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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.8.2017 

   
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2018 
– 2020 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 21.12.2016 § 13. 
 
Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 31.3.2017 § 82.  
 
 
TOIMINTATUOTOT 
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2017 yhteensä 
332,4 milj. euroa.  Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuottoja lisättiin ja nii-
den yhteismäärä on 332,5 milj. euroa.  Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun men-
nessä 213,8 milj. euroa, joka on 64,3 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta.  Toimintatuot-
tojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.  

 
 
TOIMINTAKULUT 
 
Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 109,3 milj. euroa.  Tämä on 
63,6 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 171,8 milj. euroa.  
Arvio lomakorvauksista on jaksotettu kuukausikohtaisesti.  Kertymästä puuttuvat kuitenkin 
yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat to-
teutumaan 2,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.  
 
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle ilman liikelaitosta on 3.313 htv2. Elokuun lopun 
HTV2 on 3.334 eli 21,3 HTV2 suurempi kuin tavoite.  

 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 32,0 milj. euroa.  Tä-
mä on 65,4 % budjetoidusta.   Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion 
mukaan 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina.   
 
Muiden palvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 30,1 milj. euroa, joka 
on 60,9 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuu-
kausi. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,3 
milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.   
 
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 62,3 % budjetoidusta eli 
15,0 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa käyttösuunni-
telmaa pienempinä.  
 
Avustukset ovat toteutuneet 59,0 % budjetoidusta eli 8,5 milj. euroa. Avustuksiin kirjatta-
va omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. 
Avustusten arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.  
 
Vuokrat ovat toteutuneet 61,7 % budjetoidusta eli 9,0 milj. euroa.  Vuokrissa on huomioi-
tava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain.  
Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
 
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
  
Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

TULOSENNUSTE 
Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat  0,0  euroa. Kuluvan vuoden tilikauden 
tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan elokuun ennusteen mukaan 2,0 milj. euroa 
ylijäämäisenä.     
 

 

 
Tilinpäätös

2016

KS

2017

Tot. 

1 - 8.2016

Tot.

1 - 8.2016/ 

TP 2016 , 

%

TA 

muut.jälk.

1 - 8.2017

Tot 1-8.2017

1-8.2017

/KS2017 

muut.jälk 

%

Muutos

1-8.kul.vuosi

/1-8 ed.vuosi 

%

ENNUSTE 

VUOSI 2017

Ylitys/ 

Alitus

Muutos  

KS-17/ENN-

17

* 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR %

MYYNTITUOTOT 286 213 293 072 192 652 67,3 195 375 192 304 65,6 -0,2 292 655 -417 -0,1

MAKSUTUOTOT 28 862 28 753 18 340 63,5 19 168 17 453 60,7 -4,8 29 172 420 1,5

TUET JA AVUSTUKSET 7 079 6 728 3 739 52,8 4 486 2 015 30,0 -46,1 6 368 -361 -5,4

MUUT TOIMINTATUOTOT 4 264 3 973 2 413 56,6 2 648 2 038 51,3 -15,5 3 942 -31 -0,8

T O I M I N T A T U 326 419 332 526 217 144 66,5 221 678 213 811 64,3 -1,5 332 136 -390 -0,1

Palkat ja palkkiot -132 075 -136 215 -87 826 66,5 -90 810 -87 150 64,0 -0,8 -134 647 1 568 -1,2

Henkilösivukulut -36 507 -35 625 -24 655 67,5 -23 750 -22 179 62,3 -10,0 -34 267 1 357 -3,8

HENKILÖSTÖKULUT -168 582 -171 840 -112 480 66,7 -114 560 -109 329 63,6 -2,8 -168 913 2 927 -1,7

Asiakaspalvelujen os -49 534 -49 002 -30 466 61,5 -32 668 -32 048 65,4 5,2 -50 070 -1 068 2,2

Muiden palvelujen os -47 183 -49 424 -30 647 65,0 -32 949 -30 119 60,9 -1,7 -49 100 324 -0,7

PALVELUJEN OSTOT -96 717 -98 426 -61 113 63,2 -65 617 -62 167 63,2 1,7 -99 170 -743 0,8

AINEET, TARVIKKEET J -22 738 -24 021 -15 046 66,2 -16 015 -14 964 62,3 -0,5 -23 958 63 -0,3

AVUSTUKSET -18 448 -14 490 -11 874 64,4 -9 660 -8 549 59,0 -28,0 -14 391 100 -0,7

Vuokrat -13 155 -14 520 -8 863 67,4 -9 680 -8 955 61,7 1,0 -14 526 -7 0,0

Muut toimintakulut -873 -978 -498 57,1 -652 -458 46,8 -8,1 -975 3 -0,3

T O I M I N T A K U -320 513 -324 277 -209 876 65,5 -216 184 -204 421 63,0 -2,6 -321 933 2 344 -0,7

T O I M I N T A K A 5 906 8 249 7 269 123,1 5 493 9 390 113,8 29,2 10 203 1 954 23,7

RAHOITUSTUOTOT JA -K 54 -288 79 146,8 -192 131 -45,3 65,8 -288 0 -0,2

V U O S I K A T E 5 959 7 961 7 347 123,3 5 301 9 521 119,6 29,6 9 916 1 955 24,6

POISTOT JA AR.AL , SATUN -5 959 -7 961 -3 813 65,4 -5 307 -4 285 53,8 5,6 -7 961 -0 0,0

T I L I K A U D E N 0 0 3 534 0 -6 5 236 0 48,2 1 955 1 955 0,0  
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Tot eu m a 2 015

Tot eu m a 2 016

Tot eu m a 2 017

Tavo it e 2017

 
 
 



5 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

0
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Tulosalue

TOTEUMA        

2013                      

Tammi-

Joulukuu

TOTEUMA        

2014                     

Tammi-

Joulukuu

Ero 

2014/

2013

TOTEUMA        

2015                     

Tammi-

joulukuu

Ero 

2015/

2014

TOTEUM

A 

2016 

Tammi-

joulukuu

 

Ero 

2016/

2015 Lisäys

Vähen

nys 

HTV2 

tavoite 

vuodelle 

2017 

(hallitus 

15.2.17 §)

Toteuma 

2017 

Elokuu

Ero Tot-

17

/Tav -

17

Kuntayhtymän hallinto 42 44 2 33 -11 34,6 2 10 45,3 39,8 -6

    Johdon tuki 9,8  12,0 2 2 12 14 2

    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5  6,5 0  6,5 6,5 0

    Hanketyöntekijät 0 17  16,1 -1 8 27 20 -8

Keskitetyt yhteiset palvelut 351 329 -22 330 1 332,0 2 0 -6 329 322 -7

    Varahenkilöstö ja rekrytointi  110,0  0 114 116 2

    Muut keskitetyt yht palvelut  222,0  -6 213 207 -7

Perhepalvelut 619 630 11 666 36 655,5 -11 4,5 -12 648 649 1

Sairaanhoidon palvelut 265 306 41 387 81 406,0 19 392 407 15

Terveyden- ja sh-palvelut 953 974 21 976 2 984,2 8 0 -1 981 995 14

Ympäristöterveydenhuolto 41 41 0 35 -6 31,9 -4 32 32 -1

Vanhuspalvelut 827 867 40 870 3 865,8 -4 6 885 890 5

Kuntayhtymä yhteensä 3 097 3 191 94 3 297 106 3 310 13 20,5 -19 3 313 3 334 21,3

Kainuun Työterveys LL 52 52 0 48 -4 52 4 52 52 0

Kaikki yhteensä 3 149 3 243 94 3 345 102 3 362 17 20,5 -19 3 365 3 386 21,3  
 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

v 2013 2 990 2 993 3 003 3 031 3 040 3 129 3 141 3 118 3 080 3 084 3 093 3 097

v 2014 3 103 3 087 3 096 3 106 3 120 3 160 3 187 3 197 3 192 3 189 3 188 3 191

v 2015 3 221 3 211 3 213 3 224 3 241 3 284 3 313 3 320 3 316 3 307 3 301 3 297

v. 2016 3 251 3 250 3 251 3 251 3 256 3 290 3 326 3 332 3 327 3 320 3 310 3 310

v. 2017 3 238 3 240 3 240 3 245 3 260 3 297 3 322 3 334

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

HTV2 toteuma  kk:ttain v:na 2013-2017; ilman liikelaitosta
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nousu-% ed.v

Vuosi 2008 665 435 1 425 578 2 049 981 2 725 669 3 320 712 3 890 435 4 290 658 4 947 522 5 819 137 6 774 630 7 650 798 8 457 980

Vuosi 2009 743 226 1 643 875 2 411 271 3 014 923 3 847 616 4 495 803 5 252 990 5 818 225 6 775 713 7 606 182 8 530 100 9 596 078 13,5

Vuosi 2010 684 963 1 711 057 2 916 793 4 002 906 5 174 023 6 168 577 6 974 995 7 883 624 9 071 272 10 157 298 11 179 908 11 638 577 21,3

Vuosi 2011 622 850 1 791 338 2 683 037 3 708 856 4 810 951 5 896 294 6 984 249 8 015 844 9 251 676 10 576 272 11 454 901 12 519 091 7,6

Vuosi 2012 1 291 133 2 693 325 3 895 401 4 802 889 5 889 169 6 701 060 7 470 958 8 370 337 9 689 871 11 128 948 12 176 056 13 282 334 6,1

Vuosi 2013 1 035 763 2 202 506 3 021 869 4 120 750 5 069 360 6 206 684 7 491 714 8 547 776 9 721 564 10 868 910 12 326 285 13 471 082 1,4

Vuosi 2014 991 583 2 074 145 3 671 945 4 674 442 6 242 235 7 489 476 8 353 757 9 558 593 10 873 973 12 139 085 13 347 536 14 893 511 10,6

Vuosi 2015 967 850 2 518 102 4 313 898 5 729 385 6 973 779 8 449 869 9 717 376 10 927 124 12 416 105 13 621 683 15 020 882 16 493 387 10,7

Vuosi 2016 2 586 280 3 990 204 5 452 160 6 692 628 8 104 656 9 296 951 10 373 638 11 801 554 13 193 337 14 664 767 16 258 881 -1,4

Vuosi 2017 836 228 2 295 370 3 794 830 5 025 648 6 461 590 7 800 688 8 819 778 10 279 567 15 419 351  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 
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HUS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2010-2017

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017

 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Vuosi 2010 26 269 82 063 106 741 138 158 161 052 210 252 272 736 298 798 321 084 343 357 381 496 495 376

Vuosi 2011 69 897 149 805 225 315 307 269 477 436 557 343 676 160 833 965 1 077 709 1 120 197 1 390 837 1 492 479

Vuosi 2012 35 470 166 127 201 563 233 208 855 698 969 550 1 066 531 1 236 523 1 281 933 1 441 687 1 562 559 1 679 440

Vuosi 2013 0 121 425 526 543 943 864 971 766 1 006 085 1 006 299 1 273 660 1 306 692 1 306 692 1 393 463 1 605 712

Vuosi 2014 0 278 187 306 771 316 312 455 847 454 332 601 988 699 968 907 010 1 129 894 1 190 936 1 290 732

Vuosi 2015 0 74 156 368 083 625 035 765 866 765 714 864 157 941 744 1 092 548 1 370 922 1 368 235 1 537 224

Vuosi 2016 86 35 062 147 012 147 012 497 141 497 272 559 154 632 044 770 011 968 551 1 054 208 1 160 525

Vuosi 2017 0 40 661 74 966 212 042 388 563 687 803 687 661 839 434  
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Kumulat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Vuosi 2013 2 041 26 369 79 871 87 715 95 805 123 788 248 632 261 319 269 339 324 074 371 481 457 824

Vuosi 2014 692 692 212 734 253 578 249 133 249 945 293 347 364 305 394 253 405 604 467 085 509 961

Vuosi 2015 34 474 92 397 104 568 166 029 219 974 287 974 363 874 389 452 424 805 449 539 545 523 546 031

Vuosi 2016 142 220 147 530 156 436 198 075 229 630 267 941 387 678 467 522 564 296 697 189 781 428 870 555

Vuosi 2017 76 74 346 132 718 254 700 340 050 359 040 535 194 591 444  
 
 

Uusi sairaala -hanke; Investoinnin toteumatilanne 31.8.2017

TA 2017 Tot 1-8 kk/2017 Toteuma-%

ICT, talousarvio 2 036 000 153 897 7,6

Uusi sairaala toteutus 32 000 000 9 670 310 30,2

Tilaajan hankekustannukset 500 000 278 482 55,7

Yhteensä 34 536 000 10 102 689 29,3  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2017 – 2020 TULOSALUEITTAIN 

SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 1 

000 €

Muutos-%

TP-14/

TP-13  TP 2016
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 3,6 330 420 3,6 331 396 0,3 338 281 166 338 447 2,1 216 571 64,0

   Myyntituotot 3,4 293 187 3,8 291 180 -0,7 298 900 76 298 976 2,7 195 065 65,2

./. Jäsenkunnilta 3,2 271 214 4,1 270 455 -0,3 276 000 0 276 000 2,1 184 000 66,7

   Maksutuotot 5,0 26 053 6,1 28 862 10,8 28 752 0 28 752 -0,4 17 453 60,7

   Tuet ja avustukset 3,8 7 361 -7,7 7 090 -3,7 6 656 90 6 746 -4,9 2 015 29,9

   Muut tuotot 1,7 3 819 -3,9 4 264 11,7 3 973 0 3 973 -6,8 2 038 51,3

TOIMINTAKULUT 4,6 324 901 3,6 325 399 0,2 329 496 166 329 662 1,3 207 588 63,0

Palkat ja palkkiot 3,5 133 324 4,9 133 900 0,4 139 019 -535 138 484 3,4 88 412 63,8

Henkilösivukulut -1,5 36 554 8,9 37 015 1,3 36 328 -109 36 219 -2,2 22 505 62,1

   Henkilöstökulut 2,4 169 879 5,7 170 915 0,6 175 347 -644 174 703 2,2 110 917 63,5

       Asiakaspalvelujen ostot 2,9 49 364 -4,2 49 705 0,7 48 772 230 49 002 -1,4 32 122 65,6

       Muut palvelujen ostot 17,3 50 818 4,3 49 099 -3,4 51 206 213 51 419 4,7 31 344 61,0

   Palvelujen ostot yhteensä 9,4 100 182 -0,1 98 804 -1,4 99 978 443 100 421 1,6 63 466 63,2

   Aineet ja tavarat -2,0 22 909 -0,2 22 884 -0,1 24 169 9 24 178 5,7 15 056 62,3

   Avustukset 5,9 18 196 13,9 18 448 1,4 14 142 349 14 491 -21,4 8 549 59,0

   Vuokrat 6,9 12 928 1,4 13 450 4,0 14 855 9 14 864 10,5 9 146 61,5

   Muut kulut 16,7 807 -2,9 898 11,3 1 004 0 1 004 11,8 454 45,2

TOIMINTAKATE -34,0 5 519 1,8 5 997 8,7 8 785 0 8 785 46,5 8 984 102,3

   Rahoituskulut ja -tuotot -99,4 -22 2 100,0 55 -350,0 -288 0 -288 -623,6 132 -45,8

VUOSIKATE -32,6 5 497 1,4 6 052 10,1 8 497 0 8 497 40,4 9 116 107,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 14,0 -6 099 14,9 -6 267 2,8 -7 994 0 -7 994 27,6 -4 313 54,0

SATUNNAISET ERÄT 0,0 400 0,0 245 -38,8 0 0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -19 -202 16,3 30 -114,9 503 0 503 1 576,7 4 803 954,8

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 40 0,0 25 -37,5 0 0 0 -100,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -95,4 -162 -202,9 55 -134,0 503 0 503 814,5 4 803 954,8

Muutos-%

TP-16/

TP-15  

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2017TA 2017
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitoksta)                                   

1 000 €

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 3,3 325 075 3,7 326 418 0,4 332 360 166 332 526 1,9 213 810 64,3

   Myyntituotot 3,2 287 849 3,9 286 213 -0,6 292 997 76 293 073 2,4 192 304 65,6

./. Jäsenkunnilta 3,2 271 214 4,1 270 455 -0,3 276 000 0 276 000 2,1 184 000 66,7

   Maksutuotot 5,0 26 053 6,1 28 862 10,8 28 752 0 28 752 -0,4 17 453 60,7

   Tuet ja avustukset 3,8 7 359 -7,5 7 079 -3,8 6 638 90 6 728 -5,0 2 015 29,9

   Muut tuotot 1,7 3 814 -4,0 4 264 11,8 3 973 0 3 973 -6,8 2 038 51,3

TOIMINTAKULUT 4,4 319 405 3,6 320 513 0,3 324 111 166 324 277 1,2 204 421 63,0

Palkat ja palkkiot 3,5 131 233 5,0 132 075 0,6 136 750 -535 136 215 3,1 87 150 64,0

Henkilösivukulut -1,5 36 006 9,1 36 507 1,4 35 734 -109 35 625 -2,4 22 179 62,3

   Henkilöstökulut 2,4 167 239 5,9 168 582 0,8 172 484 -644 171 840 1,9 109 329 63,6

       Asiakaspalvelujen ostot 2,9 49 364 -4,2 49 534 0,3 48 772 230 49 002 -1,1 32 048 65,4

       Muut palvelujen ostot 16,5 48 337 3,8 47 183 -2,4 49 211 213 49 424 4,7 30 119 60,9

   Palvelujen ostot yhteensä 8,9 97 701 -0,4 96 717 -1,0 97 983 443 98 426 1,8 62 167 63,2

   Aineet ja tavarat -2,1 22 828 0,0 22 738 -0,4 24 012 9 24 021 5,6 14 964 62,3

   Avustukset 5,9 18 196 13,9 18 448 1,4 14 142 349 14 491 -21,4 8 549 59,0

   Vuokrat 7,0 12 645 1,1 13 155 4,0 14 511 9 14 520 10,4 8 955 61,7

   Muut kulut 16,7 796 -1,6 873 9,7 978 0 978 12,0 458 46,8

TOIMINTAKATE -36,2 5 670 7,6 5 905 4,1 8 249 0 8 249 39,7 9 390 113,8

   Rahoituskulut ja -tuotot -98,3 -23 666,7 54 -334,8 -288 0 -288 -633,3 131 -45,5

VUOSIKATE -34,9 5 647 7,2 5 959 5,5 7 961 0 7 961 33,6 9 521 119,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 13,5 -6 047 14,8 -6 204 2,6 -7 961 0 -7 961 28,3 -4 285 53,8

SATUNNAISET ERÄT 0,0 400 0,0 245 -38,8 0 0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 236 0,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 236 0,0

TP 2016

Muutos-%

TP-16/

TP-15  

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2017TA 2017
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta)   

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 14.09.2016 § 187 

  
  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
Asiakas ja asukas 
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
Talous 
 
 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-
tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

 

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 kk/ 

2017 kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

Väestötason 
mittarit  
1.1 Kansantau-
tien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveellä) 
 

 

 

 
1.2 
Alueellinen/valta-
.kunnallinen ter-
veyden edistämi-
sen aktiivisuus-
vertailu (PTH-
Tea-viisari) 
(vertailutieto joka 
toinen vuosi) 

1.1 
128,2 (v. 2015 
tieto) 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 
Suomen paras 
74 (koko maa 
66) 

1.1 
128 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 
Suomen paras 

1.1. 
125 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.2 
Suomen paras 

1.1–1.2 Hyvinvoin-
nin ja terveyden 
edistäminen yh-
teistyössä kuntien 
kanssa mm. HY-
TE-ryhmät 

Valmistelu kuntien 
kanssa käynnissä 
soten tukemana. 

