Kymenlaakson sosiaali- terveyspalvelujen
kuntayhtymä – Kymsote
perustaminen 2017 -2018

Kymenlaakson maakunta

84 495
Annikki Niiranen, Kari Kristeri

KYMENLAAKSON YHTEISET
SOTE-HAASTEET
• Maakunnan väestö vähenee ja ikääntyy
• muutos 2016 > 2017 n. -2000 asukasta

• Kymenlaaksossa on maan toiseksi korkein
rakennetyöttömyysaste
• Kymenlaaksolaiset sairastavat keskimääräistä
enemmän verrattuna muiden maakuntien asukkaisiin
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu
• 12,5 miljoonan euron säästötarve

• Työvoimapula sosiaali- ja terveysalan
ammattiryhmissä (esim. lääkärit, sosiaalityöntekijät,
puheterapeutit)
21.2.2020
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Miksi sote kuntayhtymä?
• Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa
vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita
myönteisiä puolia.

• Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja
etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä.
• Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan
kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella
saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen
mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi
aloittaa toimintansa.
• Päätösvalta vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisessa
on kunnilla itsellään sekä Carealla.
• Myös Kymenlaakson kuntien taloudellinen tilanne ja
väestökehitys edellyttävät nykyistä rationaalisempia
rakenteita ja toimintamalleja sote-palveluihin.
• Maakunnan kokoinen toimija pystyy vastaamaan tuleviin
haasteisiin nykyistä rakennetta huomattavasti paremmin.

21.2.2020
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Miksi sote kuntayhtymä? Tavoite:
• Uuden Sote-kuntayhtymän rakentamisessa on
keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja
tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä
tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle ovat:

• Yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille
• Kehittäminen ja uudistaminen
• Osaamisen vahvistaminen olemassa olevan
henkilöstön koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen
kautta
• Tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä
maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen
• Pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle,
kehittyvälle maakunnalle

21.2.2020
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KOHTI SOTE-KUNTAYHTYMÄÄ 7/ 2017 – 12/ 2018

7/2017

8/2017

8/2017

9/2017

10-11/2017

11/2017

11/2017 – 3/2018

KOHTI SOTE-KUNTAYHTYMÄÄ 7/ 2017 – 12/ 2018

4/2018

5/2018

5-6/2018

6/2018

1.7.2018

11/2018

1.1.2019

1.1.2020

KYMSOTEN PERUSTAMINEN

Poliittinen johtoryhmä
-

kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat
kuntajohtajat
Carean yht.kokouksen ja hallituksen puheenjohtaja
Carean toimitusjohtaja
maakuntajohtaja
henkilöstön edustajat

Projektin
johto

Projektiryhmä

- kuntien sote-palveluista vastaavat johtajat
- Carean toimitusjohtaja
- maakuntauudistuksen edustajana muutosjohtaja
– henkilöstön edustajat

-

21.2.2020

Työryhmät

projektiryhmä nimeää työryhmät valmisteluun mm. talous, HR,
ICT, palvelutuotanto, asiakkuuden hallinta, sopimukset, hallinto
jne.

Annikki Niiranen
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Ohjausryhmän tehtävät:
• Projektin päättävä elin
• Ohjausryhmän tehtävä on projektisuunnitelman Viralliset
päätökset teki
toteutumisen seuranta sekä toiminnan ohjaus
Carean hallitus /
• Ottaa kantaa projektissa esiintyviin haasteisiin,
yhtymäkokous
esittää tarvittaessa parannuksia ja tarkennuksia
suunnitelmiin
• Varmistaa projektin onnistuminen ja poistaa esteet
• Nimeää projektijohtajan sekä ohjaa ja tukee tämän
toimintaa
• Nimeää ohjausryhmän sihteerin
• Ohjausryhmän jäsenen tehtävä on omassa
organisaatiossaan edistää projektin etenemistä
21.2.2020

Annikki Niiranen
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Poliittisen ohjausryhmän kokoukset
Päivä

Käsiteltävät asiat

16.11.2017

Järjestäytymispäätökset ( projektiorganisaatio, kokousaikataulu,
kuntayhtymän tuotanto-organisaation vahvistaminen,
asiakkuuden johtaminen uudessa kuntayhtymässä)

12.12.2017

Lähetekeskustelu uuden kuntayhtymän perussopimuksesta,
strategiatyön käynnistämisestä, kustannustenjaon perusteista,
ky:n hallinto-organisaatiosta

16.1.2018

Strategia, perussopimus, kustannustenjako, johtamisjärjestelmä
jne. eli kuntayhtymän perustamista koskevat asiakirjat, hallintoorganisaatio

21.2.2020

Kokoukset pidetään klo 9.00-12.00 Annikki Niiranen
paikka: Etelä ja pohjoinen vuorotellen
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Päivä

Käsiteltävät asiat

13.2.2018

Esitykset perussopimuksesta, kustannustenjaosta, strategiasta,
johtamisjärjestelmästä jne. ; hallinto-organisaatio, palveluverkon
periaatteiden alustava käsittely

13.3.2018

Päätökset: perussopimus, strategia, hallinto-organisaatio,
palveluverkon periaatteet
Lähetekeskustelu: ICT visio & Digistrategia, asiakkuusstrategia
(asiakaslupaus), palveluiden myöntämisen kriteerit,
asiakasmaksut

10.4.2018

ICT visio & Digistrategia, asiakkuusstrategia ( asiakaslupaus),
palveluiden myöntämisen kriteerit, asiakasmaksut

15.5.2018

Päätökset: ICT visio & Digistrategia, asiakkuusstrategia,
palveluiden myöntämisen kriteerit, asiakasmaksut,
henkilöstövalinnat (johtavat viranhaltijat), alustava raami TA
2019, henkilöstön siirtosopimus ehdotus

5.6.2018

Henkilöstövalinnat (johtavat viranhaltijat), TA 2019 raami &
suunnitteluohjeet, henkilöstön siirtosopimus

21.2.2020

Annikki Niiranen
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Päivä

Käsiteltävät asiat

14.8.2018

Kokousaikataulu & käsiteltävät asiat, Kymsoten johtavien viranhaltijoiden
valinnat, järjestöyhteistyö, maakunnallisen tukipalveluyhtiön perustaminen,
kokousaikataulu syksy 2018, sote- projektiryhmän täydentäminen

18.9.2018

Ylimmän johdon palkkataso, palvelujen tuotteistuksen periaatteet
(lähetekeskustelu), tasapainotus 2019 (4,6M€)--> johdon esitys, TA2019
alustavan version linjaukset, sopimusten siirron tilanne, osallisuuden
johtajan valinta

9.10.2018

Palvelujen tuotteistus & hinnoittelu periaatteet, TA2019 lähetekeskustelu
(toiminta ja talous); palvelulupaus suunnitelma, kehittämissuunnitelma
2019- 2021 ja henkilöstösuunnitelma esitys, hallintosääntö
lähetekeskustelu

30.10.2018

Lopullinen TA2019 ehdotus, henkilöstösuunnitelma, palvelulupaus
suunnitelma ja kehittämissuunnitelma 2019- 2021, hallintosääntö, tiedoksi
Kymsoten visuaalisen ilmeen ja brändi-identiteetin keskeiset elementit

27.11.2018

Toiminnan siirron tilanne (sopimukset, henkilöstö, tiedotus), ohjausryhmän
työ päättäminen

21.2.2020

Annikki Niiranen
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KYMENLAAKSON SOTE –PALVELUJEN KOKONAISUUS
Kymsote, voidaan hyvin yhdessä

VISIO
Kymenlaaksolaiset ovat
aktiivisia, hyvinvoivia ja
toimintakykyisiä eri
elämäntilanteissa

