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Taustaa
Alueellinen hyvinvointikertomus on
laadittu tiiviissä yhteistyössä
Kymenlaakson kuntien (Hamina,
Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä,
Virolahti), Kymsoten ja järjestöjen
kanssa.
Valmisteluprosessiin ovat
osallistuneet myös Kymenlaakson
liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
Kaakkois-Suomen TE-toimisto,
Kymenlaakson pelastuslaitos
(Kympe), Etelä-Suomen
aluehallintovirasto (AVI) ja
Kymenlaakson hyvinvointia
kulttuurista verkosto.
Lisäksi on kuultu alueen kuntalaisia
valmisteluprosessin aikana.

Kymsote koordinoi alueellista hyte- ja yhdyspintatyötä 6/2019 alkaen
(kuntajohtajien päätös):

-Toimii hyte-yhteistyöverkostojen koollekutsujana; alueellisessa hyte- ja
osallisuustyöryhmässä (ohry) sekä hyte-koordinaattoreiden työryhmissä.
-Koordinoi alueellista hyvinvointikertomustyötä, joka valmistellaan yhteistyössä
alueen kuntien ja muiden hyte-toimijoiden kanssa.
Alueelliset hyten painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu monialaisen
työryhmätyöskentelyn tuloksena ja ne perustuvat väestön terveysseurantatietoihin
(indikaattoritieto) sekä asiantuntijatietoon.  Prosessiin osallistui yli 200 hlöä.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja –suunnitelman 2020-2025 hyväksymisprosessi:

9/2020 Kymsoten johtoryhmä
10/2020 Kymsoten hallitus
11/2020 Kymsoten yhtymävaltuusto
 Kuntien valtuustot

Tarkoitus ja tavoitteet
Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategiset painopisteet ovat:
Kymenlaakson asukkailla on
mahdollisuus
1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea
siihen
2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään
mielenterveyteen
3) elää turvallista arkea terveellisessä
ympäristössä
4) merkitykselliseen elämään

https://www.kymsote.fi/alueellinenhyvinvointikertomus

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2020–2025 on
strateginen asiakirja:
- Toimii tiedolla johtamisen välineenä ja tarjoaa päätöksenteon tueksi
kokonaiskuvan maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden tilasta.
- Painopisteet on laadittu monialaisen työryhmätyöskentelyn tuloksena ja
ne perustuvat väestön terveysseurantatietoihin sekä asiantuntijatietoon.
Tavoitteena on lisätä kymenlaaksolaisten hyvinvointia, terveyttä ja
toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa
osallisuutta:
-Painopisteiden toteutumista tukevat tavoitteet on suunniteltu
toteutettavaksi alueellisella tasolla, Kymsotessa sekä alueen kunnissa ja
järjestöissä.
-Tavoitteena on uudistaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistoiminnan rakenteita, jolloin se tukee myös hallitusohjelman ja
valtionavustushankkeiden kehittämistyön käytäntöönpanoa – painopisteen
siirtymistä raskaista palveluista ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
Tarkoitus on tuottaa yhtenäinen tilannekuva kaikille toimijoille ja
koota eri toimijoiden resursseja yhteisten tavoitteiden suuntaiseksi.

Alueellista hyvinvointikertomusta tukevat ja täydentävät mm.
seuraavat asiakirjat ja suunnitelmat:
Kuntakortit kaikista alueen kunnista

Vaikuttavuuden
aikaansaamiseksi
tarvitaan kaikki toimijat
avoimeen sekä tasavertaiseen
verkostoyhteistyöhön.

Järjestöjen hyte-toiminnot Kymenlaaksossa 2020
Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2020
Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2014-2020
Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2020-2024
(oma raportointi, lisäksi toimenpiteiden raportointi osana alueellisen hyvinvointikertomuksen
raportointia)

Kymenlaakson alueellinen ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
(raportointi alueellisen hyvinvintikertomuksen raportoinnin yhteydessä)

Saavutamme hyvinvoinnin
tavoitteet yhdessä tehden ja
osallistuen.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutuneista
toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kuntien ja kuntayhtymän
talous- ja toimintasuunnittelun yhteydessä. (AHVK 2020)

Kymenlaakson
alueellinen
hyten
rakenne

Asukkaat innostuvat osallistumaan
ja vaikuttamaan omaan, yhteisönsä
ja ympäristönsä hyvinvointiin.
Kaikki toimijat yhdessä mahdollistavat
asukkaiden kanssa paikallisen
toiminnan ja saumattoman yhteisen
tekemisen.