 

Saatavilla vuosita-
solla 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

2.1 
Yhteistyöverkos-
tojen ja kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemusasian-
tuntijoiden määrä 

2.1 
2 kuulemistilai-
suutta/kunta 

 

 
2.1   42 kehittä-
jä-asiakasta 

 

2.1 
2 x v. järjestö-
tapaaminen 
 

 
 
2.1  30 kehittä-
jä-asiakasta/ 
kokemusasian-
tuntijaa 

 

 
 
2.1 Asiakas-
neuvostojen ja -
valtuustojen 
osallistamisen 
lisääminen 

2.1 
2 x v. järjestö-
tapaaminen 
 

 

2.1   100 kehit-
täjäasia-
kasta/kokemus-
asiantuntijaa 
 
 

 
 
2.1 Asiakas-
neuvostojen ja -
valtuustojen 
osallistaminen 

2.1 
Järjestötapaamis-
ten järjestäminen 

Yksi on järjestetty 
 
 
2.1 
asiakk-
den/kokemusasian
tuntijoiden akti-
vointi 

35  kehittäjäasia-
kasta 
 
2.1 Luodaan malli 

Toimintamallin 
valmistelu käynnis-
tetty 

3. Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

3.1 Valinnanva-
pausmalli 

 3.1 Valinnan-
vapaus selvite-
tään 

3.1 Malli käy-
tössä 

3.1 Valinnanva-
pausmalli tehdään 

Valmistelu käyn-
nistetty 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

5.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä 

5.1 Kehityskes-

kustelut % -

osuus yli 1 v. 

kestävistä palve-

lussuhteista 

 

 

5.1. Toteutunut 

75 % 

 

5.1 

Toteutumis-% 

80-100, koska 

mukana lyhyt-

aikaisia ja mää-

räaikaisia työn-

tekijöitä, joille ei 

pidetä 

5.1 

Toteutumis-% 

90-100, koska 

mukana ly-

hytaikaisia ja 

määräaikaisia 

työntekijöitä, 

joille ei pidetä 

5.1 

Kehityskeskustelut 

toteutuvat suunnitel-

lusti 

Toteutuneet osittain 

 

 

 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

4.1 Hoito- ja pal-
velutakuun toteu-
tuminen 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Asiakastyyty-
väisyyskyselyn 
tulokset 

 

 

 
 

4.3 Yhteydenotot 
potilas- ja sosiaa-
liasiamieheen 
sekä asiakkaan 
ohjaus ja neu-
vonta 

4.1 
ESH:ssa toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonottaneita oli 
yhteensä 15. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsy 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 44. 
 
 
 
4.2  
QPro 1-12 
kk/2016 palaut-
teita 1791 kpl ja 
kokonaisarvio 
oli 4.2 (asteikol-
la 1-5) 
 
 
4.3 Yhteyden-
otot poti-
lasasiamieheen 
1 634 kertaa (v. 
2015   1 657) 

 

4.1 
Ei yhtään uh-
kasakkouhkaa 
tai huomautus-
ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
Asiakaspa-
lautteita QPro –
järjestelmään 
annetaan 
enemmän kuin 
v. 2015 
 
 
4.3  
Yhteydenotto-
jen määrä vä-
henee 

4.1  
Toteutuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

 

 

 

 

 
 
4.2  
QPro-
järjestelmä 
käytössä kaikil-
la osa-alueilla 

 

 
4.3  Yhteyden-
ottojen määrä 
vähenee 

4.1 
Omavalvontajär-
jestelmä toimii ja 
tilastoidaan oikein 

Omavalvontajär-
jestelmän tilastoin-
nin virhelähdettä 
selvitetään 

 

 

 
4.2 QPro –
järjestelmän käy-
tön laajentaminen 

QPro on käytössä 
koko kuntayhty-
män alueella 
 
4.3 
Raporttien läpi-
käyminen ja rea-
gointi annettuun 
palautteeseen 
tulosyksiköittäin 

Raportti vuosita-
solla 



12 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

6.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

6.1 Sairauspois-

saolot pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Työyhteisön 

ilmapiiriosio työ-

hyvinvointiky-

selyssä (mitataan 

parillisina vuosi-

na) 

 

 

6.3.Täydennys-

koulutus pv/hlö 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.Osatyökykyi-

sille etenemis-

suunnitelma 

 

 

 

6.5 varhemaksu-

jen osuus-% 

henkilöstö-

kuluista 

 

 

 

 

6.6.alkavat työ-

kyvyttömyys-

eläkkeet/ alka-

neet osatyökyvyt-

6.1    

14,4 pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

6.2      

Tulos vähintään 

3,4 

 

 

 

6.3     

8 444 työpäivää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5  

0,85 % 

 

 

 

 

 

6.1 

12,5 pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Ei mitata  

v. 2017 

 

 

 

 

6.3  

2,8 pv/hlö 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 95% 

 

 

 

 

6.5 laskeva 

trendi 

 

 

 

 

 

 

6.6. 3/6 

 

 

6.1    

10,0 pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

6.2  

Tulos yli 4,0 

 

 

 

 

6.3 

yli 3 pv/hlö 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4  100% 

 

 

 

 

 

6.5 varhe-

maksujen 

osuus henki-

löstö-kuluista 

pienenee 5 % 

 

 

 

6.6. 3/5 

 

 

6.1 

Varhaisen tuen        

-mallin käyttö 

Saatu rahoitus osa-

työkykyisyyden tuen 

kehittämiseen (halli-

tuksen kärki-hanke 

OTE). Hanke on 

käynnistetty 

 

6.2 Kaikissa työyh-

teisöissä hyvinvoin-

tikyselyn palaute 

käsitelty/ esimiehet 

Ei toteuteta tänä 

vuonna 

 

6.3 Täydennyskou-

lutuksen suunnittelu 

kehityskeskustelujen 

pohjalta ja koulutus-

ten kirjaaminen 

HRM-järjestelmään 

Osana kehityskes-

kusteluissa, koulu-

tukset saadaan vuo-

sitasolla 

 

6.4 Työhyvinvointi-

asiantuntijan palk-

kaaminen 

Palkattu määräai-

kaisena 

 

6.5 Työhyvinvointi-

asiantuntijan työ 

vaikuttaa kuluja 

laskevasti 

Seuranta vuositasol-

la 

 

 

6.6. panostus ennal-

taehkäisevään työ-

hön vaikuttaa eläk-

keelle lähtöön 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

tömyyseläkkeet 

 

 

6.7. sähköinen 

terveystarkastus  

 

 

6.7 tehdyistä 

tarkastuksista 

työkykyriskejä 

35% 

 

 

6.7. tehdyistä 

tarkastuksista 

työkykyriskejä 

30% 

Seuranta vuositasol-

la 

 

6.7 työterveys pys-

tyy tarttumaan ris-

kiyksilöihin riittävän 

varhaisessa vai-

heessa 

Valmistelussa 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

7.Johdamme palve-

luiden tehokasta ja 

vaikuttavaa järjes-

tämistä sekä tuot-

tamista asiakas- ja 

prosessitiedon avul-

la 

7.1 Asiakasko-

kemus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Tietotarpeet 

 

 

 

 

7.3 Paljon pal-

velua käyttä-

vien asiakkai-

den tunnistami-

nen 

7.4 Johdon kat-

selmusten to-

teutuminen 

7.1 Mallia asia-
kaskokemuk-
sen keräämisel-
le sekä tiedon 
hyödyntämisel-
le ei vielä luotu 

 
 
 
 

 

 

 
7.2 Johdon 
työpöytä otettu 
käyttöön, käyt-
töä tehostetaan 
ja edelleen 
kehitetään 

 
 
7.3 
Kehittämis-
hanke meneil-
lään, toiminta-
mallin luominen 
käynnissä 
 
7.4. Suoritettu 
vuoden 2016 
aikana 34 vas-
tuu- ja/tai tu-
losyksikössä.  
Katselmuksia 

7.1 Jatketaan 
asiakaskoke-
musten kerää-
mistä eri mene-
telmillä 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7.2 
Johdon työpöy-
tä laajasti käy-
tössä 
 
 
 
 
 
7.3 Tunnistami-
sen menetel-
män valmistelu  
 
 
 
 
7.4  
Johdon katsel-
mukset toteutu-
vat    

7.1 Asiakas-
kokemuksen 
perusteella 
palvelut on 
muotoiltu vai-
kuttavammaksi 
ja luotettaviksi 

 
 
 

 

 

 
7.2 Tiedolla 
johtaminen on 
johtamispro-
sessin ydin 
 
 
 
 
 
7.3  
Menetelmä 
käytössä 
 
 
 
 
7.4.  
Johdon katsel-
mukset toteutu-
vat  100 % 
 

7.1 Asiakaskoke-
musarviointimallin 
selvittäminen 

Ei ole vielä aloitettu 
 
Asiakasraatien pe-
rustaminen 

Ei ole vielä aloitettu 

7.1. Ennaltaehkäi-
sevää työtä lisätään 
Talousarvion puit-
teissa 
 

7.2 Laajennetaan 
johdon työpöydän 
käyttöönottoa 

Käynnissä 

 

 
7.3 Tutkimustiedon 
hyödyntäminen 

Käynnissä 
 
 
 

7.4 Johdonkatsel-
mukset 

Osittain toteutunut 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

tehtiin Perhe-
palvelujen ja 
Terveydenhuol-
lon palvelujen 
alueella.  Yksit-
täisiä katsel-
muksia Sai-
raanhoidon 
palvelujen ja 
Vanhuspalvelu-
jen alueilla 

100 % 

 

 

8. Kehitämme asi-

akkaillemme mah-

dollisuuksia entistä 

aktiivisempaan 

osallistumiseen 

omaan hoito- ja 

palveluprosessiinsa 

 

8.1 Sähköisten 

asiointipalvelu-

jen käyttöaste 

8.1 Järjestel-

mätoimittaja on 

valittu ja uudis-

taminen käyn-

nissä 

  

8.1 Omasoteen 

rekisteröityneitä 

käyttäjiä yh-

teensä ajalla 

1.7.2014-

31.12.2016 oli 

16.971 henki-

löä.  Vuoden 

2016 aikana on 

rekisteröitynyt 

4.631 henkilöä 

 

8.1 On käytös-

sä, laajennettu 

perhepalvelui-

hin 

8.1 Uudet verk-

kosivut käytös-

sä 

 

 

 

8.1 15 000 kai-

nuulaista käyt-

tää Omasote –

palvelua 

 

 

 

 

 

 

8.1 Sisällön 

kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

8.1   20 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote –

palvelua 

 

 

 

 

 

8.1 Hyvinvoin-

nin palvelutarjo-

tin on laajentu-

nut 

8.1 Verkkosivut 

pidetään ajan tasalla 

Verkkosivujen uu-

distus käynnissä 

 

 

8.1 OmaSoten käyt-

töä tehostetaan ja 

palveluja lisätään 

Käynnissä 

 

 

 

 

 

8.1 Jatketaan kehit-

tämistä 

Työ käynnissä 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

9.1 Toimivat 
hoito- ja palve-
luketjut (lean) 

9.1 Vuonna 

2016 uudet 

aloitetut 5, val-

miit prosessit 

154, valmiit 

hoito- ja palve-

luketjut 28 

9.1 Lean-

tilaisuuksia 

pidetty henki-

löstölle ja luot-

tamushenkilöil-

le 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Lean jal-

kautuu organi-

saatiossa laa-

jemmalle 

9.1 Ajantasai-

set hoito- ja 

palveluketjut  

10 kpl 

 

 

 

 

9.1 Lean-

työtapa käytös-

sä koko organi-

saatiossa  

9.1 Palvelut ja tuo-

tantotavat uudiste-

taan harkiten 

Raportointi vuosita-

solla 

 

 

9.1 Sisäisten kehit-

täjien kouluttaminen 

Lean-menetelmään 

Lean Master val-

mennus aloitettu 

tammikuussa 2017 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
kois-sairaanhoitoa 

10.1 Päivys-
tysasetuksen 
erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

10.1 Kehittä-
mistyö menos-
sa 

10.1 Kainuussa 
säilyy laaja-
alainen päivys-
tys 

10.1 Erikoisala-
kohtaiset kritee-
rit täyttyvät 

10.1 Uusi sairaala –
suunnitelma toteute-
taan 

Käynnissä 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

 

 

 
 

 

 
11.2 Omaval-
vonta 

 

 
 
 
11.3 Asiakas/ 
potilasturvalli-
suus 

 

 

 
 

 

 
11.2  
Toiminta-
käsikirjojen 
päivitys me-
nossa 
 

11.3 Potilasva-
kuutuskeskuk-
sen ratkaise-
mista vahin-
koilmoituksista 
johti korvauk-
sen maksami-
seen 30 korva-
uspäätöstä, 
joka on 46,1 % 
vakuutuskes-
kuksen ratkai-
semasta 65 
ilmoituksesta 

 
11.3 Potilastur-
vallisuuspuolel-
le tehtiin Haipro 
–ilmoituksia 
vuoden 2016 
aikana 3592 
kpl. Tämä on 
606 ilmoitusta 
enemmän kuin 
vuonna 2015; 
kasvua 20,3 %.  
Vaaratapahtu-
mailmoituksista 
31,1 % oli ns. 
läheltä piti –
tilanteita ja 68,9 
% tapahtui 
potilaalle -
tilanteita 

 

11.1 Palvelut 
säilyvät Kai-
nuussa 

 
 
 
 

11.2 Omaval-
vontasuunni-
telmat tehdään 

11.1 Asiakkai-
den palvelut on 
turvattu 

 
 

 
 

11.2  
Toimin-
takäsikirjat 
kaikilla käy-
tössä 
 

11.3 Korvat-
tavat potilas-
vahingot 30 kpl 
(kansallinen 
vertailu) 

 

 

 

 

 

 

11.3 Haittata-
pahtumien 
määrä piene-
nee 

11.1 Sote- ja maa-
kuntauudistukseen 
osallistuminen, yh-
teistyö ja edunval-
vonta 

Käynnissä 
 
 
11.2 Omavalvonta-
suunnitelmat ja toi-
mintakäsikirjat päivi-
tetään 

Käynnissä  

 

Tieto saadaan vuo-
sitasolla 

 

 

 

 

 

 

 

Potilasturvallisuu-
teen liittyviä HaiPro 
–ilmoituksia tehty 
2539 kpl, joista 

 läheltä piti 28 % 

tapahtui potilaalle 72 
% 

ilmoituksista käsitte-
lemättä 222 kpl 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

12.Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

 

12.1 Talousarvio 

ja tilinpäätös 

12.1 Tilinpää-

tös on 3,5 

milj. euroa 

ylijäämäinen 

(käyttösuun-

nitelma 3,3 

milj.euroa 

alijäämäinen) 

Ylijäämä 

palautetaan 

kunnille pe-

russopimuk-

sen mukai-

sesti tilinpää-

töksen hy-

väksymisen 

jälkeen ja 

tilinpäätök-

seen ko. 

summa on 

kirjattu kunti-

en mak-

suosuuksia 

pienentävä-

nä, jolloin 

tilinpäätöksen 

loppusumma 

on 0 euroa. 

12.1 Tilinpäätös 

toteutuu  

talousarvion 

mukaan 

12.1 Tilinpäätös 

toteutuu  

talousarvion 

mukaan 

12.1 Taloutta seura-

taan ja poikkeamiin 

puututaan 

1-8 kk:den toiminta-

kulujen toteumapro-

sentti ilman liikelai-

tosta on 63,0 % eli 

talousarvion mukai-

nen.  Taloutta seu-

rataan ja hallituksel-

le esitellään kuu-

kausittain toteuma-

raportti vuosiennus-

teineen.  Raportti 

toimitetaan myöskin 

yhtymävaltuuston 

jäsenille. Osa-

vuosiraportti toimite-

taan myös kunnille. 

 

 

13. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehokkaasti 

13.1 Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

tarvevakioidut 

menot €/asukas 

suurten ja keski-

suurten kuntien 

vertailussa Kunta-

liitto 

(vertailutieto vuo-

den viiveellä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Soten netto-

menot €/asukas, 

13.1  

2.513 €/as v. 

2015 (suurin 

2.710 €/as ja 

pienin 2.238 

€/as; Kainuu 

14 edullisin 

31:stä) Vuo-

den 2016 

tieto saadaan 

kesällä 2017 

 

13.2 Soten 

nettomenot v. 

2015 

€/asukas 

3.897 (maan 

ka 3.255) 

 

 

 

 

 

13.3 Vuoden 

13.1 Päästään 

kolmen par-

haan joukkoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Soten 

nettomenot 

kasvavat halli-

tusti 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 kolmen 

tuottavimman 

13.1 Sosiaali-  

ja terveyden-

huollon tarve-

vakioiduissa 

menoissa 

olemme vähin-

tään kolmen 

parhaan jou-

kossa 

 

 

 

13.2 Soten 

nettokustan-

nukset euroa 

/asukas on 

korkeintaan 

valtakunnalli-

sessa keskiar-

vossa 

 

 

 

 

13.3 Kolmen 

13.1–13.3 Toiminta-

ketjujen tehostami-

nen ja kustannustie-

toisuuden lisäämi-

nen 

Uusi sairaala toimin-

tojen kehittämiseen 

on perustettu uusia 

työryhmiä.  Päivä-

sairaalatoiminta 

kahteen vuoroon 

aloitettu ja pilotteja 

käynnistetään. 

Uuden sairaalan 

toimintamallien käyt-

töönotto 

Muutospäälliköt 

palkattu toiminta-

mallien käytäntöön 

viemiseen yhteis-

työssä työryhmien 

kanssa. 

Kustannustiedot 

saadaan vuositasol-
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Kuntaliitto 

(vertailutieto vuo-

den viiveellä) 

 

 

13.3 Esh:n tuot-

tavuustilasto, 

keskussairaalat; 

episodituottavuus 

THL 

(vertailutieto vuo-

den viiveellä) 

2015 olimme 

neljänneksi 

tuottavin kes-

kussairaaloi-

den joukossa 

keskussairaa-

lan joukossa 

 

tuottavimman 

keskussairaa-

lan joukossa 

la 

 

 

 

 

 

 

 

Mittarit / Tunnusluvut   

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2013 TP 2014 TP  2015 
 

TP 2016 TA 2017 Toteuma 1-8 
kk/2017 

Asukas, asiakas 
 

      

Vakioitu kansantauti-
indeksi (Kela) laskee 
yhden yksikön vuo-
dessa nykyisestä 
arvosta 129,3 (v. 
2010) 

129,1 128,1 128,2 126,2 <128 Tieto vuosita-
solla 

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi laskee 
yhden yksikön vuo-
sittain nykyisestä 
arvosta 119,6 (v. 
2010) 

122,7 122,1 121,1 121,0 <120/<112 Tieto 
vuositasolla 

PYLL –indeksi (id 
3138) 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

Tieto ei käytet-
tävissä 

 Tieto ei käytet-
tävissä 

Terveyden edistämi-
sen aktiivisuus pe-
rusterveydenhuol-
lossa (sijoitus pa-
rempi kuin koko 
maassa keskim.) 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

66 (koko 
maa 66) 

74 (koko 
maa 66) 

Tieto vuoden 
viiveellä 

Suomen paras Tieto vuosita-
solla 

Toimeentulotukea 
saaneet henkilöt 
vuoden aikana, % 
asukkaista 

6,8 
(7,0) 

7.2 (7.2) 7,0 (7,3) Tieto ei vielä 
saatavilla 

<7,0 Tieto vuosita-
solla 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutuminen 
(poikkeamat rapor-
toidaan) 

Ei toteudu 
suun 
th:ssa, 
operatiivi-
sella vas-
tuualueella, 
puhetera-
piassa ja 
toimintate-
rapiassa 

ESH/TES
A toi-
menpi-
teeseen 
pääsyä 
yli 6 kk 
jonotta-
neita oli 
yhteensä 
16.  Hoi-
dontar-
peen 
arvioon 
pääsyä 
yli 3 kk 

ESH/TES
A toimen-
piteeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonot-
taneita oli 
yht. 62.  
Hoidontar-
peen arvi-
oon pää-
syä yli 3 kk 
odottanei-
ta oli yh-
teensä  
49.  Huom! 

ESH:ssa toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonottaneita oli 
yhteensä 15.  
ESH:ssa hoi-
dontarpeen 
arvioon pää-
syä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 44 

Ei yhtään uh-
kasakkouhkaa 
tai huomautus-
ta 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yh-
teensä 11. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 58. 
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odotta-
neita yht. 
10. 

Lukuihin 
sisältyy 
puutteelli-
sia merkin-
töjä, jolloin 
todellinen 
luku on 
huomatta-
vasti pie-
nempi. 

Asiakaspalaute-
kysely 

ka 4,5 ka 4,3   Enemmän kuin 
v 2015 

Tieto vuosita-
solla 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Sairauspoissaolojen 
kehitys (tpv/HTV) 

15,1 14,4 15,5 pv/htv 14,4 tpv/HTV 12,5 pvä/htv Tieto vuosita-
solla 

Keskimääräinen 
siirtymisikä eläkkeel-
le nousee 

59,4 60,5 
 

61,0 61,5 61,0 Tieto vuosita-
solla 

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

 3,4 3,5 3,4  Ei ole tehty 

Täydennyskoulutus 2,3 pv/hlö 2,6 pv/hlö 2,7 pv/hlö 
 

8.444 työpäi-
vää 

2,8 pv/hlö Tieto vuosita-
solla 

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilöstö-
kuluista 

0,72 % 0,61 % 0,76 % 0,84 % laskeva trendi Tieto vuosita-
solla 

Alkavat työkyvyttö-
myyseläk-
keet/alkaneet osa-
työkyvyttömyyseläk-
keet 

    3/6 Tieto vuosita-
solla 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

       

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 
 

Ulkoiset 
auditoinnit 
toteutuneet 
50 %, si-
säiset arvi-
oinnit to-
teutuneet 
77 % 

Ulkoinen 
arviointi 
toteutui 
suunnitel-
lusti ope-
ratiivisella 
vastuu-
alueella, 
sisäiset 
arvioinnit 
toteutu-
neet 64 
% 

Ulkoiset 
100%, 
sisäiset 41 
% 

Ulkoiset 100 % 
ja sisäiset 85 
% 

Toteutuu 100 
% 

Ulkoiset audi-
toinnit 50 %, 
etenee suunni-
tellusti 

Kehityskeskustelu-
jen toteutuminen 

Käyty osit-
tain 

Käyty 
osittain 

Toteutunut 
osittain eli 
67 %.  
Prosenttia 
pelkästään 
pitkistä 
työsuhteis-
ta ei ole 
saatavilla.  
Prosentti 
tulee päi-
vän nuppi-
luvun mu-
kaan 
31.12.201

75 % Toteutumis-% 
80-100, koska 
mukana lyhyt-
aikaisia ja 
määräaikaisia 
työntekijöitä, 
joille ei pidetä  

Toteutuneet 
osittain 
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5.  Sijaiset 
painavat 
luvussa, 
vaikka alle 
vuoden 
sijaisena 
olevien 
kanssa ei 
keskuste-
luja käydä. 

Vuosittain kehitettä-
vät palvelu- ja hoito-
ketjut 

Toteutunut Lean –
työryh-
mässä on 
työstetty 
kiireettö-
mään 
hoitoon ja 
akuutti-
hoitoon 
liittyvät 
hoitoket-
jut 
 
 

Hoitoketju-
ja on työs-
tetty  

Vuonna 2016 
uudet aloitetut 
5, valmiit pro-
sessit 154, 
valmiit hoito- ja 
palveluketjut 
28 

Lean jakautuu 
organisaatios-
sa laajemmalle 

Tieto vuosita-
solla 

Talous       

Tilinpäätöksen ver-
tailutiedot (toiminta-
kulut) 

kasvu -%  
n. 2,1 

kasvu -% 
n. 4,4 

kasvu -% 
3,6 

kasvu -% 0,3  Toteuma käyt-
tösuunnitelmaa 
parempi n. 2,0 
milj. euroa 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon talous 
Kainuu (koko maa) 
(SOTKAnet, Kunta-
liitto, THL) 

      

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

3222 
(2993) 

3733 
(3269) 

3737 
(3125) 

3389 (3106) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Sosiaalitoimen net-
tokustannukset eu-
roa/asukas 

1304 
(1218) 

 1464 
(1419) 

1518 
(1296) 

1349 (1301) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Terveystoimen net-
tokustannukset eu-
roa/asukas 

1918 
(1779) 

 2269 
(1850) 

 2219 
(1835) 

2040 (1811) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Perusterveydenhuol-
lon nettokustannuk-
set euroa/asukas 

685 (654) 744 (663)  702 (642) 612 (629) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

1233 
(1121) 

1498 
(1172) 

1516 
(1188) 

1428 (1177) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Toimeentulotuki 
euroa/asukas 

97 (135) 101 (137) 89 (145) 81 (142) Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Tieto vuosita-
solla 

Työllisyysaste (sis 
Vaalan) 

60,8 % 58,3 % (koko maa 
68,1 %) 

62,7 %  Elokuu Kainuu 
64,9 % (koko 
maa  70,5 %) 

Työttömyysaste (pl 
Vaala) 

14,9 % 16,9 % 17,9 % 
(koko maa 
14,4 %) 

 15,2 % (koko 
maa 13,6 %) 

 31.8.2017 
tilanne 11,8 % 
(koko maa 
11,0%) 

Suurten ja kes-
kisuurten kuntien 
vertailussa ikävaki-

Ikävakioitu-
jen kustan-
nusten 

Ikävakioi-
tujen 
kustan-

Ikävakioi-
dut kus-
tannukset 

Ikävakioidut 
kustannukset 
2.741 €/as v. 

Vähintään 
kolmen par-
haan joukossa 

Vuoden 2016 
tieto kirjattu 
omaan sarak-
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oidut ja tarvevakioi-
dut kustannukset  
(Kuntaliitto) 

nousu 
edelliseen 
vuoteen oli 
138 
€/asukas 
(v.2012; 
2421 €/as 
ja v.2013; 
2559 €/as) 
Tarvevaki-
oitujen 
kustannus-
ten nousu 
edelliseen 
vuoteen oli 
108 €/as 
(v.2012; 
2257 €/as 
ja v.2013; 
2365 €/as) 

nusten 
nousu 
edelli-
seen 
vuoteen 
42 €/as 
(v.2013; 
2559 €/as 
ja v.2014; 
2601 
€/as). 
Tarveva-
kioidut 
kustan-
nukset 
nousivat 
136 €/as 
(v.2013; 
2365 €/as 
ja v.2014; 
2501 
€/as) 

2.692 €/as 
v. 2015 
(suurin 
2.942 €/as 
ja pienin 
2.375 
€/as); Kai-
nuu vii-
denneksi 
kallein.  
Tarvevaki-
oidut kus-
tannukset 
2.513 €/as 
v. 2015 
(suurin 
2.710 €/as 
ja pienin 
2.238 
€/as; Kai-
nuu 14 
edullisin 
31:stä) 

2016 (suurin 
2.793 €/as ja 
pienin 2.246 
€/as); Kainuu 
kolmanneksi 
kallein.  Tar-
vevakioidut 
kustannukset 
2.579 €/as v. 
2016 (suurin 
2.825 €/as ja 
pienin 2.200 
€/as; Kainuu 
16 edullisin 
28:stä) 

keeseensa 

THL, Esh:n tuotta-
vuustilasto, keskus-
sairaalat (yht 16 
sairaalaa); episodi-
tuottavuus 

Episodi-
tuottavuus 
on keskiar-
vossa eli 
100 eli 
kahdek-
sanneksi 
paras 

Episodi-
tuotta-
vuus on 
108 

Episodi-
tuottavuus 
on 104 

Tieto alkuvuo-
desta 2018 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

Tieto alkuvuo-
desta 2018 

  

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

 
Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet maakuntauudistuksen 
valmistelua.  Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelu-
jen valtionosuuslaki.  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteneminen: 
 

1. Esivalmistelu (30.6.2018 saakka). 

2. Toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) aloittaa 
1.7.2018 

3. maakunnan käynnistämisvaihe ja  

4. uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (järjestämisvastuu siirtyy 
maakunnille (1.1.2020 alkaen) 

Hoito- ja palveluketjuja tulosaluerajojen yli kehitetään huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus.  Kehittämisessä huomioidaan koko kuntayhtymän tehtävät ja toiminnalliset uudistuk-
set. 
 
Uusi sairaala –hankkeen allianssiurakan toteutusvaihe on käynnistynyt.  Työn tuottavuutta pyri-
tään parantamaan edelleen ottamalla käyttöön toimintaa tehostavia toimintatapoja kaikilla tu-
losalueilla jo ennen kuin Uusi sairaala on käytössä.  Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi luvan 
Kainuun sotelle synnytystoiminnan jatkamiseen.  
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017  

Yleistä 
Tulevana vuonna kuntien talouteen ei ole tiedossa merkittäviä parannuksia. Perustoimeentulo-
tuki siirtyy Kelan tehtäväksi.  Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jää edelleen Sote ky:n 
hoidettavaksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistunut soten järjestämislaki ja siihen liittyvät lait. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallin-
toalueisiin.  Sote kuntayhtymä tulee antamaan lausunnon järjestämislaista ja maakunta-
laista 9.11.2016 mennessä.   

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee vuosittain uusia velvoitteita lakien ja asetusten muo-
dossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla. Terveydenhuollon järjestämissuunni-
telmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteutetaan sovittujen tehtävien mu-
kaisesti ja päivitys on tehty vuodelle 2016. 

Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti 
toimintansa 1.1.2013. Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan 
kuntaa, joista seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo 
ja Kuhmo) ovat sopineet kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta 
lukuun ottamatta päivähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsene-
nä erikoissairaanhoidossa, kehitysvammaisten erityishuollossa ja ympäristöterveyden-
huollossa. Tukipalvelut (mm taloushallinto, tietohallinto ja palkkahallinto) tuotetaan kunnil-
le perussopimuksen mukaisesti. Kajaanin kaupunki on päättänyt järjestää taloushallinnon 
ja henkilöstöhallinnon palvelut 1.1.2017 alkaen toisen palveluntuottajan kanssa. 

Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 ja vuonna 2016 lakiin tuli lisää muutoksia.  Koti-
palvelua koskevia säännöksiä on sovellettu jo vuoden 2015 alusta. Omaishoitajien etuuk-
siin lisättiin terveystarkastukset ja vapaapäiviä lisättiin. 

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009 ja 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-aluelain mukaisesti.  

Taloudellinen tiukkuus velvoittaa etsimään uusia toimintatapoja tuottaa palveluita.  Kes-
keisistä strategisista tavoitteista, joita ovat: 

- hyvinvoivat kainuulaiset 

- houkutteleva työpaikka 

- tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

- tasapainoinen talous 

Asukas ja asiakas 

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaven-
tamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palveluiden saatavuudessa ja saavutetta-
vuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. Väestön osallisuutta palveluiden järjestämi-
seen on kehitetty mm. Kuntaliiton lähipalvelut –projektissa, josta tehtiin valtakunnallinen 
Arjen pelastajat –toimintamalli. 

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jat-
kuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon ja tiedon kerääminen sekä jalos-
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taminen tehdään kunta- ja maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden ja sen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Kuntouttava työtoiminta on jatkunut 1.1.2015 alkaen Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintana. Kunnat eivät enää rahoita toimin-
taa erikseen, vaan kuntouttavan työtoiminnan kustannukset katetaan kuntien maksuosuudella. 
Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta hoitavat kuntouttavan työtoiminnan itse. 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2017 tehdään silloin, kun se korvaa ostopalveluja.  

Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee 
osaava ja motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdolli-
suuksiin kehittää ja uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden 
sairaalan suunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän 
toivotaan parantavan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa halut-
tuna työnantajana. 

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden 
kasvu. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä 
enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen saneerauksia ja uuden ra-
kentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan tarpeiden 
pohjalta.  

STM myönsi Kainuun sotelle rakentamisluvan uudelle sairaalalle, jossa Kajaanin alueella 
on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkaisua perusterveydenhuollon, sosiaalitoi-
men ja erikoissairaanhoidon tilojen saattamiseksi tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logis-
tiikkaa parannetaan ja tällä tavalla voidaan lisätä tuottavuutta.. Kansalaisten mahdollisuut-
ta asioida sähköisesti on parannettu ottamalla käyttöön Omasote –palvelu, jossa voi uusia 
reseptejä, saada sähköisesti laboratoriotuloksia ja saada yhteyden asiantuntijaan. 

 

1.2 Hallinto –tulosalue 

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 

2016  

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 
  
 

  
Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
 
 
Asiakas ja asukas 
 
  

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
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Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
Talous 
 
 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-
tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-

1.1 Kuntakohtai-
set laajat hyvin-
vointikertomukset 
ovat käytössä (7 
kpl) 

1.1 Hyvinvointi-
kertomustyö 
kunnissa on 
meneillään, 
tuetaan hyte-
työtä. Kuntien 

1.1 Hyvinvointi-
kertomustietoa 
käytetään 
suunnittelussa. 

1.1 Alueellinen 
hyvinvointiker-
tomus ohjaa 
maakunnallis-
ta/kunnallista 

1.1  
Tuetaan kuntia 
hyvinvointikerto-
mustyössä, tietoa 
analysoidaan ja 
yhdessä kuntien 

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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nostamme tervey-
den edistämiseen 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Hyte-työtä 
kuvaavat mittarit 
ovat käytössä 

ja soten yh-
dyshenkilöt 
kokoontuneet 
neljä kertaa 
tarkastelujak-
solla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Hyte –
mittarit ovat 
käytössä osana 
alueellista hy-
vinvointikerto-
musta 

hyte-työtä 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Hyte-mittarit 
osana valtion-
osuusjärjestel-
mää ja alueel-
lista hyte-työtä 

kanssa laaditaan 
toimintasuunnitel-
ma. 

Valmistelu kuntien 
kanssa käynnissä 
soten tukemana. 

1.1 Käynnistetään 
alueellisen hyvin-
vointikertomuksen 
laadinta 

Indikaattorityö 

käynnissä. 

1.2 Hyte-mittareita 
käytetään väes-
töön kohdistuvan 
hyte-työn kohden-
tamiseen 

Kunnissa toteutuu 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

 

2.1  Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemusasian-
tuntijoiden lkm 

2.1  Kehittäjä-
/kokemusasian-
tuntija-
toimintatapa 
käytössä. Laa-
jempaa osalli-
suuden toimin-
tamallia ei vielä 
toteutettu. 

Otettu osittain 
käyttöön Ota-
kantaa.fi –
palvelu. 

Tulosalueilla ei 
ole vielä selvi-
tetty toimintoja, 
joissa käyte-
tään Otakan-
taa.fi -palvelua 

2.1 Osallisuu-
den toiminta-
malli luotu 

2.1 Osallisuu-
den toiminta-
malli on laajasti 
käytössä 

Luodaan sotelle 
oma osallisuuden 
toimintamalli 

Toimintamallin 
valmistelu käynnis-
tetty.  

 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

3.1 Ulkokunta-
laisten 
lukumäärä ter-
veydenhuollossa 

 

3.1 Suunnittelu 
kesken.  

Verkkosivujen 
uudistamisen 
valmistelu 
käynnissä 

3.1 Seuranta-
järjestelmä 
käytössä. Osa-
na sote 
/maakuntauudis
tusta järjestäjä-
tuottaja roolit 
määritelty 

 

3.1 Valinnan-
vapaus toteu-
tuu lain mukai-
sesti 

 

3.1 Valinnanva-
pausmallin ja seu-
rantajärjestelmän 
kehittäminen 

Haku valinnanva-
pauspilotteihin 
joulukuussa 2017-
tammikuussa 2018 

3.1 Tehdään 
suunnitelma järjes-
täjän ja tuottajan 
roolin toteuttami-
seksi  

Valmistelu aloitettu 

3.1 Asiakkaiden ja 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

henkilöstön valin-
nanvapaustietoi-
suuden vahvista-
minen 

Aloitettu muutos-
foorumeissa 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

4.1 Hoito- ja pal-
velutakuun toteu-
tuminen 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
4.2 Yhteydenotot 
potilas- ja sosiaa-
liasiamieheen 
sekä asiakkaan 
ohjaus ja neu-
vonta 
 

4.3 Asiakkaat 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

 

4.1 Ei ole vielä 
edetty 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.2 Potilas- ja 
sosiaaliasia-
miehen raportit 
 

 
 

4.3 Ei ole edet-
ty 

4.1 Yhtenäinen 
palvelutarpeen 
arvioinnin ja 
palveluohjauk-
sen toiminta-
malli versio 1 
on valmis 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
4.2 Potilas- ja 
sosiaaliasiami-
een antama 
asiakkaan oh-
jaus ja neuvon-
ta toteutuu 

4.3 Laadittu 
asiakaspalaute-
toimintamalli 

 

4.1 Käytössä 
on yhtenäinen 
palvelutarpeen 
arvioinnin ja 
palveluohjauk-
sen toiminta-
malli 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
4.2  Potilas- ja 
sosiaaliasiami-
een antama 
asiakkaan oh-
jaus ja neuvon-
ta toteutuu 
 

4.3  Käytössä 
asiakaspalaute-
toimintamalli 

4.1  Suunnitellaan 
yhtenäinen palve-
lutarpeen arvioin-
nin ja palveluohja-
uksen toimintamal-
li, jossa erityisesti 
huomioidaan kai-
nuulaisten sosio-
ekonominen ase-
ma 

Pohdittu Koda-
valmistelun jatka-
mista huomioiden 
sote-maakunta-
uudistus ja valin-
nanvapaus. Jatke-
taan valmistelua 
 
4.2 Ohjauksen  ja 
neuvonnan toteu-
tumisen lkm 

Tieto saadaan 
vuositasolla 

 
4.3  Laaditaan 
vuosittain toteutet-
tava asiakastyyty-
väisyyskysely sekä 
kootaan eri kana-
vien kautta tuleva 
asiakaspalaute 
yhdeksi kokonai-
suudeksi ohjaa-
maan palvelujen 
uudistamista 

Osittain toteutunut 
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5.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä 

 

5.1 Kehityskes-

kustelu %-osuus 

yli 1 v. kestävistä 

palvelussuhteista 

5.1 

Toimitaan kehi-

tyskeskuste-

luissa strategia- 

ja arvokirjapoh-

jaisesti, kehi-

tyskeskustelu-

pohjaa täyden-

netty 

5.1  

Toteutumis-% 

80–100  

 

5.1 

Toteutumis-% 

90–100 

5.1  

Kehitetään strate-

giapohjainen kehi-

tyskeskustelumalli 

Käytössä, vaatii 

vielä seurantaa ja 

arviointia. 

5.1 Valmennetaan 

esimiehiä ja työnte-

kijöitä kehityskes-

kustelujen käymi-

seen 

Toteutuu 

6.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

6.1 Sairauspois-

saolot pv/HTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Työyhteisön 

ilmapiiri, toimi-

vuus, työolot, 

ammatillinen 

osaaminen: työ-

hyvinvointi-

kyselyssä >4  

 

 

 

 

 

6.3 Täydennys-

koulutuspäi-

vät/henkilö 

 

 

 

6.1 

2,9 tpv/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2    4,0 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 2,9 tpv/hlö 

eli 105 työpäi-

vää 

 

6.1 

Alle 10 pv/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Toteutettu 

v. 2016 ; tulos 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

2,8 pv/hlö 

 

 

6.1 

Alle 10 pv/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tulos       

> 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

yli 3 pv/hlö 

 

 

6.1 Reagoidaan 

aktiivisesti sairaus-

poissaoloihin, tue-

taan esimiehiä var-

haiseen puuttumi-

seen sekä tehoste-

taan yhteistyötä 

työterveyshuollon 

kanssa 

Tieto saadaan vuo-

sitasolla. Haettu 

rahoitusta asiakkai-

den osatyökykyisyy-

den tuen kehittämi-

seen (hallituksen 

kärkihanke OTE). 

Rahoitus saatu ja 

hanke on käynnisty-

nyt. 

6.2 Työhyvinvointi-

kyselyn tulokset 

analysoidaan ja 

työyksiköt laativat 

työhyvinvointisuun-

nitelmat. Toimintaa 

seurataan ja arvioi-

daan.  

Työhyvinvointi-

kyselyä ei toteuteta 

tänä vuonna. 

 

6.3 Täydennyskou-

lutuksen suunnittelu 

kehityskeskustelujen 

pohjalta ja koulutus-

ten kirjaaminen 
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6.4 Koulutuksen 

kohdentuminen 

tulosalueittain/ 

vastuualueittain/ 

toteutuneet kou-

lutuspäivät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Strategian 

painopisteet 

ohjaavat koulu-

tuksen kohden-

tumista 

 

 

 

 

 

6.4 Henkilös-

tön osaami-

nen vastaa 

palvelujärjes-

telmän tavoit-

teita 

HRM-järjestelmään 

Toteutuu kehitys-

keskustelujen yh-

teydessä vakituiselle 

henkilöstölle. 

 

6.4 Laaditaan nyky-

tilaselvitys koulutus-

ten kohdentumises-

ta ja tehdään koulu-

tussuunnitelma vas-

taamaan organisaa-

tion tavoitteita 

Käynnistetty 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

 (sama kuin ky tasol-
la) 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky ta-
solla) 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

 

Nykytila (TP16) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

7.Johdamme palve-

luiden tehokasta ja 

vaikuttavaa järjes-

tämistä sekä tuotta-

mista asiakas- ja 

prosessitiedon avul-

la 

7.1 Sähköinen 

johdon työpöytä 

on käytössä 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Paljon pal-

veluja käyttävi-

en asiakkaiden 

tunnistaminen 

 

 

7.3 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

7.1 Otettu käyt-
töön, käyttöä 
tehostetaan, 
laajennetaan ja 
edelleen kehite-
tään 
 
 

 

 

 
 

 

 
7.2 Kehittämis-
hanke meneil-
lään, toiminta-
mallin luominen 
käynnissä 
 
 
 
7.3 Johdon kat-
selmuksia on 
suunniteltu tulos-

7.1 Tunniste-
tut johdon 
tietotarpeet on 
täytetty 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
7.2 Luodaan 
toimintamalli 
paljon palve-
luja käyttävien 
asiakkaiden 
löytämiseksi  
 
 
7.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 

7.1 Toimintaa 
johdetaan tie-
dolla 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
7.2  Toiminta-
malli on käy-
tössä 
 
 
 
 
 
7.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 

7.1 Tehostetaan, 
laajennetaan ja 
edelleen kehite-
tään sähköisen 
johdon työpöydän 
käyttöä ja käytet-
tävyyttä 

Käynnissä 

7.1 Asiakaspa-
lautetoimintamallin 
tieto liitetään osak-
si johdon työpöy-
tää 

Ei vielä edetty 

 
7.2 Luodaan toi-
mintamalli paljon 
palvelua käyttävien 
tunnistamista var-
ten 

Käynnissä 
 
7.3 Johdon kat-
selmukset toteutu-
vat 
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 alueille  Käynnissä 

8.Kehitämme asiak-

kaillemme mahdolli-

suuksia entistä aktii-

visempaan osallis-

tumiseen omaan 

hoito- ja palvelupro-

sessiinsa 

8.1 Sähköisten 

asiointipalvelui-

den käyttöas-

teen kasvu 20 

% edelliseen 

vuoteen  

 

 

8.1 Suunnitelman 

laadinta meneil-

lään 

 

 

 

8.1 Meneillään; 

omasoteen rekis-

teröityneitä hen-

kilöitä 

31.12.2016 oli 

16971 

 

 

8.1 Sähköis-

ten asiointi-

palvelujen 

käytön laaje-

neminen 

 

 

8.1  25 000 

kainuulaista 

käyttää 

OmaSotea ja 

palvelu on 

kattavampi 

 

8.1 Hyvin-

voinnin palve-

lutarjottimen 

sisällön laa-

jentaminen; 

käyttäjien 

määrä kasvaa 

8.1 Sähköiset 

asiointipalvelut 

ovat merkittävä 

osa normaalia 

palvelutuotan-

toa 

 

8.1  40 000 

kainuulaista 

käyttää 

OmaSotea 

 

 

 

8.1 Hyvinvoin-

nin palvelutarjo-

tin on kattava; 

käyttäjien lkm 

kasvaa 

 

8.1 Laaditaan säh-

köisen asioinnin 

toimintasuunnitel-

ma 

 

Käynnissä 

 

8.1 OmaSotea 

kehitetään aktiivi-

sesti ja sen tuomia 

hyötyjä arvioidaan 

 

Käynnissä 

 

8.1 Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen 

kehittämistyötä 

jatketaan aktiivi-

sesti 

Käynnissä 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

9.1  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(lean) 

9.1  

Leanilla kuvataan 

hoito- ja palvelu-

prosesseja  

9.1  

Tuetaan lean-

ajattelun käyt-

töön ottoa 

9.1  

Lean-työtapa 

käytössä 

9.1  

Tuetaan lean-

ajattelun käyttöön-

ottoa ja leanilla 

kuvataan hoito- ja 

palveluprosesseja 

Hoito- ja palvelu-

prosesseja kuvattu 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystävää 
keskussairaalaa ja 
vaativaa erikoissai-
raanhoitoa 

10.1  Päivys-
tysasetuksen 
erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät kaikilta 
osin 

10.1 Kehittämis-
työ menossa 

10.1 Erikois-
alakohtaiset 
kriteerit täyt-
tyvät 
 
 

10.1 Erikoisala-
kohtaiset kritee-
rit täyttyvät 
 

10.1 Kehitetään 
toimintamalleja 
Uusi sairaala  -
toimintamalli huo-
mioiden 

Käynnissä 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asiak-
kaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

11.1 Järjestä-
missuunnitelma 
ja erikoissai-
raanhoidon 
järjestämisso-
pimus päivite-
tään 

 
11.2 Omaval-
vonta 

 

 
 

11.1 Toteuman 
seuranta käyn-
nissä ja päivitys 
menossa 
 
 
 
 
 
11.2 Selkeytetty 
hoitotakuun 
omavalvontaa ja 
tehty ohjeet seu-
rannasta 

 

 

11. Päivitys 
toteutettu 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Omaval-
vontasuunni-
telmat teh-
dään 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Omaval-
vontasuunni-
telmat käytössä  
 

11.1 Järjestämis-
suunnitelman ja 
järjestämissopi-
muksen päivittä-
minen 

Valmistelussa 
 
 
11.2 Selkiytytetään 
omavalvonnan 
toteuttamista 
 

Sisäiset vastuut ja 
seurataan 
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 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky tasol-
la) 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

12.Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

12.1   

Talousarvio ja 

tilinpäätös 

 

 

12.1 Hallinnon 

tulosalueella 

toimintakulut 

toteutuivat 0,9 

milj. euroa käyt-

tösuunnitelmaa 

pienempinä 

12.1  

Toteutuu suun-

nitellusti 

 

 

12.1  

Toteutuu 

suunnitelman 

mukaisesti 

12.1  

Taloutta seurataan ja 

poikkeamiin puutu-

taan 

Toteutuu 

13. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehokkaasti 

13.1  

Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

tarvevakioidut 

menot €/asukas 

suurten ja kes-

kisuurten kuntien 

vertailussa 

 

 

13.1  

Tieto kuntayh-

tymätasolla 

13.1  

Kolmen parhaan 

joukossa valta-

kunnallisessa 

vertailussa  

13.1  
Kolmen par-
haan joukossa 

13.1  
Toimintaketjujen te-
hostaminen ja kus-
tannustietoisuuden 
lisääminen 

Uusi sairaala toimin-

tojen kehittämiseen 

on perustettu uusia 

työryhmiä.  Päiväsai-

raalatoiminta kahteen 

vuoroon aloitettu ja 

pilotteja käynniste-

tään. 
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KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 

Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi 

sairaala, Maakuntauudistus

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -59,5 271 956 3,8 271 196 -0,3 277 529 0 277 529 2,3 184 061 66,3

   Myyntituotot 3,5 271 272 4,0 270 568 -0,3 276 029 0 276 029 2,0 183 946 66,6

./. Jäsenkunnilta 3,2 271 214 4,1 270 455 -0,3 276 000 0 276 000 2,1 184 000 66,7

   Maksutuotot 0,0 0 0,0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Tuet ja avustukset -17,0 558 -38,9 555 -0,5 1 460 0 1 460 163,1 102 7,0

   Muut tuotot -46,0 126 -54,2 70 -44,4 40 0 40 -42,9 13 32,5

TOIMINTAKULUT 517,5 2 755 -10,4 3 205 16,3 5 008 156 5 164 61,1 2 393 46,3

       Palkat ja palkkiot -0,5 1 524 -16,4 1 672 9,7 2 537 -24 2 513 50,3 1 270 50,5

       Henkilöstösivukulut -79,8 217 57,2 391 80,2 544 3 547 39,9 288 52,7

   Henkilöstökulut -22,1 1 741 -11,2 2 063 18,5 3 081 -21 3 060 48,3 1 558 50,9

       Asiakapalvelujen ostot -248,6 -76 38,2 -34 -55,3 0 0 0 -100,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 16,2 772 -2,4 839 8,7 1 394 53 1 447 72,5 480 33,2

   Palvelujen ostot 2,5 696 -5,4 805 15,7 1 394 53 1 447 79,8 480 33,2

   Aineet ja tavarat 137,8 87 -18,7 63 -27,6 84 9 93 47,6 48 51,6

   Avustukset 430,8 70 1,4 62 -11,4 100 106 206 232,3 181 87,9

   Vuokrat 15,7 164 -10,9 124 -24,4 214 9 223 79,8 80 35,9

   Muut kulut -47,2 -4 -121,1 87 -2 275,0 135 0 135 55,2 46 34,1

TOIMINTAKATE -576,9 269 201 4,0 267 991 -0,4 272 521 -156 272 365 1,6 181 668 66,7

   Rahoituskulut ja -tuotot -100,6 -11 -1 200,0 59 -636,4 -288 0 -288 -588,1 136 -47,2

VUOSIKATE -677,6 269 190 4,0 268 050 -0,4 272 233 -156 272 077 1,5 181 804 66,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -100,0 -13 0,0 -25 92,3 -193 0 -193 672,0 -33 0,0

SATUNNAISET ERÄT 0,0 400 0,0 245 -38,8 0 0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -777,6 269 577 4,1 268 270 -0,5 272 040 -156 271 884 1,3 181 771 66,9

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -777,6 269 577 4,1 268 270 -0,5 272 040 -156 271 884 1,3 181 771 66,9

TP 2016

Muutos-%

TP-16/

TP-15  

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 TA 2017
Talousarvio-    

muutokset KS 2017

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 

 

Mittarit / Tunnusluvut    
 
Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2013 TP 2014 TP  2015 
 

TP 2016 TA 2017 1 – 8 
kk/2017 

Asukas, asiakas 
 

      

Syntyvät julkaisut, 
artikkelit, tutkimukset, 
selvitykset ja raportit 
10 kpl/vuosi 

3 10 14 4 15 22 

       

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Sairauspoissaolopäi-
vien määrä al-
le10/pv/hlö/vuosi 

 9,3 6,4 tpv/hlö 2,9 tpv/hlö alle 10 1,9 

Täydennyskoulutus 3–
5 tpv/hlö 

 4,6 tpv/hlö 0,4 
tpv/vak.hlö 

2,9 tpv/hlö 3-5 tpv/hlö 0,4 tpv/hlö 

Kehittämiskeskustelut  98 % 95 % Toteutumis-
% 99 

Toteutumis-% 
80–100 

80 % 

    
 

   

Johtaminen, palve-
luiden järjestämi-
nen ja tuotantota-
vat 

       

Kehittäjäasiakas ja 
kokemusasiantuntija-
asiakkaita 30 ja pro-
sessit 5–10 kpl/vuosi 
 

30 38 
5 proses-
sia 

20 
 

42 koke-
musasian-
tuntijaa 4 
prosessia 

50 35 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2. vuosi) 

Tietoa ei 
käytettävis-
sä 

3,8  4,0 4,0  
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Talous       

Toteutuu suunnitellusti Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toimintaku-
lut toteutui-
vat 0,9 milj. 
euroa alle 
budjetoidun 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö (KS) on käynnistänyt tarkastelujaksolla seitsemän maan halli-
tuksen kärkihanketta ja yhden ESR-rahoitteisen sekä yhden VM:n rahoittaman kehittämishank-
keen. Hankkeiden avulla kehitetään perhekeskustoimintaa, erityislasten omaishoitoa, virtuaalis-
ta elintapaohjausta, mielenterveystaitoja, osatyökykyisten tuen palveluketjua, sosiaalista kun-
toutusta sekä soten tietopaketteja. Lisäksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (Lape) 
liittyen on ”muutosagentti” aloittanut toimintansa.  

KS-yksikössä on valmisteltu VM:n AUTA-hankkeen kokeiluihin yhteistyössä järjestötoimijoiden 
kanssa Kainutlaatuinen Digituki -kokeilu. Kokeilun avulla vapaaehtoiset digitukihenkilöt auttavat 
kuntalaisia ja kyläläisiä atk-taidoissa sekä käyttämään sähköisiä palveluita (Omasote ja Kanta). 
Kokeilulle on saatu rahoitus ja se on käynnistetty. Lisäksi käynnistyi Kamk yhteistyönä digitaa-
lisen osaamisen vahvistamisen hanke, jossa sotella pääpaino on pitkäaikaissairaan hoitoketjun 
tehostamisessa. 

Valinnanvapauspilottiin hakeutumisesta laadittiin taustaselvitys ja ennakkovaikutusten arviointi, 
jonka pohjalta hallitus teki myönteisen päätöksen. Soten tietopaketit selvitystyö saatiin päätök-
seen sekä omarahoitteinen vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon liittyvä kehittämisas-
kellus. 

  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017  

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, 
hankintatoimen, tarkastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen, hankintatoimen sekä 
kehittämisen ja suunnittelun. 

Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit, te-
hokasta kehittämistä ja suunnittelua.  

Vuonna 2017 Kainuun soten kehittämisessä panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin jatkamal-
la ESR-rahoitteista Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa -
kehittämishanketta. Lisäksi 16 esimiestä ja työyksikköä osallistuu Koulutus Avain Oy:n kautta 
tapahtuvaan työhyvinvointivalmennukseen.  Työhyvinvoinnin kehittämisessä tehdään yhteistyö-
tä eri toimijoiden mm. Kevan kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) päättyi vuonna 2015, mut-
ta rahoituskausi jatkuu vielä vuoteen 2017. Viimeinen Kaste-rahoitteinen Paljon tukea tarvitse-
vat - paljon palveluja käyttävät -hanke päättyy huhtikuussa 2017.   

Hallituksen I&O -kärkihankkeisiin on laadittu yhdessä eri toimijoiden kanssa kaksi hanketta; 
Ikäihmisen turvallinen kotona asuminen haja-asutusalueella Kainuussa (KODA) ja Erityislasten 
omaishoidon kehittäminen Kainuussa (ErinOmainen). Näistä Kainuu sai ainoastaan ErinOmai-
nen -hankkeeseen rahoituksen. Lisäksi I&O -kärkihankekokonaisuuteen on valmisteltu Kainuun 
Kaapo -hanke, jolle STM ei myöntänyt hankerahoitusta. Vaikka myönteistä rahoituspäätöstä ei 
saatu em. hankkeille aloitetaan Kainuun sotessa palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen 
geneerisen mallin luominen sekä kotona asumisen turvallisuutta edistävän teknologian kokeilut 
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ja käyttö.  

Hallituksen kärkihankkeisiin liittyen on valmisteltu Omatiimi – Kainuun valinnanvapauskokeilu -
hanke. Se on osa maan hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen palveluseteliko-
keilua. Myöskään tälle hankkeelle ei saatu rahoitusta. Perhekeskustoiminnan edelleen kehittä-
miseen on valmisteltu Lape-kärkihanketta, jonka tavoitteena on matalan kynnyksen palveluiden 
kehittäminen. Jos hankkeelle saadaan rahoitus, se käynnistyy vuoden 2017 alusta.  

Kainuun sotessa on valmisteltu kaksi hanketta maan hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvin-
vointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankekokonaisuuteen; Vaikuttavaa elintapaohja-
usta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti - Kainuun osahanke sekä Mielenter-
veyden ensiapu (MTEA) koulutuksen levittäminen ja juurruttaminen Kainuussa. Mahdollisesti 
käynnistyy myös osatyökykyisten työllistymistä edistävä kärkihanke. 

Jatketaan valinnanvapauteen liittyvää ESR-rahoitteista yhteistyöhanketta Avain kansalaisuu-
teen mm. henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseksi. ESR-rahoitteisena käynnistynee SOS-
Kainuu, jossa vahvistetaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja prosesseja Kainuussa. Hy-
vinvoinnin palvelutarjotinta edelleen kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä Digital Service 
Tray -hankkeessa. ESR-rahoitteista Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja tervey-
denhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa – DIGIOS -hanketta on valmisteltu yhteis-
työssä Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Kainuun Ammattiopiston kanssa. Hankkeen tavoit-
teena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen hankkeeseen osallistuvissa 
organisaatioissa. Kainuun sote on yhteistyökumppanina Aste-hankkeessa, jolle Kainuun am-
mattiopisto hakee ESR-rahoitusta.  

Kainuun sote osallistuu sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen Kansa-koulu -hankkeeseen 
sekä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarannon Kanta toteuttamiseen. eSosiaali-
työn maisterikoulutus -hanketta jatketaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa syventämällä 
oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.  

Kainuulaisten yhteiskehittämisen tuloksena rakennetun Arjen pelastajat -konseptin levittämistä 
jatketaan yhteistyössä SOSTE:n kanssa ja pyritään löytämään ulkopuolista rahoitusta juurrut-
tamisen tueksi. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työ- ja toiminta-
kyvyn lisääminen. Nuorten sosiaalista osallisuutta edistetään myös yhteistyössä Tenho – elä-
mäntaitoja nuorille taiteen keinoin sekä Kulttuuripassi hankkeiden avulla. Nuorten arjen ja 
asumisen hallinnan tukea kehitetään yhteistyössä ev.lut.seurakunnan kanssa Naksu-
hankkeessa.  

Dihyte-hankkeessa jatketaan eri toimijoiden yhteistyönä Digitaalinen Kainuu -
kehittämisaskellusta. Painopisteinä ovat virtuaalipalvelut sekä mittaamiseen ja sensoriteknolo-
giaan liittyvät uudistukset.  

Omarahoitteisesti jatketaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista, vajaaravitsemuksen 
tunnistamista ja ennaltaehkäisyä sekä sähköisiä palveluja (Omasote, Johdon työpöytä, Hyvin-
voinnin palvelutarjotin). 

TEM:n rahoittama Maaseudun tuetut liikkumispalvelut - Matka-hanke päättyi 2016, jonka tavoit-
teena oli tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuussa. Hankkeelle 
pyritään saamaan jatkoa vuonna 2017.  

Tiivistetään edelleen käytännön yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammat-
tiopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa.  

Vuosi 2017 tulee olemaan toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten kehittämistä ja toteutta-
mista koko organisaatiossa painottuen avopalveluihin. Osallistutaan aktiivisesti sote- ja maa-
kuntauudistuksen valmisteluun sekä valtakunnan että maakunnan tasolla. 
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1.3. Keskitetyt tukipalvelut 

Vastuuhenkilö: Va hallintojohtaja Anu Huttunen 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 

2017  

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta)  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

Talous 

 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 

 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila 
(TP16) 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP16) 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursiivilla 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

     

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

     

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

     

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

4.1 Asiakastyyty-
väi-syysselvitys 
2017 

4.1 Ohjausryh-
mien säännölli-
nen kokoontu-
minen 

  4.1 Asiakastyyty-
väisyyskyselyä ei 
ole tehty 

4.1 Tietohallinnon 
ohjausryhmä (Kai-
nuun kunnat, Kai-
nuun liitto, Kainuun 
sote) on kokoontu-
nut säännöllisesti, 
n. 1 kerta / 3 kk -
välein 
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 kk/2017 kursiivilla 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

5.1 Kehityskes-
kustelut %-osuus 
yli 1 v. kestävistä 
palvelussuhteista 

 

5.1 Kehityskes-
kustelut käyty 
osittain 

5.1 Kehityskes-
kusteluohje 
laadittu 

5.1  100% 5.1 100%  5.1 Kehityskes-
kustelut käyty osit-
tain 

 

 

6.Johdamme hen-
kilöstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

6.1 Työhyvin-
vointikyselyn 
tulokset 

 

 
 

 

6.1   3,5 6.1  3,75 

 
 

 

6.1  3,8 6.1 Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole tehty 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP16) 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursiivil-
la 

7.Johdamme pal-
veluiden tehokasta 
ja vaikuttavaa 
järjestämistä sekä 
tuottamista asia-
kas- ja prosessi-
tiedon avulla 

     

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiin-
sa 

     

9.Johdamme hoi-
to- ja palveluketju-
ja asiakaslähtöi-
sesti läpi organi-
saation 

     

10.Uudistamme ja 
kehitämme edel-
leen Kainuun päi-
vystävää keskus-
sairaalaa ja vaati-
vaa erikoissai-
raanhoitoa 
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11.Uudistamme ja 
kehitämme palve-
luitamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

11.1 Asiakastyy-
tyväisyyskysely 
2017 

   11.1 Asiakastyyty-
väisyyskyselyä ei 
ole tehty 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursiivilla 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

12.1 Talousarvi-
on toteutuminen 
suunnitellusti 

12.1 Toimintaku-
lut toteutuivat 3 
milj. euroa käyt-
tösuunnitelmaa 
pienempinä 

 

12.1 Talousar-
vio toteutuu 
suunnitellusti 

12.1 Talous-
arvio toteutuu 
suunnitellusti 

12.1 Taloutta seu-
rataan ja poik-
keamiin puututaan 

 

13. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

13.1 Yksikkökus-
tannuksien hinta 

13.1 Tosite 1,39 
€/kpl 

13.1 Palkkalas-
kelma 12,80 
€/kpl 

13.1 Tosite 

max 1,40€/kpl 

Palkkalaskelma 
max 12,80 
€/kpl 

13.1 Ei reaali-
kasvua 

13.1 Prosessien 
kehittäminen 

 

KESKITETYT YHTEISET 

PALVELUT                  

1 000 €                                                                        
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset 

palvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-,  

Ravinto-, Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, 

Henkilöstö- Talous- ja Tietopalvelut

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 1,8 6 656 0,3 6 787 2,0 5 894 0 5 894 -13,2 3 344 56,7

   Myyntituotot -7,6 4 341 2,8 4 357 0,4 3 724 0 3 724 -14,5 2 349 63,1

   Maksutuotot 5,0 86 36,5 86 0,0 68 0 68 -20,9 45 66,2

   Tuet ja avustukset 27,2 921 -6,8 921 0,0 914 0 914 -0,8 10 1,1

   Muut tuotot 22,7 1 308 -3,9 1 423 8,8 1 188 0 1 188 -16,5 940 79,1

TOIMINTAKULUT -1,0 29 032 5,9 28 304 -2,5 30 350 36 30 386 7,4 18 464 60,8

       Palkat ja palkkiot -4,1 11 317 2,7 11 117 -1,8 11 690 29 11 719 5,4 7 233 61,7

       Henkilöstösivukulut -8,1 3 002 4,6 2 985 -0,6 2 843 7 2 850 -4,5 1 768 62,0

   Henkilöstökulut -5,0 14 319 3,1 14 102 -1,5 14 533 36 14 569 3,3 9 001 61,8

       Asiakapalvelujen ostot -25,0 0 -100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 14,1 8 703 16,9 8 615 -1,0 9 726 0 9 726 12,9 5 705 58,7

   Palvelujen ostot 14,0 8 703 16,8 8 615 -1,0 9 726 0 9 726 12,9 5 705 58,7

   Aineet ja tavarat -18,7 3 314 -3,4 2 899 -12,5 3 353 0 3 353 15,7 2 049 61,1

   Avustukset -2,1 121 28,7 101 -16,5 100 0 100 -1,0 70 70,0

   Vuokrat 9,8 2 035 3,8 2 049 0,7 2 083 0 2 083 1,7 1 372 65,9

   Muut kulut 34,0 540 -6,7 538 -0,4 555 0 555 3,2 267 48,1

TOIMINTAKATE -1,9 -22 376 7,7 -21 517 -3,8 -24 456 -36 -24 492 13,8 -15 120 61,7

   Rahoituskulut ja -tuotot -86,7 -7 250,0 -2 -71,4 0 0 0 -100,0 -2 0,0

VUOSIKATE -1,9 -22 383 7,7 -21 519 -3,9 -24 456 -36 -24 492 13,8 -15 122 61,7

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 35,7 -4 318 23,8 -4 594 6,4 -5 830 0 -5 830 26,9 -3 191 54,7

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 2,1 -26 701 10,0 -26 113 -2,2 -30 286 -36 -30 322 16,1 -18 313 60,4

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2,1 -26 701 10,0 -26 113 -2,2 -30 286 -36 -30 322 16,1 -18 313 60,4

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 TA 2017
Talousarvio-    

muutokset KS 2017

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 

 



37 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

1. Yleispalvelut 

Virkamiehet ja luottamushenkilöt laativat yhdessä kuntayhtymän uuden hallintosäännön ja kon-
serniohjeen, jotka yhtymävaltuusto hyväksyi päätöksillään 19.6.2017 / 7-8 §. Uusi hallintosään-
tö ja konserniohje tulivat voimaan 30.6.2017. 
 
Kuntayhtymän asianhallintaprosessia kehitettiin laatupäällikön johdolla LEAN-menetelmällä. 
 
Kuntayhtymän lakimies jatkoi 1.7.2017 lukien määräaikaisena va. hallintojohtajana. 
 
Asiamiespalvelut 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseksi myönnettävän mää-
rärahan suuruutta on kuluvana vuonna huomattavasti lisätty Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuoden johdosta. Tästä määrärahasta on myönnetty rintamaveteraaneille palve-
lusetelit ja kotona selviytymistä tukevia apuvälineitä. Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään 
laajentanut määrärahan käyttömahdollisuuksia palvelusetelien lisäksi myös ateria- ja pesula-
palvelujen hankintaan sekä kuntayhtymän kotihoitopalvelujen asiakasmaksujen kattamiseen. 
Palvelutarjonnan laajentuminen vaati vuoden ensimmäisten kuukausien aikana runsaasti selvit-
tely- ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Veteraaniasiamies ja toimistosihteeri tekevät osa-
aikatyötä (50 %).  

Uusi osa-aikainen (50 %) sosiaaliasiamies aloitti tehtävässä 31.3.2017. Asiakastyön lisäksi 
asiakaspalautteen perusteella palveluja suunniteltiin ja kehitettiin rakentavassa hengessä. 

Asiakastyön lisäksi kehittämisalueena oli yhteistyön kehittäminen viranomaistahon sekä yhdis-
tysten ja järjestöjen kanssa.  

Talous- ja velkaneuvontapalvelut 

Talous- ja velkaneuvonnassa normaalin asiakaspalvelun lisäksi painopiste on ollut maksuoh-
jelmien laatimisessa. Velkaneuvonnan tekemät maksuohjelmat säästävät sekä velallisen että 
valtion varoja. Asiakasmäärät ovat Kainuussa edellisten vuosien tasolla mutta Kuusamosta 
yhteydenotot ovat lisääntyneet. Suomussalmella ja Kuhmossa on testattu digitaalista asiakas-
vastaanottoa. Talous- ja velkaneuvonta järjesti keväällä ulosoton ja sosiaalisen luoton kanssa 
yhteistyössä kainuulaisille avoimet tilaisuudet joissa annettiin tietoa ylivelkaantumisen hoitami-
seen ja ulosoton toimiin liittyen.   

Arkisto- ja tietosuojapalvelut 

Asiakirjojen seulontoja ja järjestämistä on tehostettu. Seulonnan lisäresursoinnilla tavoitellaan 
arkistotilojen tilatehokkuutta uuden sairaalaan ulkopuolelle jäävien arkistotilojen osalta. Tie-
donohjauksen käyttöönottoa valmistellaan huomioiden käyttäjäystävällisyys sekä kansallisar-
kiston vaatimukset. Tiedonohjaussuunnitelmia on työstetty mm. vanhuspalveluiden osalta. Lo-
kivalvontaprosessia pyritään kehittämään sähköiseen suuntaan. Uusi arkistopäällikkö aloitti 
tehtävässä 17.7.2017. 

Materiaalipalvelut 

Uuden sairaalan suunnittelu on vienyt runsaasti aikaa ja sen logistiikkaratkaisut ovat teettäneet 
paljon suunnittelutyötä. SAP-järjestelmän materiaalihallinnan ohjelmaa päivitettiin. 
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Ravitsemis- ja laitoshuollon palvelut  

Yhteistyötä lisättiin ateria- ja puhtaanapitoa tuottavien palveluntuottajien kanssa. Tekstiilien 
tilauksissa osastoille otettiin käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä Pohjolan Tekstiilipalveluun 
1.1.2017 alkaen. 

Tekniset palvelut  

Alkuvuoden painopistealueita ovat olleet Rajamiehentien asuntojen (15-paikkainen asumisyk-
sikkö vammaispalveluille) valmistuminen ja käyttöönotto sekä uuden sairaalan rakentamisvai-
heen aloitus siihen liittyvine asiantuntijatehtävineen. Lisäksi teknisten palvelujen vastuulla ovat 
Kainuun kuntien (Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi) Kainuun sotelle rakentamiin toi-
mitiloihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Uuden sairaalan lisäksi merkittäviä työllistäjiä ovat olleet 
ja ovat myös jatkossa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät tila-asiat sekä vuokrattujen tilojen 
sisäilmaongelmat. Salmijärven sairaalan alueella käynnistyi kesän alussa kolmen käytöstä 
poistetun huonokuntoisen asuinkerrostalon purkutyöt, jotka valmistuvat lokakuussa. Uusi kiin-
teistöpäällikkö aloitti tehtävässä 1.8.2017. 

2. Henkilöstöpalvelut  

Työhyvinvoinnin johtamisen työkaluja on päivitetty ja niiden jalkauttaminen on aloitettu. 

Jatkettiin työryhmien (osaamisen ja resurssien johtaminen uudessa sairaalassa) työtä. Tavoit-
teena on mm. luoda uusi osaamisen johtamisen malli Kainuun sotelle ja uudistaa hoito- ja pal-
veluprosesseja. 

Kajaanin kaupunki on ostanut henkilöstöpalvelunsa 1.1.2017 lukien yksityiseltä palveluntuotta-
jalta. Muutos ei ole vaikuttanut kunnille suunnattujen palveluiden hintaan, sillä henkilöstön 
määrä on pystytty sopeuttamaan eläköitymisten avulla. 
 
3. Talouspalvelut  

Talouspalvelut on mukana valtakunnallisessa valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto 
–hankkeessa, joka jatkuu edelleen. Hankkeessa keskitytään rakentamaan tulevan maakunnan 
taloushallinnon rakenteita. Talouspalvelut on myös mukana STM:n ja Sitran yhteisessä soten 
tietopaketit –hankkeessa pilotoimassa ostopalvelujen kohdistamista ja laatii ostopalvelujen tie-
kartan siitä, miten tarvittavat tiedot palveluntuottajien tuottamista palveluista saadaan auto-
maattisesti Kainuun soten/järjestäjän tietojärjestelmiin. Hankkeeseen liittyen talouspalvelut laa-
tii myös tiekartan palvelupakettiraportoinnin integroinnista osaksi Kainuun maakunnan järjestä-
jän tiedolla johtamista. 

4. Tietohallintopalvelut  

ICT-palvelutoiminta on toiminut normaalisti ja palvelutoimintaa on kehitetty suunnitelmien mu-
kaisesti. Tietoliikenneinfraa on parannettu ottamalla käyttöön langattoman verkon keskitetty 
hallinta ja etäyhteyksien käyttöönotto sekä uusimalla lähiverkon aktiivilaitteita tarpeen mukaan.  

Yksi keskeinen alkuvuoden toiminnan painopistealue on ollut Lifecare-potilastietojärjestelmän 
kesällä tapahtuneeseen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet (suunnittelu-, validointi- ja testaus-
työt sekä potilastietojärjestelmän laskutusosion käyttöönotto). Käyttöönoton jälkeen Lifecare-
järjestelmässä on havaittu toimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja nämä ovat työllistäneet mer-
kittävästi sote-tietojärjestelmät -tulosyksikön henkilöstöä.  

Tietohallinto suoritti uuden sairaalan ICT-suunnitelmaan sisältyvien verkkolaitteiden hankinnan 
ja käyttöönoton sekä osallistui sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen palvelujen 
ja resurssien kartoitukseen ja suunnitteluun. 
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Tietohallintojohtajan virkavapauden sekä uuden tietohallintojohtajan valintaprosessin ajan 
1.1.2017 – 21.8.2017 kuntayhtymän suunnittelupäällikkö hoiti tietohallintojohtajan virkaa. Uusi 
tietohallintojohtaja aloitti tehtävässä 22.8.2017. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Yleispalvelut: 

Veteraanien leskien palvelusetelipalvelu jatkuu edelleen.   

Materiaalihallinto 

Materiaalihallinto on vuokratiloissa Kauppapuistossa. Toimitilat toimivat, mutta välimatka kes-
kussairaalaan tuo ylimääräistä kulua. Varastolta käydään keskussairaalassa hyllytys- ja mate-
riaalin kuljetustehtävissä kolmesta viiteen kertaan päivässä. 

Materiaalihallinto osallistuu uusi sairaala projektin logistiikkasuunnitteluun ja samalla suunnitel-
laan uusia tiloja tulevan sairaalan yhteyteen ns. tekniikkapuistoon.  

Ravitsemis- ja laitoshuolto: 

Yhteistyön lisääminen ateria- ja puhtaanapitoa tuottavien palvelun tuottajien kanssa. 

Kuljetuspalvelut 

Painopisteinä ovat kuljetuspalveluiden kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa. 
Selvitetään Kainuun soten ja avoimen joukkoliikenteen yhdistämismahdollisuuksia sekä kulje-
tuspalvelukyytien hyödyntämistä maaseudulla julkisen liikenteen palveluina. 

Tekniset palvelut  

Teknisten palveluiden kiinteistötekniikka vastaa Kainuun soten omien kiinteistöjen huolto-, kor-
jaus- ja ylläpitotehtävistä sekä rakennuttamisesta. Kunnilta ja muilta tahoilta vuokrattujen tilojen 
osalta huolehditaan suunnitteluun, käyttöönottoon, muutoksiin, korjauksiin ja vuokrasopimuk-
siin liittyvistä asioista. Vuoden 2017 painopistealueita ovat Rajamiehentien asuntojen (15-
paikkainen asumisyksikkö vammaispalveluille) valmistuminen ja Uuden Sairaalan rakennus-
vaiheen aloitus siihen liittyvine asiantuntijatehtävineen. Lisäksi teknisten palvelujen vastuulla 
on Kainuun kuntien (Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi) Kainuun sotelle rakentamiin 
toimitiloihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä sisäilmaongelmien korjaukset omissa kiinteistöis-
sä.  Teknisten palveluiden laitetekniikka huolehtii Kainuun soten omien ja vuokrattujen tilojen 
laitteiden ja laitejärjestelmien sekä irtaimistojen huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä. 

Henkilöstöpalvelut 

Henkilöstöetuuksiin on varattu 80 €/työntekijä eli 264 000 €. Henkilöstöllä on mahdollisuus 
vuonna 2017 pitää edelleen kaksi kertaa vuodessa liikuntailtapäivä työhyvinvoinnin edistämi-
seksi. 

Jatketaan osaamisen johtaminen uudessa sairaalassa –työryhmän työtä. Sen tehtävänä on 
luoda uusi osaamisen johtamisen malli Kainuun sotelle ja uudistaa hoito- ja palveluprosesseja. 
Kajaanin kaupunki ostaa henkilöstöpalvelut 1.1.2017 alusta yksityiseltä palveluntuottajalta. 
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Talouspalvelut 

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Talouspalvelut 
ovat mukana valtakunnallisessa Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto –
hankkeessa, joka jatkuu edelleen. Kuntatietohankkeeseen liittyen Kainuun sotessa on toteutet-
tu mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon pilotti, joka valmistuu joulukuussa 2016.  Lisäksi ta-
louspalveluissa on tuotteistettu (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto) toimintolaskennan avulla 
taloushallinto  ja  henkilöstöhallinto ja työ jatkuu tietohallinnon osalta vuonna 2017. Kajaanin 
kaupunki ostaa talouspalvelut 1.1.2017 alusta yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Tietohallintopalvelut  

Tietohallinnon vastuulla vuonna 2017 on lähituki, HelpDesk, konesalipalvelut, projektituki/-työ 
sekä sote-tietojärjestelmät. Myös tietoteknisten laitteiden sekä ohjelmistojen hankinnat yms. 
kuuluvat tietohallinnolle omalta osaltaan. Tietohallinto palvelee Kainuun sote -kuntayhtymää, 
Kainuun liittoa, Kainuun kuntia sekä Nordlabia. Painopisteinä ovat mm. 1) Potilastietojärjestel-
mien ja niihin liittyvän toiminnan kehittäminen ml. Uuden sairaalan suunnittelun ja mahdollisen 
rakentamisen aloittamisen tuomat vaikutukset, 2) Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehit-
täminen, 3) Asianhallinnan prosessien kehittäminen, 4) Etä-/liikkuvan työn kehittäminen sekä 
5) Osallistuminen Kainuussa ja kansallisestikin sote -uudistuksen mukanaan tuomien tietohal-
linnon vaikutusten suunnitteluun ml. UNA-projektiin osallistuminen.
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1.4 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 

Perhepalveluiden tulosalue 

Toiminta-ajatus ja perustehtävä 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, 

terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Perhepalveluiden tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden 

terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, 

sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 

kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vammaispalve-

luihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten henkilöiden 

sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen 

ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palvelut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin 

kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitte-

luneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, perheneuvolan (sis. koulupsykologiset palvelut). Lisäksi 

vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, las-

tenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 
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 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

Pitkällä aikavälil-
lä väestötason 
mittarit kehittyvät 
myönteisesti 
(huom. vertailu-
tieto on osin saa-
tavilla viiveellä). 

Pitkän aikavälin 
tavoite on suh-
teellisten erojen 
kaventaminen 
koko maahan 
nähden. 

Vuonna 2016 ei 
laadittu erillistä 
tilastokatsausta 
hallitukselle.  
Tietoa on hyö-
dynnetty muu-
toin päätöksen-
teon (lakisää-
teiset suunni-
telmat) ja toi-
minnan johta-
misessa (joh-
don katselmuk-
set). 

Aikuissosiaali-
palveluissa on 
tehty yhdessä 
Virta II –
hankkeen 
kanssa sosiaa-
lisen kuntou-
tuksen tarpei-
den selvitystyö 
yli vastuu- ja 
tulosaluerajo-
jen.  Raportin 
pohjalta on 
käynnistynyt 
sosiaalisen 
kuntoutuksen 
kehittämishan-
ke (ESR). 

Suhteelliset 
erot koko maa-
han nähden 
kaventuvat. 

Suhteelliset 
erot koko maa-
han nähden 
kaventuvat. 

Hyödynnetään 
tilasto-, indikaatto-
ri- ja tutkimustietoa 
toimintojen ja pal-
veluiden kehittämi-
seksi (mm. TEA-
viisari, kouluter-
veyskysely). Yh-
teistyö kuntien 
kanssa (mm. hy-
vinvoinnin ja ter-
veyden edistämi-
sen työryhmät).  

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunni-
telman indikaattorit 
päivitetty (valtuus-
to 6/2017). 

Kouluterveys-
kyselyn tulokset 
saatavilla 9/2017. 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Kunnan tai kun-
tayhtymän aset-
tamissa yhteis-
työelimissä on 
edustus Kainuun 
sotesta (esim. 
vammaisneuvos-
to) 

 

Yhtenäinen 
toimintaohjelma 
neuvolatoimin-
nalle ym. (ase-
tus 338/2011) 
hyväksyttiin 
(hallitus 
15.6.2016 § 
142) 

Kuntalaisten 
osallistuminen 
on yleistä. 

 

– Lisätään ja kehite-
tään kuntalaisten 
vaikutuskanavia 
lakisääteisissä 
suunnitelmissa 
(esim. otakantaa.fi 
-palvelu). 
Hyödynnetty sote- 
ja maakuntaval-
mistelussa (muu-
tosfoorumi) sekä 
lasten ja nuorten 
hyvinvoitisuunitel-
man päivittämises-
sä. 



43 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Huomioidaan 
yhteistyöelimet 
toiminnan kehit-
tämisessä (esim. 
maakunnallinen 
nuorisovaltuusto, 
vammaisneuvos-
tot) 

Laadittu toimin-
taohje vastaa-
maan kehitys-
vammalain 
muutokseen ja 
vammaisten 
henkilöiden 
itsemäärämis-
oikeuden vah-
vistamiseen 

Kehitysvam-
mayksiköissä 
on kehitetty 
asiakkaan pal-
velutarpeen 
arviointia rekry-
toimalla sosio-
nomin koulu-
tuksen saaneita 
työntekijöitä 

Vammaispalve-
luista on osal-
listuttu hallituk-
sen kärkihank-
keen Kainuun 
osahankkeen 
suunnitteluun, 
jossa kehite-
tään omaishoi-
toa (erityislas-
ten omaishoito) 
ErinOmainen. 

Vammaispalve-
luista on osal-
listuttu Sosiaa-
lisen kuntou-
tuksen suunnit-
teluun ja työ-
ryhmätyösken-
telyyn 

Toimielimet 
osallistuvat 
aktiivisesti pal-
veluiden kehit-
tämiseen. 

– Avoin ja säännölli-
nen yhteistyö. 
Kehittäjäasiakas- 
ja kokemusasian-
tuntijuuden sekä 
yhteistyöelimien 
toiminnan kehittä-
minen (esim. asia-
kasraati). 

Jatkuva yhteistyö 
(mm. maakunnalli-
nen nuorisoval-
tuusto). 

Asiakasraatien 
toiminta ei ole 
vakiintunutta. 

 

3. Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Asiakkaan valin-
nanvapausmah-
dollisuudet li-
sääntyvät sovel-
tuvissa sosiaali- 
ja terveyspalve-
luissa. 

Vireillä palve-
lusetelin käyt-
töönotto lapsi-
perheiden koti-
palveluun, 
vammaispalve-
lun henkilökoh-
taiseen apuun 

Vammaispalve-
luissa Matka –
hanke on tar-
jonnut valin-
nanvapautta 
kuljetuspalve-
luissa.  Matka –
hankkeen vai-
kuttavuutta ei 
voida vielä 
arvioida 

Palveluseteli-
toiminta käy-
tössä soveltu-
vissa sosiaali- 
ja terveyspalve-
luissa. 

– Valinnanvapauden 
kehittäminen so-
veltuvissa sosiaali- 
ja terveyspalve-
luissa (esim. pal-
velusetelit). 

Vireillä henkilökoh-
taisen budjetin 
kokeilun pilotti 
Kainuuseen. Pal-
veluseteleitä vireil-
lä (henkilökohtai-
nen apu, lapsiper-
heiden tilapäinen 

kotipalvelu). 
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Vammaispalve-
luissa osallistut-
tu oma soten 
käyttöönottoon 
vammaispalve-
lujen, kehitys-
vammapalvelu-
jen ja perhe-
hoidon osalta 

Vammaispalve-
lujen vastuu-
alueella tarjo-
taan asumisrat-
kaisuja omana 
toimintana ja 
ostopalveluissa 

Kainuun ulkopuo-
listen asiakkai-
den lukumäärä 
lisääntyy. 

   Seurataan Kai-
nuun soten jäsen-
kuntien ulkopuolis-
ten asiakkaiden 
lukumäärää. 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Hoito- ja palvelu-
takuu toteutuu 
lainsäätäjän 
edellyttämällä 
tavalla 

 

Lastensuojelu-
lain mukaisissa 
määräajoissa 
oli ylityksiä. 

Vammaispalve-
lulain mukaisis-
ta hakemuksis-
ta 98,6 % käsi-
teltiin lain mu-
kaisissa mää-
räajoissa.  
Määräaikojen 
ylitykset johtui-
vat erikoistilan-
teista. 

Toimeentulotu-
kihakemuksia 
ei ole täysin 
kyetty käsitte-
lemään lakisää-
teisissä määrä-
ajoissa.  25 583 
hakemuksesta 
159:n (0,62%) 
käsittely viiväs-
tyi.  Hakemuk-
set käsiteltiin 
99,38 %:sti 
määräajassa. 

 

Kajaanissa ja 
Kuhmossa 
asiakkaat eivät 
ole saaneet 
henkilökohtais-
ta aikaa sosiaa-
lityöhön laki-
sääteisessä 7 

Toteutuu lain-
säätäjän edel-
lyttämällä taval-
la. 

Toteutuu lain-
säätäjän edel-
lyttämällä taval-
la, jopa huo-
mattavasti 
määräaikavel-
voitteita pa-
remmin. 

Seurataan määrä-
aikojen sekä hoito- 
ja palvelutakuun 
toteutumista ja 
reagoidaan poik-
keamiin. 

Lapsiperheiden 
sosiaalipalveluissa 
määräaikojen yli-
tyksiä edelleen 
keväällä 2017, 
valmisteltu halli-
tukselle muutos-
esitys (hallitus 
24.5.2017) 

 

Toimeentulotuki-
hakemuksia ei ole 
kyetty käsittele-
mään lakisäätei-
sissä määräajois-
sa. 5-8/17  1185 
hakemuksesta 13 
(1,09 %) käsittely 
viivästyi. 6/17 ei 
ollut käsittelyajan 
ylityksiä. Määrä-
ajassa pysyttiin 
98,91 %:sti. 

 

Kajaanissa asiak-
kaille ei ole voitu 
tarjota henkilökoh-
taista aikaa sosi-
aalityöhön lakisää-
teisessä 7 arkipäi-
vän määräajassa.  
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

5. Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä 

Riittävät ja sään-

nönmukaiset 

työyhteisökoko-

ukset, työnohjaus 

ja kollegiaalinen 

tuki toteutuvat 

Kehitysvam-
mapalveluiden 
esimiehet osal-
listuivat Työ 
unelmaksi 
hankkeen esi-
miestyökoulu-
tukseen. 

Esimiehiä on 
osallistunut 
muutosvalmen-
nukseen (uusi 
sairaala) ja osa 
esimiehistä on 
osallistunut 
yhteiseen ryh-
mätyönohjauk-
seen (aikuis-
sosiaalipalvelut 
ja lapsiperhei-
den sosiaalipa-

Toimivat koko-

uskäytännöt. 

– Työnohjaus ja kolle-
giaalinen tuki sekä 
muu tarvittava tuki 
lähiesimiestyölle. 
Riittävät ja sään-
nönmukaiset työyh-
teisökokoukset 
(esim. johtoryhmät). 

Soten johtoryhmä-
valmennuksesta 
(kevät 2017) siirre-
tään soveltuvin osin 
hyviä käytäntöjä 
kokouskäytäntöihin. 

Aikuissosiaalipalve-
luiden ja lapsiper-
heiden sosiaalipal-
veluiden esimiesten 
yhteinen ryhmä-
työnohjaus on jatku-

arkipäivän 
määräajassa.  
Kajaanin neu-
vonta on jou-
duttu sulke-
maan muuta-
maksi päiväksi.  
Sotkamossa 
tapaamisaika 
on voitu tarjota 
vain erityisjär-
jestelyin. 

Asiakastyytyväi-
syys säilyy kor-
kealla tasolla 

 keskiarvo on 
4,3 (n=78). 

väh. 4,5 väh. 4,5 Asiakastyytyväi-
syyskyselyä laa-
jennetaan eri pal-
veluihin ja vastaa-
jien lukumäärä 
kasvaa.  

Huomioidaan poti-
las- ja sosiaa-
liasiamiesten ra-
portit toiminnan 
kehittämisessä. 

Kehitetty yhteistyö-
tä uuden sosiaa-
liasiamiehen kans-
sa. 
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lelut) nut. 

6. Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

Kehityskeskuste-

lut toteutuvat 

suunnitellusti 

Tiedot eivät 

luotettavia seu-

rannan osalta 

v. 2016 (0,27%) 

100 % 100 % Keskustelut on käyty 
kaikkien työssä ole-
vien kanssa 100 % 
ja kehityskeskuste-
lujen tilastointia 
kehitetään. 

Henkilöstömitta-

rien myönteinen 

kehitys 

Seurataan ja 

puututaan tar-

vittaessa: sai-

rauspoissaolot, 

ylityövapaat, 

työtapaturmien 

ja ammattitau-

tien kehitys, 

henkilöstön 

väkivaltatilan-

teet (ks. mittari-

taulukko alla). 

Seurataan 

HaiPro –

ilmoituksia. 

Työn vaarojen 

kartoitus- ja 

riskien arviointi 

tehdään joka 

toinen vuosi. 

Henkilöstömit-

tarit kehittyvät 

myönteisesti. 

– Seurataan ja kehite-
tään: ylityöt, täyden-
nyskoulutus, saira-
uspoissaolot, tapa-
turmat ja ammatti-
taudit. 

Ks. tarkemmin tilas-
to-osa alla. 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

7. Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa jär-

jestämistä sekä 

tuottamista asiakas- 

ja prosessitiedon 

avulla 

Kansalliset tilas-

tot (mikäli käy-

tettävissä) 

Hoito- ja palve-

luketjujen toimi-

vuus. 

 –  Asiakas- ja proses-
sitietoa hyödynne-
tään hoito- ja palve-
luketjujen kehittämi-
sessä.  

Johdon työpöytää ja 
tietojärjestelmiä 
kehitetään.  

8. Kehitämme asi-

akkaillemme mah-

dollisuuksia entistä 

aktiivisempaan 

osallistumiseen 

Hoito- ja palve-

lutakuu toteutu-

vat ja lakisäätei-

set määräajat 

esim. yhteyden-

Vammaispalve-

lun sähköisen 

hakemuksen ja 

omasoten val-

mistelu aloitet-

– – Hyödynnetään kehit-
täjäasiakkaita, jär-
jestöyhteistyötä 
sekä yhteistyö-
kumppaneita toi-
minnan parantami-
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omaan hoito- ja 

palveluprosessiinsa 

 

oton/palveluiden 

saannissa toteu-

tuvat. 

tiin. 

Sähköisten 

toimeentulotu-

kihakemusten 

osuus kaikista 

hakemuksista 

oli 11,75 % 

(10,52 % v. 

2015) 

 

sessa. 

Uudet Internet-sivut 
vuonna 2017 käy-
tössä. 

Uudet Internet-sivut 
otettu käyttöön 
4/2017. 

  

9. Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Toimivat, ajan-
tasaiset hoito- ja 
palveluketjut 

(lean-
johtaminen) 

Johdon katsel-

mukset toteutu-

vat vuosittain.  

 Vammaispal-

veluissa on 

uudistettu ja 

kuvattu ydin-

prosessi ja 

johtamisen 

prosessi. 

Hoito- ja palvelu-

ketjut toimivat 

paremmin. 

– Hoito- ja palveluket-
jujen kehittäminen. 

Maakunnallisen 
hoitoketjun raken-
taminen seksuaali-
suutta loukkaava 
väkivaltaa kokeneen 
auttamiseksi; Thl:n 
ohje 5/2016) aloitet-
tu 

10. Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

Kainuussa säi-
lyy päivystävä 
keskussairaala 
(24/7) ja vaativa 
erikoissairaan-
hoidon kokonai-
suus sekä tar-
peenmukaiset 
sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
palvelut 

Lähtökohta on, 
että päivys-
tysasetuksen 
erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät. 

Erikoisalakohtai-
set kriteerit täyt-
tyvät 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Rekrytoinnin kehit-
täminen, toiminnan 
ja työnjaon kehittä-
minen. 

Mahdollinen sosiaa-
lipäivystyksen orga-
nisointi erikoissai-
raanhoidon yhtey-
teen valmisteltu 
hallitukselle päätet-
täväksi. 

11. Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Potilas- ja asia-
kasturvallisuu-
den myönteinen 
kehitys 

Omavalvonta-
suunnitelman 
päivittäminen 
on käynnissä. 

Aikuissosiaali-
palveluissa on 
kuvattu työ- ja 
toimintakyvyn 
arvioinnin pro-
sessi ja sosiaa-
lisen luototuk-
sen prosessi. 

Lastensuoje-
lussa on kehi-
tetty lastensuo-
jelun ja sosiaa-
lihuoltolain 
asiakasproses-
sia sekä yh-
dessä perhe-
työn kanssa 
kuvattu lasten-
suojelun tehos-

Myönteinen kehi-
tys. 

Myönteinen 
kehitys. 

Seurataan HaiPro- 
ja QPro-ilmoitusten 
kehitystä, puututaan 
poikkeamiin. 

Ajantasaiset toimin-
takäsikirjat eri tu-
losyksiköissä. 

Itsemääräämiseen 
ja rajoitustoimenpi-
teisiin liittyvän lain 
soveltamisohjeita 
tarkennettu.  

Kehitysvammapal-
veluiden palve-
luesimiehet, sosiaa-
lityöntekijät ja –
ohjaajat sekä kehi-
tysvammapoliklini-
kan henkilökunta 
osallistuneet kerta-
uksena lakia koske-
vaan koulutukseen. 
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tetun perhetyön 
prosessia. 

Kehitysvammapal-
veluiden omavalvon-
tasuunnitelmien 
päivittäminen me-
neillään 

Aikuissosiaalipalve-
luissa on päivitetty 
tukihenkilötoimin-
nan, sosiaalisen 
luototuksen, työttö-
mien terveystarkas-
tuksiin ohjaamisen 
ja eläkeselvittely-
prosesseja.  

Aikuissosiaalipalve-
lut ja lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut ovat 
yhdessä valmistel-
leet ennakollisen 
lastensuojeluilmoi-
tuksen prosessia ja 
prosessivastuun 
siirtämistä aikuis-
sosiaalityöhön. 

Sähköinen asi-
ointi yleistyy 

Vammaispalve-

lun sähköisen 

hakemuksen ja 

omasoten val-

mistelu aloitet-

tiin. 

Sähköisten 
toimeentulotu-
kihakemusten 
osuus kaikista 
hakemuksista 
oli 11,75 % 
(10,52 % v. 
2015) 

Sähköisiä asioin-
tipalveluja on 
enemmän tarjolla 
ja sähköinen 
asiointi yleistyy. 

– Laajennetaan 
Omasoten palveluja 
eri sosiaali- ja terve-
yspalveluihin. Inter-
net-sivujen uudistus 
v. 2017. 

Uudet internet-sivut 
julkaistiin 4/2017. 

Oma sote otettu 
käyttöön vammais-
palveluissa ja kehi-
tysvammapalveluis-
sa ja Polku päihde-
työpari työssä ja 
naistentautien ja 
äitiyspkl:lla 

Henkilökohtaisen 
avun sähköinen 
tunti-ilmoitus otettiin 
käyttöön 1.3.2017. 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

  

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursii-

villa 



49 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

12. Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

 

Talousarvion 

toteutuminen 

suunnitellusti 

Talousarvion 

ylijäämä 0,248 

M€. 

 

Talousarvio to-

teutuu suunnitel-

lusti tillinpäätök-

sessä (nollatu-

los). 

Talousarvio 

toteutuu suun-

nitellusti tillin-

päätöksessä 

(nollatulos). 

Realistinen ja 

täydellisyysperi-

aatteen mukai-

sesti laadittu 

talousarvio. 

Talouden jatkuva 

seuranta, poik-

keamien selvit-

täminen. 

13. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehokkaasti 

Kansalliset ver-

taisarviot, 

benchmarking ja 

tilastotiedot 

 

Kainuun kehitys-

vammapalvelut 

eivät vuodella 

2015 olleet kes-

kisuurten vertai-

lukuntien kal-

leimmat. 

Kustannusraken-

netta selvitetään 

vastuualueittain 

ja toiminnoittain. 

Kainuun keskus-

sairaalan vuoden 

2015 episodituot-

tavuus oli 101 

(keskimääräinen 

tuottavuuslu-

ku=100) 

ks. tarkemmin 

mittaritaulukko 

alla. 