Strategiset
linjaukset

Arvot

MISSIO
Laadukkaat palvelut –
hyvinvoiva maakunta

Asiakaskokemus ohjaa toimintaamme

Toimimme jatkuvasti kehittäen ja kehittyen

Takaamme helposti saavutettavat ja
yhdenvertaiset palvelut

Palvelumme ovat ennaltaehkäiseviä,
laadukkaita ja kustannustehokkaita

Henkilöstömme on hyvinvoivaa ja osaavaa

Olemme tulevaisuuden toimija

Toimintamme on
yhdenvertaista

Palvelemme
ammattitaidolla ja
osaavasti
Toimimme
vastuullisesti

Kehitämme yhdessä ja
asiakaslähtöisesti

TA 2019 ehdotus:
704,6 M€

Valtuusto
Tarkastuslautakunta

n. 5200 henkilöä
Siirtyi n. 6200 henkilöä

Hallitus

Ruotsinkielinen
lautakunta

Toimitusjohtaja

Yksilöjaosto

Sisäinen tarkastus

TERVEYDEN JA
IKÄÄNTYMISEN PALVELUT

OSALLISUUDEN PALVELUT
Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut

Vastaanotto- ja
kuntoutus palvelut

Aikuisten monialaiset
palvelut

Sairaalapalvelut

Mielenterveys- ja
päihde-palvelut

Koti- asumis- ja
hoivapalvelut

Sosiaalityön palvelujen
johtaja

Johtajaylihoitaja

Johtajaylilääkäri

TUKIPALVELUT

Hallintoylilääkäri
Kehittämispalvelut

Hallintopalvelut

Annikki Niiranen

Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
• Organisaatiossa koottiin yhteen samaa asiakastarvetta
palvelevat toimijat – herätti paljon keskustelua
• Johtamisessa haettiin jaettua johtajuutta ammatillinen johto &
palvelujohtaminen
• Oli työläs kirjoittaa hierarkkiseen hallintosääntöön, kun johtaminen
perustui sopimiseen, dialogiin ja vuorovaikutukseen
• Pakotti kuitenkin eri ammattilaiset yhteiseen työhön

• Johtajavalinnoissa kaikki eri kuntien johtavat viranhaltijat
sijoittuivat uuden organisaation johtotehtäviin

Omistajaohjaus
• Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän
talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen
huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka,
henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

• Neuvottelut järjestetään kuntakohtaisesti tilivuosittain ennen kuntayhtymän talousarviovalmistelun
käynnistymistä. Kuntaneuvottelujen tulokset käsitellään jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisessä
talousfoorumissa (=kuntakokous)
• Neuvottelumenettelyn lisäksi olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä
muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.
• Toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten
suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta.
• Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä
palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen
kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.

Palvelujen järjestäminen
• 15 eri työryhmää valmisteli asiakasprosesseja, toimintamalleja
• Otettiin käyttöön yhteinen asiakas – ja potilastietojärjestelmä LC
•
•
•
•

Kirjaamiskäytäntöjen uudistaminen oli haasteellista
Asiakaslaskutus saatiin ajan tasalle kesällä 2020
Hoitotakuu tilastot heittelivät eikä niistä saatu varmuutta
Viimeisimmät korjaukset tehtiin joulukuussa; erikoissairaanhoidon
toiseksi vilkkain tuotantokuukausi (?) – ei ole milloinkaan ollut

• Palvelujen myöntämiskriteerit yhtenäistettiin toukokuussa 2018
• Toimintamallit ja työntekotavat poikkesivat valtavasti toisistaan
kunnittain

Talous – linjaukset; kasvun rajoite?
• Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu rajattiin vuosina 2019 -2020
siten, että kasvua hyväksyttiin ainoastaan palkankorotusten +
pakollisten sivukulujen kasvua vastaaviksi eli vuonna 2019 kasvu oli
1,9% ja vuodelle 2020 0,8%
• Vuonna 2019 erikoissairaanhoidossa tuotehinnat, siirtyvän toiminnan
osalta sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto kiinteä laskutus, joka
perustui tilinpäätösennusteeseen 2018
• Vuoden 2018 tilinpäätösennusteiden tietojen keräys oli haasteellista,
kun kunnissa oli hyvin erilaiset kirjaamiskäytännöt mm. keskitetyt
palvelut, hallinnon vyörytykset jne.
• Tarkistus keväällä 2019, kun tilinpäätökset valmistuivat

• Asiakasmaksujen yhtenäistäminen toukokuu 2018, käyttöön 2019
• Osittain porrastetusti, ettei muutos ollut liian suuri yksittäisille asiakkaille

OK

1.1.2019 otettiin käyttöön
uusi taloushallinnon
järjestelmä SAP-Hana

OK
2019
OK
2019
2019

OK - 2020
2019 - 2021

Henkilöstö
• Henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein

• Kaikki, joiden työtehtävistä yli 50 % kohdistui sote palveluihin
• Hallinnon asiantuntijatason tukipalveluhenkilöstöä siirtyi hyvin niukasti

• Järjestöt olivat kattavasti ja aidosti mukana valmistelussa

• Järjestäytyminen kesti 4 kk, suuri edustajien joukko neuvotteluissa alkuvuodesta
2019

• Siirtyvän henkilöstön tiedot vaihtuivat, muuttuivat, täydentyivät aivan
viimeiseen asti - palkat maksuun tammikuussa!
• Erilaiset henkilöstöetuudet
• Henkilöstöetuudet vaihtelivat kunnittain paljon
• Liikunta, kulttuuri, muistamiset jne.

• Sovittiin, että noudatetaan Carean henkilöstöetuuksia siihen asti, kunnes on
määritelty Kymsoten omat

• Kunnat eivät siirtäneet keskitettyjä määrärahoja esim. tyhy toimintaan, joten Kymsote ei
tukenut / toteuttanut tyhy toimintaa juuri lainkaan – Tästä kipuiltiin kovasti

• Kriittiset paikalliset sopimukset jatkettiin määräaikaisina joulukuussa;
Carean hallitus

OK
OK
OK
OK
2019
2019
OK
OK / 2019

2019

Kiinteistöt
• Kymsote omistaa keskussairaalan ja erityishuollon käytössä
olleet kiinteistöt eli entiset Carean kiinteistöt
• Kymsote on vuokrannut kiinteistöt kunnilta ja muut kuntien
aikaisemmat vuokrasopimukset siirtyivät liikkeenluovutuksessa
Kymsotelle
• Vuokrausehdot kaikille samanlaiset paitsi vuokran suuruus entisellään

• Tyhjät kiinteistöt palautuvat kunnalle ilman korvausta
• Valmistellaan kiinteistöstrategia 2030 yhdessä kuntien kanssa v.
2020
• Vuonna 2019 ei saanut tehdä muutoksia palveluverkkoon eli
toimittiin kaikissa aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa

Tukipalvelut
• Valmisteltiin maakunnallista tukipalveluyhtiötä (kiinteistöhuolto,
puhtauspalvelut ja ruokahuolto) => ei edennyt päätökseen
• Kymsoten omistama Kastek Oy tuottaa kiinteistöhuollon
palvelut ja puhtauspalvelut omistamissaan kiinteistöissä
• Kunnilta ostetaan palvelut niiltä vuokrattuihin tiloihin sekä niihin
ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin, joissa kunnat tuottivat palveluita
ennen kuntayhtymän perustamista

• Ravintopalvelut ostetaan Kymsoten osakkuusyhtiöltä Kymijoen
Ravintopalvelut Oy
• Kunnilta hankitaan ravintopalvelut siirtyneen toiminnan osalta

• Kliiniset tukipalvelut tuottaa HUS (laboratorio, kuvantaminen,
lääkehuolto / apteekki)

Rajapinnat kuntiin
• Pyrittiin yhtenäisiin käytäntöihin kaikkien kuntien kanssa – ei
aivan onnistunut
• Psyykkarit siirtyivät Kymsoteen, paitsi Kouvola jätti omaan
organisaatioon, koulupsykologit ja koulukuraattorit kunnissa
• Työpajatoimintaa sekä Kymsotessa että kunnissa
• Maahanmuuttopalvelut
• Ikääntyneiden liikunnanohjaus sekä kunnissa että Kymsotessa
• Järjestöavustukset sekä kunnissa että Kymsotessa (sovittu v. 2020)

• => tietojärjestelmät olleet haasteellisia; miten tietojen
siirtyminen eri toimijoiden kesken ratkaistaan
• Suurimmat asiakasryhmät lasten ja nuorten palveluissa, joissa
tehty hyvää yhteistyötä perhekeskusmallin suunnittelussa

Maakunnallinen hyte-työ Kymenlaaksossa

Kymsote koordinoi

1-2 x vuodessa kaikille toimijoille avoin hyte- ja osallisuusfoorumi
Alueen hyte-koordinaattoreiden ja -yhteyshenkilöiden verkosto
Alueellinen hyte- ja osallisuustyöryhmä

Alueellinen hyvinvointikertomus:
- Yhteiset alueelliset tavoitteet
- Kuntien hyvinvointikertomukset pohjana
- Jokainen toimija tekee omat tarkennukset

-

Kymsote: kehittämispäällikkö, hyte
Eri toimijoiden hyvinvointikoordinaattorit/-yhteyshenkilöt
Järjestöt, kuntalaiset, kuntien eri
neuvostot

- syksy 2019 yhteinen suunnittelutyö
- kevät 2020 kuntakorttien tiedot ja alueellisten painopisteiden tarkentaminen
- syksy 2020 alueellisen hyvinvointikertomuksen koonti + raportointi

KEHITYSHANKKEIDEN VISIO
Kehityshankkeet

Kohderyhmät
Päiväkävijät
Asiakkaat, joilla palvelukäyttö
on vähäistä ja satunnaista

Avainasiakkaat
Paljon palveluita käyttävät asiakkaat,
esim. monisairas ikäihminen

Aktiiviasiakkaat
Asiakkaat, joilla on yksi päivittäistä hoitoa
vaativa sairaus tai muu avun tarve, mutta ovat
muuten terveitä, esim. diabeetikot

Tietoa
etsivät
asiakkaat

Riskiryhmät
Asiakkaat, joilla on kohonnut riski lisääntyvään
palvelukäyttöön, esim. äkillisesti kasvanut
palveluntarve useissa eri palveluissa

Kymsoten työntekijät

3
Asiakaskokemuksen
kehittäminen

6
Kotiin vietävän
teknologian
hyödyntäminen
hoidossa ja
hoivassa

9
Valikoitujen
interventioiden
vaikuttavuuden
seuraaminen
asiakaspolkutasolla

12
Hallinnon,
hankinnan ja
tukipalvelujen
uudistaminen

5
Digitaalisten
palvelukanavien
kehittäminen

7
Valikoitujen
asiakaspolkujen
kuvaaminen ja
tehostaminen

10
Valikoidut
jonot pois

4
Työntekijäkokemuksen
kehittäminen

11
Liikkuvien
palveluiden
kehittäminen

8
Ennakoiva sosiaalija terveydenhuolto

2
Keskitetty neuvontaja asiakasohjaus

1
Palveluiden
kohdentaminen
tarvelähtöisesti

Mitä tekisin toisin?
• Riittävästi resursseja valmisteluun; meillä tehtiin lähes kaikki
oman työn ohella – riittävä keskustelu kuntien kanssa, että
saadaan lähtötiedot mahdollisimman samanlaisina kaikilta
• Johtamisen prosessien kuvaaminen, kommunikointi koko
organisaation kanssa (hallinto, talous, HR, raportointi jne.)
• Johtajien valinnat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
sitoutuminen valmisteluun ja yhteiseen tekemiseen
• Palvelusopimus – tarvitaanko sitä neuvottelumenettelyn lisäksi?
• Viesti, viesti, viesti asiakkaille, henkilöstölle, päättäjille!

Miltä Kymsoten toiminta ja haasteet
näyttävät tänään?

Kymsoten organisaatio 1.1.2020
Valtuusto

Tarkastuslautakunta

Hallitus

Ruotsinkielinen
lautakunta
Yksilöjaosto

Toimitusjohtaja

Terveyden ja sairaanhoidon
Terveyden ja
palvelut
sairaanhoidon palvelut
Johtajaylilääkäri

Psykososiaaliset ja
kehitykselliset palvelut

Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

Strategiapalvelut

Asumispalvelut

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Asiakas- ja palveluohjaus varhaisen tuen
palvelut

Suun terveydenhuolto

Kuntoutuspalvelut

Vastaanottopalvelut

Perustason osastohoito

Medisiiniset palvelut

Talous

Operatiiviset palvelut

Henkilöstöhallinto

Ensihoito ja päivystys

Johtamisen
tukipalvelut
Hallinto

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

ICT

Aikuisten monialaiset palvelut

Viestintä ja markkinointi

Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut

Osaamisen johtaminen

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Palvelujen kehittäminen

Hallintoylilääkäri

Johtajaylihoitaja
Sosiaalityön
palvelujohtaja

Ensimmäinen vuosi takana - ajatuksia
• Mitään katastrofia ei sattunut, ei ehkä mennyt kuin Strömös ssa
• Onnistuimme tuottamaan palvelut asiakkaille ja potilaille lähes
hoitotakuussa – ei oleellista poikkeamaa kuntien toimintaan
• Pystyimme hallitsemaan asiakasvirtoja paremmin yhtenä organisaationa
esim. vuodeosastohoidot
• Keskitetty asiakasohjaus ikääntyneet, vammaispalvelut, mielenterveysja päihdepotilaat – asiakasvirrat ja resurssit paremmin hallinnassa;
syksyllä 2020 terveysasemien HTA ja ajanvaraus
• Monenlaista palvelujen kehittämistä esim. kotihoito 24/7 kaikissa
kunnissa, geriatrian palveluja myös pieniin kuntiin, kotisairaalatoiminta
koko maakuntaan, nuorten matalan kynnyksen palvelut käyttöön Kouvola
& Kotka, terveys- ja hyvinvointiasemien toiminnan laajentaminen ja
palvelujen lisääminen jne.

Ensimmäinen vuosi takana - ajatuksia
• Hyväksyttiin palvelujen saatavuus ja saavutettavuus raportti
• Palvelujen sijoittuminen eri kuntiin
• Kiinteistöstrategia tehdään kuntien kanssa yhdessä vuonna 2020
• Osan kuntien vaikea hyväksyä muutoksia – palvelut entisen kaltaisena

• Käytiin touko – heinäkuussa koko organisaatioita koskevat yt
neuvottelut – säästötavoite 25 M€ , 400 htv:n vähennys
• Uusi organisaatio; johtamisen selkiyttäminen
• Edetään kolmella kärkihankkeella; tulevaisuuden sote keskus,
perhekeskusmalli, asumis- ja kotipalveluiden rakennemuutos
• Tuottajien monimuotoisuus, palvelujen digitalisointi (systemaattinen rakenne;
ei pistemäistä kehittämistä)
• Asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisen aloittaminen

Ensimmäisen vuoden talous

Erikoissairaanhoidon rahoitusosuudet
TILINPÄÄTÖS 2019
Hinnan
korotus 1,5 %
Kalliin hoidon
tasaus 1-12kk
2019

TOT YHT
1-12kk 2019

Toteutuma Kalliin hoidon
1-12kk 2018
tasaus
Carea
1-12kk 2018

Toteutuma
1-12kk 2018
Kuntien
Erva+muut esh-

Toteutuma
M-%
1-12kk 2018
2018-2019
YHTEENSÄ

TA 2019

Toteutuma
1-12kk 2019

216 255 000

230 916 238

0

230 916 238

10007 HAMINA

24 187 000

26 289 496

-532 252

25 757 244

106,5

10009 KOTKA

74 546 000

75 992 284

912 756

76 905 040

103,2

104 619 000

113 692 018

-79 496

113 612 522

10012 MIEHIKKÄLÄ

2 671 000

2 651 220

51 457

2 702 677

101,2

2 521 745

102 813

29 645

2 654 203

1,8

10013 PYHTÄÄ (1

6 934 000

8 108 059

-486 395

7 621 664

109,9

6 974 644

-423 357

141 954

6 693 241

13,9

10017 VIROLAHTI

3 928 000

4 183 161

133 930

4 317 091

109,9

3 844 684

176 072

65 394

4 086 150

5,7

Jäsenkunnat

10010 KOUVOLA

Tot-%

106,8 219 705 949

0

4 805 460 224 511 409

2,9

23 954 093

463 226

332 168 24 749 487

4,1

73 750 513

680 149

934 456 75 365 118

2,0

108,6 108 660 270

-998 903

3 301 843 110 963 210

2,4

1) Laskutus ulkoiselle palveluntuottajalle

Tilikauden tulos -0,5 M€ ,
kumulatiivinen ylijäämä 3,8 M€

Olosuhteisiin nähden mielestäni
onnistuimme talouden osalta hyvin,
ainakin kohtuullisesti.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rahoitusosuudet
TILINPÄÄTÖS 2019