Kunnat
Hamina, Kotka,
Kouvola,
Miehikkälä,
Pyhtää ja Virolahti
🔻
Kuntien valtuustot
🔻
Kuntien hyvinvointityöryhmät

HYTE-TYÖ
Yhteiset painopisteet:
Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus:
1) elää päihteetöntä elämää ja saada
tukea siihen, 2) terveellisiin elintapoihin ja
hyvään mielenterveyteen 3) elää turvallista
arkea terveellistä ympäristössä,
4) merkitykselliseen elämään.
Koordinointi

Kymsote

Kymsote

Kymenlaakson
sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymä

Hyten kehittämispäällikkö

Alueelliset hyte-työryhmät
Hyte- ja osallisuustyöryhmä (ohjausryhmä)
🔻
Hyte-koordinaattoreiden työryhmä
🔻
Alatyöryhmät
Ehkäisevän päihdetyön työryhmä,
Elintapaohjuksen kehittämistyöryhmä,
Osallisuustyöryhmä,
Turvallisuusfoorumi

Yhteistyökumppanit
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen TE-keskus
Kymenlaakson liitto
Kymenlaakson
pelastuslaitos, Kympe
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto, AVI
Kymen-Karjalan sosiaalija terveysturva ry, järjestöt
Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista
-verkosto, Xamk

Sanna Koste 5/2021

Alueellinen koonti
RAPORTOINTI 2020-2021 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 1. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
TAVOITE 1: Alkoholin kulutuksen ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 2: Savuton Kymenlaakso 2030
TAVOITE 3: Muiden päihteiden käytön ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 4: Rahapelaamiseen liittyvien haittojen vähentäminen
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Vuoden 2021 alussa:
- Perustettu alueellinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Verkoston toimijoina kunnat, Kymsote, Ehyt ry.
- Laadittu alueellinen ehkäisevän päihdetyön malli resurssiesityksineen.
- Käynnistynyt Yhteispelillä-hanke (pelihaittojen ehkäisy) yhteistyössä kunnat, järjestöt, Kymsoten miepä-palvelut. Ammattilaisten
koulutuksia toteutettu.
- Rahapelitoimijat -yhteistyötiimi aloittanut: yhteiskehittäminen rahapelaamisen palvelupolkupilotille.
- Kokemusasiantuntijoiden yhteistyön mallintaminen aloitettu.
- Sote- rakenneuudistuksen valtionavustushankkeilla tuetaan osaltaan toimenpiteiden toteutumista v. 2021:
- ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeessa: puheeksiottomallien ja koulutusten kehittäminen eri toimijoiden palveluihin
- miepä-yhdyspintojen toimintamallin kehittämishankkeessa
Huomioitavaa:
- Tilasto- ja asiantuntijatiedon perusteella Kymenlaakson alueellinen ehkäisevä päihdetyö tarvitsee alueelliseen koordinointitehtävään
kohdennetun resurssin. Asiaa lähdetty edistämään hankerahoituksella.
- Alkoholinmyyntiluvut ovat korona-aikana kasvaneet. Ammattilaiset ennakoivat päihteidenkäytön lisääntymistä ja sen vaikutuksia
väestön hyvinvointiin myös läheisnäkökulma huomioiden.

Alueellinen koonti
RAPORTOINTI 2020-2021 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 2. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
TAVOITE 1: Terveellisten ravinto- ja liikuntatottumusten edistäminen
TAVOITE 2: Painonhallinta ja 2-tyypin diabeteksen vähentäminen
TAVOITE 3: Muistisairauksien ilmaantuvuuden väheneminen
TAVOITE 4: Mielen hyvinvoinnin edistäminen

TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Vuoden 2021 alussa:
- Perustettu alueellinen elintapaohjauksen kehittämistyöryhmä. Verkostossa mukana Kymsote, kunnat, Kymli, järjestöt.
- Valmistunut alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin. Teemoina ovat ravitsemus, liikunta, päihteet, uni, mielen hyvinvointi,
huomioiden samalla muistisairauksien ehkäiseminen. Sähköisen palvelutarjottimen käyttöönoton pilotointi syyskuussa 2021.
- Kehitetty digitaalista elintapaohjausta: palveluun ohjautuminen, Chatbot, ryhmätoiminta (hybridiryhmät), testit, Omaolon
terveystarkastukset ja hyvinvointiohjelmat.
- Aloitettu Ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatiminen. Valmistuu 12/2021.

Huomioitavaa:
Koronatilanne vaikuttanut elintapaohjauksen saatavuuden heikkenemiseen mm. terveys- ja hyvinvointipisteiden sulkeuduttua. Eri
ammattilaisten mukaan palvelulle on patoutunutta kysyntää.
Pitkän korona-ajan vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja haasteet mm. eri-ikäisten mielen hyvinvointiin liittyen.