 

– Kustannusraken-

netta selvitetään, 

kehitetään ja 

muutetaan toi-

minnoittain. 

 

PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         

1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö  

ja  Vammaispalvelut

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -0,3 8 727 6,7 8 674 -0,6 6 611 166 6 777 -21,9 3 163 46,7

   Myyntituotot -5,6 2 083 7,3 1 827 -12,3 2 049 76 2 125 16,3 765 36,0

   Maksutuotot 5,1 2 392 14,6 2 590 8,3 2 584 0 2 584 -0,2 1 494 57,8

   Tuet ja avustukset 0,3 2 939 1,4 2 786 -5,2 522 90 612 -78,0 253 41,3

   Muut tuotot -1,8 1 313 4,5 1 471 12,0 1 456 0 1 456 -1,0 651 44,7

TOIMINTAKULUT 4,7 77 455 4,2 77 514 0,1 73 284 -84 73 200 -5,6 46 114 63,0

       Palkat ja palkkiot 2,3 25 973 8,0 25 723 -1,0 25 973 -69 25 904 0,7 16 734 64,6

       Henkilösivukulut 0,1 7 428 10,4 7 335 -1,3 7 068 -15 7 053 -3,8 4 426 62,8

   Henkilöstökulut 1,8 33 401 8,5 33 058 -1,0 33 041 -84 32 957 -0,3 21 160 64,2

       Asiakaspalvelujen ostot 7,7 19 607 -3,4 19 850 1,2 19 332 0 19 332 -2,6 13 040 67,5

       Muut palvelujen ostot 11,0 7 595 7,3 7 885 3,8 8 206 0 8 206 4,1 4 908 59,8

   Palvelujen ostot yhteensä 8,5 27 202 -0,6 27 735 2,0 27 538 0 27 538 -0,7 17 948 65,2

   Aineet ja tavarat -3,1 2 146 11,5 2 220 3,4 2 325 0 2 325 4,7 1 235 53,1

   Avustukset 4,6 11 996 1,9 11 731 -2,2 7 164 0 7 164 -38,9 3 822 53,4

   Vuokrat 7,0 2 646 7,0 2 705 2,2 3 142 0 3 142 16,2 1 896 60,3

   Muut kulut 20,5 64 20,8 65 1,6 74 0 74 13,8 53 71,6

TOIMINTAKATE 5,3 -68 728 3,8 -68 840 0,2 -66 673 250 -66 423 -3,5 -42 951 64,7

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -2 100,0 -1 -50,0 0 0 0 -100,0 -1 0,0

VUOSIKATE 5,3 -68 730 3,8 -68 841 0,2 -66 673 250 -66 423 -3,5 -42 952 64,7

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -22,8 -154 8,5 -163 5,8 -210 0 -210 28,8 -106 50,5

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 5,2 -68 884 3,9 -69 004 0,2 -66 883 250 -66 633 -3,4 -43 058 64,6

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5,2 -68 884 3,9 -69 004 0,2 -66 883 250 -66 633 -3,4 -43 058 64,6

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2017TA 2017
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk
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Mittarit / Tunnusluvut      
  
Mittarit/Tunnusluvut TP2013 TP2014 TP 

2015 
TP 
2016 

TA 
2017 
tavoite 

TA 
2020 
tavoite 

Toteuma 
(kursiivil-
la 1-8 kk) 

 Asiakas ja asiakas (vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa; ks. osin kuntakohtainen tieto 

https://goo.gl/hRxATJ 
Kansantautien vakioitu kansantauti-
indeksi (Kela Terveyspuntari)  

128,1 
(100) 

127,9 
(100) 

127,3 
(100) 

126,2 < 127,3 < 125 Tieto ei saa-
tavilla. 

sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 
1000 vastaavanikäistä  

94,4  
(70,9) 

98,7 
(70,1) 

– Tieto ei 
saatavilla 

< 94,4 < 90,4 Tieto ei saa-
tavilla. 

toimeentulotukea saaneet henkilöt 
vuoden aikana, % asukkaista 

6,8 
(7,0) 

7,2 
(7,2) 

– Tieto ei 
saatavilla 

< 7,0 < 6,8 Tieto ei saa-
tavilla. 

lastensuojelun avohuollollisten 
tukitoimien piirissä 0-20 v., % vas-
taavan ikäisestä väestöstä 

6,8 
(7,0) 

7,2 
(7,1) 

– Tieto ei 
saatavilla 

< 7,0 < 6,8 Tieto ei saa-
tavilla. 

henkilökohtaisen avun asiakkaita / 
100 000 asukasta 

363 
(279) 

656 
(317) 

– Tieto ei 
saatavilla 

< 655,6 – Tieto ei saa-
tavilla. 

hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut  

Ei täysin 
toteutunut. 

 ei täysin 
toteutunut, 
alla kuvattu 
tarkemmin 

Toteutuu –  Poikkeamia 

asiakastyytyväisyyskysely
1
 – 4,5 4,3 4,3 (n=78) 4,5 > 4,5 4,2 (n=23) 

 Henkilöstö ja uudistuminen 
Kehityskeskustelut toteutuvat - 80–100 % 80–100 % Luotettava 

tieto ei 
saatavilla 

100 %  Raportoidaan 
koko vuoden 
luku 

Henkilöstömittarit (tpv/HTV2) 
HTV2 
täydennyskoulutus 
sairauspoissaolot 
ylityövapaat 
työtapaturmat ja -taudit 

 
618,9 
4,2 
12,24 
1,47 
0,17 

 
630,3 
3,00 
12,99 
1,1 
0,17 

 
666,3 
2,82 
13,07 
1,8 
0,17 

 
655,5 
 
11,94 
2,09 
0,51 

 
– 
> 3,0 
< 13 
< 1,3 
< 0,17 

 Raportoidaan 
koko vuoden 
luku 

 Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 
Potilas- ja asiakasturvallisuus

2
 

HaiPro (läheltä piti) 
väkivaltatilanteet (henkilöstö) 

 
81 
206 

 
82 
146 

 
142 
203 

 
95 
146 

 
 
< 180 

 1-8 kk: 
121 
340 

 Talous (vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa; ks. osin kuntakohtainen tieto https://goo.gl/djyF1k)  
Talousarvion toteutuminen 
 
Toteuma % 

alijäämä 
– 4,4 M€ 
97,5 % 

ylijäämä  
+ 1,6 M€ 
97,9 % 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 

ylijäämä 
0,248 M€ 

+/- 0  Raportoidaan 
koko vuoden 
luku 

Häiriöpalvelumenojen  
kokonaissumma 
muutos % 

 
18,66 M€ 
+ 10,2 % 

 
18,05 M€ 
– 3,2 % 

 
18,84 M€ 
+ 4,7 % 

 
19,84 
+5,3% 

 
– 
– 

 Raportoidaan 
koko vuoden 
luku 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokus-
tannukset euroa/asukas 

4026 
(3596) 

4080 
(3654) 

– 3389 
(3106) 

–  Tieto ei saa-
tavilla 

Sosiaalitoimen nettokustannukset, 
euroa/asukas 

1745 
(1763) 

1789 
(1802) 

– 1349 
(1301) 

–  Tieto ei saa-
tavilla 

Terveystoimen nettokustannukset, 
euroa/asukas 

2281 
(1832) 

2291 
(1852) 

– 2040 
(1811) 

–  Tieto ei saa-
tavilla 

Perusterveydenhuollon nettokustan-
nukset, euroa/asukas 

756 
(672) 

723 
(660) 

– 612 (629) –  Tieto ei saa-
tavilla 

Erikoissairaanhoidon nettokustan-
nukset, euroa/asukas 

1453 
(1133) 

1499 
(1165) 

– 1428 
(1177) 

–  Tieto ei saa-
tavilla 

Toimeentulotuki, euroa/asukas 97 
(135) 

100 
(136) 

– 81 (142) –  Tieto ei saa-
tavilla 

  

 

 

 

                                                           
1 https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2  

2 https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58  

https://goo.gl/hRxATJ
https://goo.gl/djyF1k
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
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Olennaista toiminnassa 1.1.-31.8.2017 

Perhepalveluiden hallinto: 
 
Alkuvuodesta on osallistuttu maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun. Kainuun lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma ajalle 2017–2021 valmisteltiin luottamustoimielimien 
käsiteltäväksi. 
 
Talouden näkökulmasta perhepalveluiden tulosalueen vuoden 2017 talousarvio toteutunee 
talouspalveluiden ennusteen (1-8 kk)3 mukaan käyttösuunnitelmaa ja alkuperäistä talousarviota 
huomattavasti ennakoitua paremmin. Koko tulosalueen alijäämä on ennusteen mukaan 0,380 
M€, kun talousarviovalmistelussa mahdollisen alijäämän suuruudeksi arvioitiin jopa -1–2 M€. 
 
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut: 
 
Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu. Perheneuvolan palveluihin on jonotusaikoja Ka-
jaanissa. Ensikäyntiaikojen nopeuttamiseksi pyritään toiminnan muutoksella. Neuvolan ja kou-
luterveydenhuollon laajat tarkastukset ovat toteutuneet.  
 
Henkilöstön rekrytointi: perheneuvola- ja koulupsykologien rekrytointia on jatkuvaa, koska va-
kansseja on täyttämättä ja osa on täytetty määräaikaisesti. Lääkärirekrytointia on tehty lasten-
taudeille sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Neuvola - ja koululääkäreiden 
rekrytointi on onnistunut.  Henkilöstön työpanoksen tehokas käyttö onnistuu joustavan ja maa-
kunnallisen liikkuvuuden avulla. 
 
Yhteistyö- ja hoitoketjut: yhteistyöpalavereita järjestetty ja alueelliset koulutuspäivät ovat toteu-
tuneet suunnitellusti. Seksuaaliterveyden edistämisessä on vireillä maakunnallisen hoitoketjun 
rakentaminen seksuaalisuutta loukkaava väkivaltaa kokeneen auttamiseksi THL:n suosituksen 
mukaisesti. 
 
Effica sovellukseen äitiyskertomuksen käyttöönottoa on valmisteltu sisäisenä hankkeena pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden yhteistyönä. Effican tilalle on otettu 
käyttöön Lifecare. LifeCaren vuoksi tilastointi ei ole onnistunut. Käyttöön otossa on ollut paljon 
ongelmia toiminnoisssa, päivityksestä huolimatta ongelmat jatkuvat ja uusia ilmenee. Potilas-
turvallisuutta uhkaavia tapahtumia on tullut, koska lähetteet ja lääkärinmääräystekstit ovat hä-
vinneet potilaskertomuksista lastentautien poliklinikalla.  
 
Lasten ja nuorten allergian ja astman hoitosuositusten mukainen hoitokäytäntöjen päivittämis-
työ on menossa. Mukana ovat perusterveydenhuolto, päiväkoti ja koulu. Lasten- ja nuorten 
diabeteksen hoitokäytäntöjä kehitetään edelleen. Neuropsykiatrisen lasten- nuorten verkosto-
tiimin työ jatkuu.  
 
Naistentautien osastolla päiväsairaalatoiminnan suunnittelun ja aloituksen mukaiset toimintojen 
muutokset on toteutettu ja niitä jatketaan. Syöpäpotilaiden sytostaattihoitojen antaminen sekä 
yksi kätilö vakansseineen siirtyi päiväsairaalaan. Sairaansijoja vähennettiin kolme. Heräämöstä 
kotiin leikkaustoiminnan kehittämisen myötä yksi vakanssi siirrettiin leikkaussali-heräämöön. 
 
Uuden sairaalan suunnitteluun käytetään paljon työaikaa kaikista työntekijäryhmistä. Tilasuun-
nitelmien viimeistely on menossa. Muutospäälliköt ovat aloittaneet työnsä ja useita muutostyö-
ryhmiä perustettu uuden sairaalan suunnitteluun liittyen. 
 

                                                           
3
 päiv. 28.9.2017 
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Nuorisopsykiatrialla kehitetään toimintaa avohoito painotteisemmaksi lean-menetelmää apuna 
käyttäen.  
 
Sisäilmaongelmien vuoksi on ollut erilaisia toimenpiteitä eri yksiköissä ja esimerkiksi Kajaanin 
Lehtikankaan neuvolatoiminta siirrettiin keskustan neuvolaan. Paltamon uudisrakennuksen 
suunnittelu alkanut ja siihen on osallistuttu. 
 
Talous: Käyttösuunnitelmassa pysytään kokonaisuutena.  
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: 
 
Kainuun sote on saanut terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) rahoituksen jatkaa turvakoti-
toimintaa Oulun turvakodin etäyksikkönä alkaen 1.1.2017 ja toimintaa on toteutettu Salmilassa. 
Asiakkaat kirjataan Oulun turvakodin asiakkaiksi ja asiakastyö tehdään yhteistyössä Oulun tur-
vakodin kanssa etäyhteydellä.  Asiakkaita turvakodissa on ollut ajalla 1.1 – 31.8.2017 yhteensä 
neljätoista (14). Turvakotitoiminnan avulla on kyetty vastaamaan Kainuun alueen turvakotitar-
peeseen. 
 
Lasten- ja nuorten perhehoidon palkkioiden korvausmuotoja ja kriteerejä uudistettiin ja Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 21.12.2016 / § 366 kokouksessaan vah-
vistanut Kainuun soten perhehoitoa koskevat uudet palkkiot ja korvaukset ja muutokset astui-
vat voimaan 1.3.2017. Alkuvuoden 2017 aikana päivitettiin kaikkien perhehoitajien toimeksian-
tosopimukset ja samassa yhteydessä toimeksiantosopimuksiin määriteltiin perhehoitajien va-
paiden järjestäminen sekä sijainen. Olennaisena muutoksena voidaan todeta se, että perhehoi-
tajien hoitopalkkioiden korvauksia korotettiin ja tämän muutoksen myötä pyritään turvaamaan 
sekä vahvistamaan perhehoidon asemaa sijaishuollon ensisijaisena toteuttajana.  
 
Useamman vuoden tauon jälkeen lastensuojelun sijaishuoltoyksikössä on panostettu perhehoi-
tajien ja tukiperheiden kouluttamiseen. Sijaishuoltoyksikön työntekijöiden toimesta toteutettiin 
lasten ja nuorten perhehoidon ennakkovalmennus (Pride) seitsemälle perheelle ajalla 
12.11.2016 – 31.5.2017. Maalis-huhtikuussa 2017 toteutettiin sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
tukiperheiden koulutus (7 perhettä). Tukiperheen vanhemmat toimivat sosiaalihuollon- ja las-
tensuojelun asiakkaille tukiperheenä ja lisäksi nämä tukiperheet toimivat perhehoitajien vapaan 
sijaisina. Lisäksi huhtikuussa 2017 toteutettiin sukulaissijaisvanhempien valmennus (4 perhet-
tä). Syyskuussa 2017 aloitettiin uuden ryhmän valmentaminen. Perhehoitajille järjestettiin vir-
kistyspäivä 06.2017 Ranualla sekä 2.9.2017 sijais- ja tukiperheille tarkoitettu koulutus. Omien 
perhehoitajien kouluttamisella ja perhehoidon kehittämisellä pyritään vahvistamaan perhehoi-
don saatavuutta Kainuun soten alueella.       
 
Lastensuojelun asiakaspalvelujen osalta oli vuoden 2016 aikana käynnissä useita julkisia 
hankintoja. Aiemmat asumispalveluiden puitesopimukset olivat voimassa 28.2.2017 saakka. 
Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena oli lastensuojelulain (417/2007) mukaisen sijaishuollon 
ympärivuorokautinen laitoshoito, sijaishuollon luvanvarainen ympärivuorokautinen ammatillinen 
perhekotihoito sekä perhekuntoutus ja tämä kilpailutus on saatu vietyä päätökseen. Tammi–
helmikuun 2017 aikana kilpailutuksessa hyväksyttyihin yksiköihin on tehty tarkastuskäynnit ja 
hankintasopimukset on solmittu palvelujen tuottajien kanssa alkaen 1.3.2017 ja kestää neljä (4) 
vuotta. Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta kil-
pailutus keskeytettiin Kainuun soten hallituksen päätöksellä (28.10.2016 § 252), koska tarjouk-
sista ei ollut mahdollista saada vertailukelpoisia alkuperäistä tarjouspyyntöä olennaisesti muut-
tamatta. Alkukevään 2017 aikana on uudelleen käynnistetty kilpailutusprosessi lastensuojelun 
erityisyksikköjen ja erityisenhuolenpidon ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta ja tarjous-
pyyntö julkaistiin 06.2017 ja palveluntuottajien tuli jättää tarjous 31.8.2017 mennessä. Kilpailu-
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tus asian valmistelu jatkuu syksyn 2017 aikana lastensuojelun asumispalvelujen hankintaryh-
män kanssa.  
 
Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista ja palveluista tehtiin pui-
tesopimus Kainuun Hoivataito Oy:n kanssa ajalle 1.1.2017–31.12.2020 ja optiot vuosille 2021 
ja 2022 kaikkien palvelukokonaisuuksien osalta (1–4). Puitesopimuksen kohteena ovat amma-
tillinen lapsiperheiden kotipalvelu, ammatillinen lapsiperheiden perhetyö, ammatillinen lasten-
suojelun tehostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta. Vuoden 2017 aikana on las-
tensuojelussa ja perhetyössä tehty sekä kehitetty tukihenkilötoimintaa sekä perhetyötä koske-
via lomakkeita, toimintaohjeita sekä viety käytäntöön hankintaan sisältyviä sopimusehtoja ja 
niiden valvontaa.  
 
Kainuun soten lastensuojelusta on annettu 6.4.2017 selvitys lastensuojelun käsittelyaikatieto-
jen toteutumisesta ajalla 1.10.2016–31.3.2017. Kainuun soten alueella tuli vireille yhteensä 516 
lastensuojeluasian palvelutarpeen arviointia, joista 24 käsiteltiin myöhässä (4,6 %). Lain mu-
kaan käsittely on aloitettava lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Määräaika ylittyi vi-
reille tulleista lastensuojeluasioista kunnittain Kainuun soten jäsenkunnissa seuraavasti: Ka-
jaani 255 ilmoitusta, joista 9 (3,5 %) myöhässä, Paltamo 44 ilmoitusta, joista 7 (15,9 %)myö-
hässä ja Sotkamo 102 ilmoitusta, joista 8 (7,8 %) myöhässä. Yhteensä koko Kainuun soten 
lastensuojelussa 516 ilmoitusta, joista 24 (4,6 %) vireille tullutta ilmoitusta on käsitelty myöhäs-
sä.   
 
Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi lastensuojeluasioina vireille tulleissa asioissa ylittyi niin 
ikään ajalla 1.10.2016 – 31.3.2017. Lain mukaan palvelutarpeen arvioinnin on valmistuttava 
kolmen kuukauden kuluessa. Määräaika ylittyi seuraavissa Kainuun soten jäsenkunnissa: Ka-
jaani 27 palvelutarpeen arviointia, joista 2 (7,4 %) myöhässä, Paltamo 10 arviointia, joista 5 (50 
%) myöhässä ja Sotkamo 65 arviointia, joista 13 (20 %) myöhässä. Yhteensä koko Kainuun 
soten lastensuojelussa 125 palvelutarpeen arviointia, joista 20 (16 %) vireille tulleista palvelu-
tarpeen arvioinneista käsiteltiin myöhässä.  
 