TA2019

Jäsenkunnat
10007 HAMINA
10009 KOTKA
10010 KOUVOLA
10012 MIEHIKKÄLÄ
10013 PYHTÄÄ (1
10017 VIROLAHTI

416 800 000
50 605 000
132 768 000
205 623 000
4 477 000
16 740 000
6 587 000

MTA2020
1.7.2019

PTH ja sos.palv
Vuosisopimus
(siirt.toiminta)
1-12kk 2019

420 100 092
52 214 043
133 302 533
206 246 518
4 850 908
17 030 481
6 455 609

1) Ulkoistetun kokonaissopimuksen mukaiset osuudet (myös esh)

387 610 528
49 171 828
127 609 269
183 245 678
4 641 737
17 030 496
5 911 520

PTH-osasto
Sosiaalipalv
PTH-osasto
Tuotteistettu Tuotteistettu palv Tuotteistettu palv
palv POKS
(ent. Carean palv)
HOIKU
1-12kk 2019
1-12kk 2019
1-12kk 2019
12 559 235
2 287
37 850
12 512 410
0
6 688
0

14 294 415
1 707 818
2 885 253
8 983 814
6 268
330 415
380 847

6 064 533
993 619
2 880 961
2 048 967
62 797
1 204
76 985

Toteutuma
YHT
1-12kk

420 190 404
51 875 552
133 413 333
206 790 869
4 710 802
17 030 496
6 369 352

Tot-%

100,0
99,4
100,1
100,3
97,1
100,0
98,7

KUNTIEN SOTE NETTOMENOT 2018
Nettokustannukset =(Toimintakulut (ml. sisäiset erät) + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot (ml. sisäiset erät)
+ Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos)
Yksikkö: 1000 eur

2018

2018

Lähde:
SOTE nettomeno
Tilastokeskus
vähenn jälk
20.9.2019

HAMINA
KOTKA
KOUVOLA
MIEHIKKÄLÄ
PYHTÄÄ
VIROLAHTI

78 792
218 357
319 413
7 715
17 725
10 698
652 700

76 590
207 196
312 304
7 336
17 151
10 386
630 963

2019
Lähde: KYMSOTE
tark
palvelusopimus
2019
Lisätään 1,5%

77 739
210 304
316 989
7 446
17 408
10 542
640 427

76 401
207 848
310 866
7 522
17 030
10 384
630 051

EROTUS

-1 338
-2 456
-6 123
76
-378
-158
-10 376

Tästä emme ole
päässeet
yhteisymmärrykseen
kuntien kanssa.

Kehittämisen haasteet tulevina
vuosina

Kehittämisessä keskiössä
Geneerisen asiakasohjauksen konseptin
rakentaminen ja pilotointi
• Asiakkuuden hallinnan kehittäminen
(segmentointi, crm, riskimittarit, integraatiot aptj ja kanta)

• Alueellinen palveluhakemisto
(3.sektori, palveluntuottajat, ylläpitomalli)

• Yhteydenottokanavat ja itsepalvelut
(omaolo, terveyskylä, chatti, chattibotti)

• Keskitetyn asiakasohjauksen palvelut
(neuvonta, ohjaus, etäpalvelut, seurantapalvelut)

• Asiakasohjauksen tietopohjan kehittäminen
(järjestäjän työkalut)

Keskeisin kehittämisen kohde
asiakasohjaus ja sen eri
toiminnot!

Peke-toimintamallin kehittäminen
Viestintä

Perhekeskuksen toimeenpanon
osaprojektit

Johtaminen

Tilasuunnittelu

Perehdyttäminen

M
U
U
T
O
S

ASIAKASOHJAUS

ASAIAKASKOKEMUS
LAADUN
HALLINTA

KEHITTÄMISYKSIKKÖ

DIGITAALISET
PALVELUT

VARHAINEN
TUKI

Sosiaalihuollon
asiakkuuden
porrasteisuus
Monialainen arviointi,
tuki ja hoito

LASTENSUOJELU
Vammaisten lasten
tukipalvelut ja
kriisiyksikön
perustaminen

Erikoissairaanhoidon
konsultaatiomalli
Intergratiiviset asiakaspolut:
Mielenterveyden tuki,
nepsy, vauvapolku
Kehityksellisten palveluiden
palveluprosessin
kehittäminen