Alueellinen koonti
RAPORTOINTI 2020-2021 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 3. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
TAVOITE 1: Tapaturmien ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
TAVOITE 2: Syrjäytymisen ehkäisy
TAVOITE 3: Ympäristöterveyden edistäminen
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
-

-

Alueelliset ja toimialakohtaiset turvallisuusfoorumit ja -työryhmät kokoontuvat säännöllisesti.
Maakunnallinen monialainen Väkivaltatyön foorumi perustettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön:
Laadittu ohje ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa. Aiheesta pidetty Teams-infoja asian jalkauttamisen tueksi.
Alueellinen lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksioton malli työn alla.
Laadittu alueellinen kaatumisseulan toimintamalli.
Alueellisen digiverkoston yhteistyötä lisätty ja kehitetty digituen malleja.
Työkykyä tukemassa Kymenlaakso-hanke käynnistynyt yhteistyössä Kymsoten, kuntien, järjestöjen, TE-toimiston ja Kelan kanssa.

Huomioitavaa:
Korona-ajan vaikutukset avoimen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen. Eri ammattilaisten mukaan kuntalaisten lisääntynyt
ahdistuneisuus ja avun tarve ovat lisääntyneet. Pitkän aikavälin vaikutukset osallisuuden kokemukseen ja syrjäytymiseen.

Alueellinen koonti
RAPORTOINTI 2020-2021 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 4. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus merkitykselliseen elämään
TAVOITE 1: Eri-ikäiset asukkaat innostuvat osallistumaan ja vaikuttamaan omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin
TAVOITE 2: Kymenlaakson alueen eri toimijat mahdollistavat yhdessä asukkaiden kanssa paikallisen toiminnan ja saumattoman yhteisen
tekemisen
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
-

Perustettu alueellinen osallisuustyöryhmä. Verkostossa mukana kunnat, järjestöt, maakunnan liitto, Kymsote.
Kehitetty avustusperusteisen järjestöyhteistyön malli: Kymsote, kunnat, järjestöt. Kumppanuusyhteistyöstä sovittu seitsemän järjestön
kanssa.
Alueellisen Digituki-hankkeen myötä kehitetty digituen saatavuutta ja löydettävyyttä.
Kehitetty eri toimijoiden sähköisiä vuorovaikutus- ja palautekanavia.
Kulttuurihyvinvoinnin työpajoja järjestetty alueellisesti eri toimijoille.
Järjestöyhteistyön kehittäminen monialaisena yhteistyönä. Järjestöjen tietoja koottu yhteen Yhdistysinfo.fi –sivustolle.

Huomioitavaa:
Eri ammattilaisten mukaan kuntalaisten kokema yksinäisyyden kokemus, ahdistuneisuus ja avun tarve ovat lisääntyneet korona-ajan myötä.
Vaikutuksia arvioidaan olevan jo nyt mm. eriarvoisuuden kehityskulkuun.
Digitaidot ovat korostuneet korona-aikana ja samalla myös digituen tarve on kasvanut eri väestöryhmissä.

Nykytilan kuvaus
HAASTEET
Eläkeikäisen väestön osuus merkittävä
ja syntyvyys on matalalla. Väestökato.
Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde heikkoa.
Työttömyyttä ja pienituloisuutta. Koulutuksen ulkopuolella
sekä syrjäytymisriskissä olevia nuoria on paljon.
Perheiden eriarvoisuus on lisääntynyt.
Runsaasti sairastavuutta ja epäterveellisiä
elämäntapoja kaikissa ikäryhmissä. Päihdeongelmia.
= sote-palveluiden käyttö painottuu
erityisesti raskaisiin ja kalliimpiin palveluihin

Nykytilan kuvaus
VAHVUUDET
Suurin osa eri ikäryhmistä
kokee elämänlaatunsa hyväksi.

Asuinalueen olosuhteisiin ollaan tyytyväisiä.
Yhä useampi kokee itsensä onnelliseksi.

Alueellisten hyte-yhteistyörakenteiden muodostuminen.

Jatkossa huomioitavaa:
• Tulevan hyvinvointialueen valmistelussa huomioitava alueellisen hyte-työn rakenne ja
resurssit (yhdyspintatyö, johtaminen, vastuut, tehtävät):
- Hyte-kerroin (kannustin)

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea.
Jokainen voi tehdä jotakin.
Kaikki tulee tehdyksi.”
 Yhteiset tavoitteet,
yhteen hiileen puhaltaminen.

• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -valtioneuvoston
periaatepäätös linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä tuleville vuosille.
• Pitkittyneen korona-ajan vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin: huomioiden eri
ikäryhmien eriarvoisuuden kehityskulku, yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksen
lisääntyminen sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteet.
 Korona-ajan vaikutuksista toipumiseen tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä sekä
monialaisesti että järjestöjen kanssa.

Yhteinen työ jatkuu
toiminnan suuntaamisella yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimeenpanovaiheeseen tarvitaan kaikki tekijät ja toimijat avoimeen sekä
tasavertaiseen verkostoyhteistyöhön. Saavutamme hyvinvoinnin tavoitteet yhdessä
tehden ja osallistuen. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta kaikilla sama
yhteinen maali, hyvinvoiva Kymenlaakso.

Kiitos!
Lisätiedot:
sanna.koste@kymsote.fi
https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus

