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Nina Brask

Aluehallituksen puheenjohtaja

nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Kymenlaakson 
hyvinvointialue



Tulevaisuuden 
hyvinvointialue

Millainen on uusi hyvinvointialue 1.1.2023?

Millainen on hyvinvointialue 5 –vuoden 

kuluttua?
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Yleistä

Kymenlaakson hyvinvointialue - Kohti 

hyvinvointialuetta (kymenhva.fi)

Linkki podcastin

tekstivastineeseen: Hyvinvointialueen 

hallinto – uusi päätöksenteon taso

3

https://kymenhva.fi/
https://kymenhva.fi/odotushuone-podcast-jakso-1/


Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen uudistusta koskeva laki tuli 

voimaan 1.7.2021

Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta, 

joiden järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali-

ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi 

sekä oppilashuolto vuodesta 2023 alkaen.

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta 

erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja niillä on 

alueillaan itsehallinto.
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Keskitämme voimavarat 
terveyden, turvallisuuden 
ja tuen tarjoamiseen

Uudistusta tarvitaan

takaamaan yhdenvertaiset palvelut kaikille 

tulevaisuudessakin.

vastaamaan palvelujen tarpeen kasvuun 

väestön ikääntyessä.

hillitsemään kustannusten kasvua.

turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman 

saanti.



66

Kymenlaakson 
hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialueen muodostavat Kotka, 

Kouvola, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti.

Asukasmäärä n. 163 000

Hyvinvointialueelle siirtyy 

yhteensä n. 7 400 työntekijää:

Kymsoten työntekijöitä n. 6300

Kympen työntekijöitä n. 1040

Kuntien työntekijöistä 

koulukuraattorit ja koulupsykologit
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Alueellinen väestöennuste 2021–2040:

Kymenlaakson väestömäärä -16 %

Työikäisten määrä -22 %

Ikärakenne muuttuu merkittävästi

Alle 15-vuotiaita -32 %

Yli 75-vuotiaita +40 %

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2021

Väestö ikääntyy ja palvelujen tarve 

muuttuu

Tuleva rahoitus muodostuu pitkälti 

väestömäärästä 

 negatiivinen muuttoliike vaikuttaa 

vähentävästi hyvinvointialueemme 

rahoituksen määrään

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste Kymenlaaksossa 2018–2040



Hyvinvointialueiden 
rahoitus

Sote-palvelujen ja pelastustoimen 

kustannukset siirtyvät kunnilta 

hyvinvointialueille.

 kuntien tuloja siirretään valtiolle, 

joka rahoittaa hyvinvointialueiden 

toimintaa.

Rahoitusmalli perustuu hyvinvointialueen 

erilaisiin tarvetekijöihin ja asukaslukuun.
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Kymenlaakson erityispiirteet, jotka tuovat painetta 

erityisesti rahoitukseen ja palvelutarpeen kasvun hallintaan

Työvoiman saatavuuden 

haasteet alueen suurimmalle 

työnantajalle

Osaavan työvoiman saatavuus hoiva, hoito ja lääkärirooleihin on yksi Kymsoten suurimmista ongelmista.

Kymsote on alueen suurin työnantaja, jolle on erittäin iso merkitys Kymenlaaksolle vaikean rakennemuutoksen alueena.

Vahva HUS-yhteistyö on tähän asti turvannut asemaa, hyvinvointialueiden ja Uudenmaan erillisratkaisun myötä tämä 

dynamiikka muuttuu ja uhkaa nykyistä toimivaa yhteistyötä.

Laajan ympärivuorokautisen 

päivystävän 

keskussairaalan asema

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi mietinnössään 16/2021, että hyvinvointialueiden myötä nykymuotoinen jako ei ole perusteltu ja että 

siirrettäessä järjestämisvastuu nykyisiä järjestäjiä suuremmille hyvinvointialueille, yksityiskohtaisesti määritelty eri laajuisten ja tasoisten 

päivystysten sääntely ei ole tarpeellista, vaan hyvinvointialueiden omaa päätösvaltaa niiden käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa 

voidaan lisätä. Kymenlaaksossa laajan ympärivuorokautisen päivystävän keskussairaalan palvelu kokonaisuus toteutuu jo 

nykyisellään lähes kokonaan.

Kahden kaupunkikeskuksen 

asukkaiden terveys ja turva

Kahden kaupunkikeskuksen ja sairaalan malli aiheuttaa erityisesti painetta palvelujen ja palvelutarpeen rahoitukselle, tämä tulisi 

huomioida rahoituksessa

Elintapasairauksien 

vähentäjä ja hoitaja

Kymenlaaksossa on paljon elintapasairauksia, joiden ennalta ehkäisyssä ja hoidossa hyvinvointialueella on merkittävä rooli yhdessä 

kuntien kanssa. Tämä painotus ei näy riittävästi rahoituksessa.

Vaativa ja monimuotoinen 

pelastustoimi

Kymenlaakson alue vaatii monimuotoista ja tehokasta pelastustoimea maalla, merellä ja ilmassa. Tämän rahoittaminen on haaste 

erityisesti 

mallissa, jossa väestön väheneminen leikkaa rahoitusta koko ajan, ilman että palvelutarve muuttuu. Lisäksi kalustohankintoihin vaikuttavan 

öljynsuojelurahaston rooli on epäselvä.

Logistiikan ja teollisuuden 

kumppani

Kymenlaakso on logistiikan ja Seveso laitosten keskittymä, joka edellyttää hyvää terveydenhuollon ja pelastustoimen valmiutta. 

Tämä tulee ylläpitää kaikissa tilanteissa.



Yleistä

Mikä muuttuu?

Kymsoten toiminta on pohjalla, 

Kymenlaakson pelastuslaitos liittyy 

uudistuksessa hyvinvointialueelle. 

Päättäjät valittu demokraattisesti vaaleilla

Lautakuntarakenne syntyy

Vaikuttamiselimet mukana

Valtio rahoittaa, kuntien rahoitus lakkaa
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Organisaatio
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Toimialat

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Sosiaalipalvelut

Pelastustoimi

Konsernipalvelut

Strategia- ja integraatiopalvelut
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Päätöksenteossa 
keväällä ja kesällä 2022 

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

Hyvinvointialuejohtajan valitseminen

Hallintosääntö

Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio 

(toimialat ja tulosalueet)

Henkilöstön siirtosopimus

Talousarviokehys 2023
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Toiminnan uudistuksen 
tavoitteet sosiaali- ja 
terveydenhuollossa

Hoitoon pääsyn vauhdittaminen (seitsemässä päivässä hoitoon)

Turvallinen ja toimintakykyinen arki ikääntyneelle

• Kotihoidon kehittämistyössä luodaan yhtenäinen tapa tuottaa kotihoitoa ja ottaa käyttöön 
myös uusia digitaalisia palveluita kotihoitoon.

Perhekeskuksesta varhaista tukea lapsiperheille

• Sähköinen Perhekeskus toimii aktiivisesti myös verkossa ja tarjoaa matalan kynnyksen 
apua, tukea ja tietoa kaikille alueen lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Jonottamatta tukea mielenterveyteen

• Digitaalisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen tavoitteena on varhaisen 
tuen parempi saavutettavuus ja palveluiden vieminen asiakkaan luokse helposti verkossa.

Yhdellä yhteydenotolla sosiaalihuollon palveluihin

• Tulevaisuuden sote-keskuksessa sosiaalipalvelun tavoitettavuus helpottuu ja selkiytyy. 
Yhteyden saanti sosiaalipalveluun tulee olla mahdollisimman helppoa ja eri tavoin 
saavutettavaa.

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Hyvinvointia ja terveyttä edistetään monialaisessa yhteistyössä. Tavoitteena on 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen.
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Lähde: sote-uudistus.fi
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Toiminnan uudistus: 
pelastustoimi

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden 

vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kanssa rinnakkainen toimiala.

Pelastustoimi voi jatkossakin tuottaa ensihoitopalveluita 

terveydenhuollolle.

Hyvinvointialueiden myötä valtiollinen ohjaus ja tuki 

vahvistuvat.

Pelastustoimea kehitetään valtakunnallisena 

järjestelmänä.

Kansalaiset saavat jatkossa entistä yhdenmukaisempaa 

palvelua kaikkialla Suomessa.

Lähde: www.intermin.fi/pelastustoimenuudistus



Järjestöyhteistyö

Järjestöjen työ on korvaamattoman arvokas 

palveluketjuissa tai -kokonaisuuksissa

Vapaaehtoisten määrä on valtava, jopa 40 % 

eli kansantaloudellinen hyöty

Hyvinvoinnin – ja terveyden edistämistyötä

Sote-järjestöt palveluntuottajina

16



Järjestöyhteistyö

Järjestöjen avustusjärjestelmän luominen ja 

parantaminen

Järjestöjen tilojen käytön tukeminen

Säännöllisen vuorovaikutustavan sopiminen

Osallisuuteen kannustaminen

Kehittämistyö

Kumppani
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Kiitos.

kymenhva.fi

#kymenlaaksonhyvinvointalue

#kohtihyvinvointialuetta

#arjenturvana

#yhdessäparas
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