Systeeminen malli
Perhehoidon
vahvistaminen

Jälkihuollon
tukiasuntotoiminta

Lastensuojelulaitosten
toiminnan kehittäminen
Sijoitustoiminnan
koordinointi

Tulevaisuuden sote- keskus
Tavoitteena toimivan Sote -keskus konseptin rakentaminen
• Asiakassegmentointi
• Palvelumallit
• Eri ammattiryhmien toiminta sote –keskuksissa
• Resurssien kohdentuminen ja työvirrat

• Ennakoiva työote
• Sote –keskuksen verkostomainen työtapa ja johtaminen
Prosessikehittäminen kohdentuu sote-keskuksen asiakkuuksien
kannalta keskeisimpiin ja saatavuudeltaan haastavimpiin prosesseihin
• Vastaanottotoiminta
• Mielenterveys- ja päihdeasiakkuudet
• Tuki- ja liikuntaelin sairaudet (kuntoutus)
Perhekeskustoiminnan kehittäminen
• Aikuissosiaalityö
• Lasten ja nuorten varhainen tuki;
• Työttömät/osatyökykyiset
• mielenterveyspalvelut ja kehitykselliset palvelut
• Kotihoito
Erityistarkastelussa kaksi asiakassegmenttiä:

Riskiryhmät

Yhteisasiakkaat

•
•
•

(rakenteiden uudistaminen, verkostotyö, menetelmät,
integratiiviset palvelupolut)
Sosiaalityön ja kehityksellisten palveluiden porrasteisuus
(palveluiden saatavuus)
Moniammatillinen arviointi
Ennakointi

Ikääntyvän palvelupolku

Asiakas- ja
palveluohjaus
sekä varhainen
tuki
• Gerontologinen
sosiaalityö
• Kotona asumisen tuki
• Ennaltaehkäisevät
palvelut
• Asiakasohjaus
seitsemänä päivänä
viikossa
• Oikea-aikainen
kotiutuminen oikeiden
palveluiden turvin

Omaishoito

Kotihoito ja
kotihoidon
tukipalvelut

• Tehostettu
palvelutarpeen
arviointi
• Säännölliset
lyhtyaikaishoidon- ja
kuntoutusjaksot
• Tavoitteena
perhehoidon
lisääminen
• Tukikäynnit
• Digitaaliset ratkaisut
• Vahvistetaan
resursseja

• Ympärivuorokautinen
kotihoito
• Panostetaan
työhyvinvointiin
• Kotona sumista
tukevat palvelut
(kauppa-, kylpy-,
kuljetus, -ruoka, turvapalvelut)
• Digitaaliset ratkaisut
• Säännöllinen
kuntoutus

Palveluasuminen ja
tuettu asuminen
• Lisätään
palveluasumista
• Luodaan tuetun
asumisen malli
vastaamaan
turvattomuuden ja
yksinäisyyden
tunteeseen

Tehostettu
palveluasuminen
• Kevennetään rakenne
valtakunnalliselle
tasolle asteittain
• Yhtenäiset
myöntämisen
perusteet
• Uudistetaan
henkilöstörakenne

Terveiset: Rohkeasti tulevaisuuteen!
• Yhdessä olette enemmän – yhdessä voitte panostaa
kehittämiseen ja uudistamiseen enemmän kuin kukaan yksin
• Asiakasvirtojen ohjaaminen ja palvelupolkujen hallinta on
yksinkertaisempaa yhtenä kokonaisuutena => kustannusten
hallinta helpottuu
• Tarvitaan päätöksiä ja sitoutumista kaikilta osallisilta; eteneminen
hidastuu, vaikeutuu ellei kaikki ole mukana
• Pitäkää ohjausmallit mahdollisimman yksinkertaisina; panostakaa
toiminnan läpinäkyvyyteen ja raportointiin, viestintään

Kiitos!

Lisätietoja:
Annikki Niiranen
Puh. 0206332000
Sähköposti: annikki.niiranen@kymsote.fi

