC ja Cool-Kids -

menetelmät on otettu käyttöön nuorten perustasolla, kouluterveydenhuollossa ja oppilashuollossa.  

Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on viime vuosina ollut Kymenlaaksossa koko maan keskiarvoa 

korkeampi. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä on 

ollut koko maan keskiarvoa hieman pienempi. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on Kymen-

laaksossa ollut selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Määrässä on vuosittain jonkin verran vaihtelua. 

Kymenlaaksossa on hankeaikana kehitetty asiointipalvelua, elintapaohjauksen palvelutarjotinta sekä diabetek-

sen ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta digihoitopolkuja. Elintapaohjauksen Movendos ja Verkkopunta-

ri -sovelluksia on pilotoitua ja molempien sovellusten käyttöä jatketaan. Lisäksi pilotoidaan Yhteisasiakas -

palvelumallia, ja vastaanottotyötä tekeville ammattilaisille on luotu huolen puheeksioton -toimintamalli. Tera-

piakeskustoiminnan kehittämistyössä luodaan malli, jonka avulla potilaat ohjataan oikeantasoiseen psykososiaali-

seen hoitoon, ja ensimmäisiä Terapianavigaattori -pilotteja valmisteltiin syksyllä 2021 kahdelle eri terveysasemal-

le. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan toimenpiteet toisen hyötytavoitteen osalta etenevät suunnitellusti, mutta 

hyödyt ovat arvioitavissa vasta myöhemmin hankkeen aikana. Marraskuussa 2021 perhekeskuksessa kuntoutus-

palveluissa puheterapiajonossa oli 160 henkilöä (odotusaika 4–6 kk), toimintaterapiajonossa 80 henkilöä (alueesta 

riippuen odotusaika 1,5–4,5 kk) ja kasvatus ja perheneuvontajonossa 100 henkilöä (odotusaika 2–4 kk). 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin on Kymenlaaksossa hieman parantunut kaikkien nel-

jän tarkastellun ulottuvuuden osalta vuodesta 2018. Kokemukset palvelujen sujuvuudesta ovat niin ikään jonkin 

verran parantuneet sekä terveys- että sosiaalipalveluja käyttäneiden kokemina. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021 ja käyttöön otettu 

toimintamalli on sosiaalinen raportointi. 

Alueella on pilotoitu kiireellisen vastaanottotoiminnan virtausmallia Kouvolan terveysasemalla. Lisäksi sosi-

aalityön ja terveyspalveluiden kesken on aloitettu suunnitelmat Kymsoten konsultaatiomallin luomiseksi. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Kymenlaaksossa on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden noussut selvästi 

koko maan keskiarvoa suuremmaksi. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus 

kaikista vastaanotolla käyneistä oli Kymenlaaksossa vuoteen 2018 asti suurempi kuin koko maassa keskimäärin, 

mutta on sen jälkeen jäänyt valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. 

Kymenlaakson hankkeessa on keskitytty kolmannen sektorin palvelujen integroimiseen osaksi asiakasohjausta 

ja tuomalla ne kiinteämmin osaksi sote-keskuksia. Lasten, nuorten ja perheiden osalta on kehitetty systeemistä 
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työotetta: systeeminen tiimimalli on koulutettu ja käyttöönotettu perheiden sosiaalityössä. Myös moniammatilli-

sen kehityksen tuen -tiimimalli on pilotoitu, kuvattu ja käyttöönotettu koko Kymsoten alueella. Lisäksi Vauvapol-

ku (varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen) ja neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen polku on kuvattu ja käyttöön-

otettu Kymsoten, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. 

Kymenlaakson syksyn oma-arvioinnin yhteenvetona todetaan, että hyötytavoitteiden arviointi voidaan tar-

kemmin analysoida, kunhan kehittämistoimenpiteet on saatu käyttöönotettua ja muutosten mukaan tuomat hyödyt 

alkavat käytännössä näyttäytymään. Kokonaisuutena ei ole tunnistettu esteitä hyötytavoitteiden toteutumiselle ja 

hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. 

 