Aluehallintovirasto antoi 28.12.2016 Kainuun sotelle määräyksen noudattaa lastensuojelulain 
26§:n mukaisia määräaikoja palvelutarpeen arviointien aloittamisessa sekä palvelutarpeen ar-
viointien valmistumisessa. Määräajat tulee saattaa lainvoimaisiksi 31.5.2017 mennessä. (PSA-
VI/1903/05.06.14/2016).  Tämän osalta jatkotoimenpiteenä aluehallintovirasto on pyytänyt Kai-
nuun sotelta selvityksen määräaikojen toteutumisesta ajalla 1.12.2016–30.6.2017 ja tämä sel-
vitys on annettu 10.7.2017. Aluehallintovirastolta ei ole tullut tähän asiaan ratkaisua 09.2017 
mennessä. Tämän ylimääräisen selvityksen osalta Koko kuntayhtymän osalta vireille tulleita 
lastensuojeluasian palvelutarpeen arviointeja oli yhteensä 632, joista 41 (6,5 %) käsittely ylitti 
lakisääteisen määräajan. Vireille tulleista 585 (92,5 %) käsiteltiin lakisääteisessä seitsemän 
arkipäivän kuluessa. Vireille tulleista 6 käsittelyä ei ollut aloitettu (lakisääteinen 7 arkipäivän 
määräaika ei ole vielä päättynyt). Koko kuntayhtymän alueella lastensuojeluasioina vireille tul-
leita palvelutarpeen arviointeja on valmistunut yhteensä 138, joista 24 (17,4 %) käsittely ylitti 
lakisääteisen määräajan. Arvioinneista 85 (61,6 %) valmistui lakisääteisessä määräajassa. Ar-
vioinneista 29 (21 %) käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa. Hyrynsalmella, 
Kuhmossa ja Ristijärvellä lakisääteisissä määräajoissa on pysytty ajalla 1.12.2016–30.6.2017 
eikä ylityksiä ole syntynyt. Määräaikojen ylityksiä on ollut Kajaanissa, Paltamossa, Sotkamossa 
ja Suomussalmella.   
 
Kainuun sotessa sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukanaan tuomat muutokset eivät 
ole kaikilta osin toteutuneet kokonaan eikä henkilöstöä ole riittävästi lastensuojelussa ja perhe-
työssä vastaamaan molempiin tarpeisiin. Työnjaon näkökulmasta lastensuojelun sosiaalityön-
tekijät käsittelevät tällä hetkellä lastensuojelulain (417/2007) mukaiset lastensuojeluilmoitukset 
ja pyynnöt palvelutarpeen arvioimiseksi sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelu-



54 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

tarpeenpyynnöt ja yhteydenotot ja asiakkuus syntyy lastensuojeluun tai sosiaalihuoltoon. Edel-
lä mainittu työn organisointi tarkoittaa sitä, että lastensuojelun työntekijät eivät pysty tekemään 
suunnitelmallista ja laadukasta lastensuojeluntyötä lastensuojeluasiakkaiden kanssa, vaan 
avohuollon ja sijaishuollon asiakkuudet pitkittyvät, kun lakisääteisiä suunnitelmia ei kyetä te-
kemään eikä ole aikaa työskennellä perheiden kanssa. Tehtävät olisi hyvä eriyttää toisistaan 
niissä kunnissa, joissa se on mahdollista. Näitä tehtävän jaollisia muutoksia lastensuojelussa 
on jo toteutettu ja tullaan toteuttamaan niiltä osin kuin nykyisten resurssien puitteissa voidaan 
tehdä.  
 
Kainuun soten jäsenkuntien alueella lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaisten ehdottomien määräaikojen toteutumiseksi jatkossa virkarakennetta on 
edelleen vahvistettava, työnjakoa on selkeytettävä ja epätarkoituksenmukaista tehtäväraken-
netta on muutettava. Lakisääteisissä määräajoissa pysymiseksi sekä työntekijöiden työssä jak-
samisen tukemiseksi valmistelimme kevään 2017 aikana Kainuun soten hallituksen käsiteltä-
väksi 24.5.2017 kokoukseen uusien virkojen perustamista lapsiperheiden sosiaalipalvelujen 
lastensuojeluun. Hallitukselle esitettiin perustettavaksi kaksi sosiaaliohjaajan virkaa Kajaaniin, 
yksi sosiaaliohjaajan virka Sotkamoon ja yksi sosiaaliohjaajan virka Suomussalmelle. Hallitus 
hyväksyi esityksen ja perusti edellä mainitut virat. Syksyn 2017 aikana virkoihin on rekrytoitu 
henkilöstö, joista osa on aloittanut 09.2017 ja osa 10.2017. Lisäresurssien vaikutukset määrä-
aikojen pysymisessä tulevat näkymään viiveellä.  
 
Lisäresursseja Kajaanin perhetyöhön on esitetty vuodelle 2017 kolme lisävakanssia lastensuo-
jelun tehostettuun perhetyöhön. Tämän lisäksi Suomussalmelle ja Kuhmoon on esitetty mo-
lempiin kuntiin erikseen yksi lisävakanssi lastensuojelun tehostettuun perhetyöhön. Perhetyön 
lisävakansseja on esitetty yhteensä viisi. Lapsiperheiden kotipalveluun on esitetty kolme lisä-
vakanssia; Kuhmoon (1), Hyrynsalmelle (1) ja Kajaaniin (1). Lisäresurssien esityksistä huoli-
matta vuodelle 2017 perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun ei saatu yhtään lisävakanssia 
esitetyistä kahdeksasta uudesta vakanssista.   
 
Lastensuojelun tehostettua perhetyötä, sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sekä sosiaali-
huoltolain lapsiperheiden kotipalvelua ei voida kaikilta osin tuottaa omana toimintana, vaan 
joudutaan turvautumaan ostopalveluihin omien resurssien vähäisyyden vuoksi. Kajaanin sosi-
aalihuoltolain mukaisessa perhetyössä on ollut keskimäärin 5 perhettä jonossa koko ajan aika-
välillä 1.1.–31.8.2017. Sotkamoon ja Suomussalmelle sekä Hyrynsalmelle on ostettu sosiaali-
huoltolain mukaista perhetyötä. Lisäksi valvottuja tapaamisia ja vaihtoja on järjestetty perhe-
työn tulosyksiköstä Teppanassa sekä Salmijärven lastensuojeluyksikössä. Toimintaa ei pystytä 
kaikissa tilanteissa järjestämään omana palveluna, joten on turvauduttu ostopalveluihin.  
 
Lastensuojelun ja perhetyön sekä yhteistyötahojen kanssa on yhdessä tehty ja kuvattu Kai-
nuun soten lastensuojelun tehostetun perhetyön palveluprosessin kuvaus ja palveluprosessi on 
vahvistettu huhtikuussa 2017 ja lähdetty toteuttamaan lastensuojelun tehostettua perhetyötä 
kuvatun prosessin mukaisesti. Lastensuojelun tehostettua perhetyötä on kehitetty, mutta oman 
perhetyön toimesta emme pysty vastaamaan lastensuojelun tehostetun perhetyön tarpeeseen, 
vaan se pääasiassa toteutetaan ostopalveluna.   
 
Perhetyön ja lastensuojelun henkilöstö ja esimiehet ovat tehneet yhteistyötä erilaisten hankkei-
den kanssa ja osallistuneet suunnitteluun Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) – 
hankkeen osalta. Kuhmon perhetyössä on tarjottu uutena palveluna vuorovaikutusleikkiryhmiä 
kouluikäisille lapsille. Perhetyössä on jatkettu Pyydä apua – nettipalvelun käyttöä, ja yhteyden-
ottoja on tullut alkuvuoden aikana yksittäisiä, mutta yhteydenotot kasvoivat. Kainuun soten in-
ternetsivujen uusimisen myötä yhteydenotot kasvoivat ja laajenivat koskemaan aikuisasiakkai-
ta. Pyydä apua kokeilu lopetetaan 31.9.2017 ja siitä laaditaan raportti jatkotyön kehittämisen 
tueksi. Jatkotyöskentelyssä tulee huomioida se, että pyydä apua järjestelmä koskisi kaikkia 
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asiakkaita (palveluohjaus). Nettipalvelujen kehittämistä on jatkettu Kajaanissa yhdessä kehittä-
jäasiakkaiden kanssa.   
 
Uutena toimintana alkuvuoden 2017 aikana on suunniteltiin 7–9 -vuotiaiden lasten päiväleiri-
toimintaa yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhetyön, lastensuojelun ja Kajaa-
nin kaupungin perusopetuksen ja nuorisotoimen kanssa. Leiri toteutettiin Kajaanissa 5.–
22.6.2017 Väinölän koululla ja toimintaan osallistui 45 lasta (max. 45 lasta).  Lapset saivat leiri-
päivän aikana ruuan ja valvonnan ja leiritoimintaan liittyvän ohjelman. Päiväleiri oli perheille 
maksuton.  
 
Uutena toimintana helmikuussa 2017 on aloitettu suunnitella uutta avomuotoista päivätoiminta 
palvelua päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujan perheelle, jossa alle 10 -vuotiaita lapsia. Tä-
mä uusi palvelu suunnitellaan ja toteutetaan monialaisena yhteistyönä Kainuun soten lasten-
suojelun, perhetyön, A-klinikan, aikuisten mielenterveyspalvelujen, aikuissosiaalityön, äitiys- ja 
lastenneuvolan ja lasten psykiatrian (vauvaperhetyö) toimesta. Avomuotoisen ryhmätoiminnan 
ohjaajina toimivat työntekijät aikuispsykiatrian, A-klinikan ja perhetyön tulosyksiköistä. Muu 
monialainen työryhmä osallistuu uuden toiminnan suunniteluun sekä toteuttavat joitakin avo-
muotoisen päivätoiminnan sisältöön liittyviä toimintoja. Suunnittelutyötä on tehty helmikuusta 
2017 alkaen ja toiminta alkaa 10.2017 Kajaanin pilotti-kokeiluna ajalla 1.10.2017 – 31.5.2018. 
Kajaanin perhekeskusvastaava Helena Saari tekee sote Lean Master ohjelmaan liittyvät oppi-
mistehtävän tähän uuden palvelun kehittämistyöhön. 
 
Sosiaalipäivystystä koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja tämän seurauksena sosiaalihuolto-
lain (1301/2014, 29 a §) sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä säädettyä laki-
velvoitetta on sovellettava viimeistään 1.1.2018. Sosiaalipäivystystä koskevat lainsäädännön ja 
toimintaympäristön muutokset edellyttävät aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä sosiaalipäivys-
tyksen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen välillä. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän 
uudistuminen edellyttää muutoksia sosiaalipäivystyksen järjestämiseen Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymässä. Olemme osallistuneet kesän ja syksyn 2017 aikana tähän 
liittyvään valmistelutyöhön ja Kainuun soten hallitukselle on valmisteltu 18.10.2017 kokoukseen 
päätettäväksi tarvittavat muutokset, jotta lakisääteiset sosiaalipäivystykseen liittyvät velvoitteet 
saadaan järjestettyä.  
 
Alkuvuoden 2017 aikana on käyty lapsiperheiden sosiaalipalvelujen toimistotyöntekijöitä, per-
hetyöntekijöitä, perheohjaajia ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden työn vaativuuden 
arviointiin liittyviä palkkaneuvotteluja. Edellä mainitun henkilöstön osalta palkkaneuvottelut on 
saatu päätökseen. Lisäksi sosiaalityöntekijöitä koskevat työn vaativuuden arviointiin liittyvät 
palkkaneuvottelut aloitettiin joulukuussa 2016 ja niitä neuvotteluja on jatkettu koko kevään ja 
syksyn 2017 ajan sekä sosiaaliohjaajia koskevat neuvottelut aloitettiin 07.2017. Molempien 
osalta neuvottelut ovat edelleen kesken.    
 
Aikuissosiaalipalvelut: 
 
Kelan perustoimeentulotuen käsittely on kuluneen kahdeksan kuukauden aikana selkeytynyt 
alun hankaluuksien jälkeen. Jonkin verran tulee vielä asiakkailta yhteydenottoja sosiaalityöhön 
Kelan päätöksiin liittyen. Yhteistyö Kelan kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti on 
jatkunut tiiviinä. Myös kuntien ja Kuntaliiton välisessä yhteistyössä ollaan mukana. Sosiaalityön 
ja Kelan yhteistyötä kehitetään toimeentulotukilain edellytysten mukaisesti. Prosessia selkiyte-
tään ja kuvataan. 

Toimeentulotukihakemuksia ei kyetty täysin käsittelemään lakisääteisissä määräajoissa. Tou-
ko-elokuussa jätettiin yhteensä 1185 hakemusta, joista 13 hakemuksen (1,09 %) käsittely vii-
västyi. Kesäkuussa ei ollut yhtään käsittelyajan ylitystä. Viivästyneistä päätöksistä 11 kpl oli 
sosiaalityöntekijöiden tai sosiaaliohjaajien tekemiä, 2 kpl toimistosihteerien päätöksiä. Hake-
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mukset käsiteltiin 98,91 %:sti määräajassa. Kajaanissa asiakkaille ei ole voitu tarjota henkilö-
kohtaista aikaa sosiaalityöhön lakisääteisessä 7 arkipäivän määräajassa. Muissa kunnissa on 
pääsääntöisesti pystytty järjestämään aikavaraus lakisääteissä määräajassa.  

Moniammatillinen työskentely on entisestään vahvistunut sosiaalityössä. Aikuissosiaalityön 
asiakasprosessin uusintaminen Kajaanissa on aloitettu osana Sote Lean Master -prosessia. 
Vastuualueella kehitetään sosiaalista kuntoutusta yhdessä SOS Kainuu -hankkeen kanssa. On 
osallistuttu Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa – koulutuskokonaisuuteen ja 
sosiaalihuollon kirjaamiskoulutukseen (KansaKoulu). Vastuualueella toteutetaan Tolokusti -
Työllisyydenhoidon käsikirjaa.  
 
Tukihenkilötoiminnan prosessi on työstetty. Työttömien asiakkaiden eläkeselvittely on tehostu-
nut terveydenhuollolle suunnatun perehdytyksen myötä. Eläkeselvittelyprosessi on päivitetty. 
Pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden ohjausta lakisääteisiin terveystarkastuksiin kansanter-
veyshoitajille on tehostettu.  
  
Sosiaalisen luototuksen lainapääomaa on korotettu. Sosiaalisesta luototuksesta vastaavan so-
siaaliohjaajan puolikas työaika eri riitä nykyiseen palvelutarpeeseen eikä asiakkaiden yhtey-
denottoihin kyetä vastaamaan kohtuullisessa ajassa. Sosiaalisesta luototuksesta vastaavan 
sosiaaliohjaajan työn tueksi on lisätty 50 % toimistosihteerin työpanos sisäisin siirroin. Sosiaali-
sen luototuksen prosessi on päivitetty. Yhdessä talous- ja velkaneuvonnan kanssa on järjestet-
ty yhteinen tiedotustilaisuus.  

Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden 
prosessi on työllistänyt sosiaalityötä Paltamossa marraskuusta 2016 lähtien. Aikuissosiaalityön 
henkilöstöresurssi on ollut riittämätön huomioiden pakolaisten erityistarpeet. Yhteistyösopimus 
Kainuun soten ja Paltamon kunnan välillä allekirjoitettiin huhtikuussa 2017. Yhteistyötä ja työn-
jakoa kehitetään edelleen Paltamon kunnan ja Kainuun Opiston kanssa.  
 
On valmistauduttu ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessivastuun siirtymiseen lapsi-
perheiden sosiaalipalveluista aikuissosiaalipalveluihin 1.10.2017.Johtava sosiaalityöntekijä ja 
sosiaalityöntekijä ovat osallistuneet Uuden sairaalan tutkimusklubiin, jossa luodaan valmiuksia 
mm. sosiaalipäivystyksen uudistamiseen. Sotkamon sosiaalityöntekijä on tehnyt Kuhmossa 
jalkautuvaa yhteisöllistä sosiaalityötä osana omaa opinnäytetyötään. Kuhmon sosiaalityö on 
mukana Kuhmon Lähiötuvan toiminnassa. 
 
Asiakasohjaus työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (Kainuun TYP) on vil-
kastunut TE-toimistosta. TYP-toiminnassa oli 25.9.2017 yhteensä 571 asiakasta, joista kuluva-
na vuonna tulleita 163 asiakasta. Laki edellyttää, että TYP:ssa asiakkaan palvelutarve arvioi-
daan kolmen kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. TYP:n riittämätön terveydenhoita-
jaresurssi (1 HTV) ei riitä määräajassa pysymiseksi. Lähetteitä tulee enemmän kuin terveystar-
kastuksia ennätetään tehdä. On kokeiltu etävastaanottoa DIHYTE-hankkeen yhteistyön avulla. 
TYP:ssa mallinnetaan tyypillisimpiä asiakasprosesseja Lean-periaatteen mukaisesti. Työ- ja 
toimintakyvyn arviointiprosessia on mallinnettu. Toimintamallia työttömien terveystarkastuksiin 
ohjaamisessa ja moniammatillisessa palautekäytännössä on kehitetty. Osatyökykyisten asiak-
kaiden palvelupolkuja kehitetään osallistuen OTE-hankkeeseen. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa on laadittu työntekijäkohtaiset asiakasmäärätavoitteet, joiden 
toteutumista on tuettu tiivistämällä yhteistyötä sekä esimies- että työntekijätasoilla TE-
toimiston, TYP-verkoston ja aikuissosiaalityön kanssa. Asiakkaitten ohjautuminen kuntoutta-
vaan työtoimintaan on vilkastunut myös Kajaanissa. Kuntouttavan työtoimintapaikkojen etsin-
tää on tehostettu. Työtoimintapaikkoja tarvitaan lisää ja tiiviimpää yhteistyötä haetaan erityises-
ti kuntien ja kuntayhtymän työyksiköiden kanssa.  Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisuutta 
ja sisältöjä kehitetään työtoimintapaikkojen ja lähettävien tahojen kanssa. Ryhmätoimintoja on 
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jatkettu ja uusia ryhmiä aloitettu. Ryhmätoimintaa on ollut tarjolla lähes kaikissa kunnissa.  

Aikuissosiaalipalvelut on mukana Kulttuurin KAIKU-korttiverkostossa.  
 
Vammaispalvelut:  
 
Vammaispalvelujen vastuualueeseen kuuluu vammaispalvelulain mukaiset sekä kehitysvam-
maisten erityishuoltolain mukaiset palvelut sekä omaishoidontuki ja perhehoito. Lisäksi vastuu-
alueella on erityishuoltopiirin palvelut (kehitysvammapoliklinikka, tilapäishoitoyksikkö, osasto 
24). Erityishuoltopiiriin kuuluu myös Puolangan kunta. Vastuualue on jaettu kahteen tulosyksik-
köön: kehitysvammapalvelut (oman toiminnan yksiköt) sekä vammaispalvelun sosiaalityö- ja 
palvelut.  
 
Kehitysvammayksikköjen alueelle kuluu kuntayhtymän ylläpitämät oman toiminnan yksiköt, 
kuten asumisyksiköt, työ- ja päivätoimintayksiköt sekä asumisenohjaus sekä Kuusanmäen 
osastot 22 ja 24 (tilapäishoitoyksikkö, laitoshoito). 
 
Vammaispalvelun sosiaalityön ja palveluiden tulosyksikköön kuuluvat: kehitysvammaisten että 
vammaisten henkilöiden sosiaalityö ja palveluohjaus (palvelusuunnitelmat, palveluntarpeen 
arviointi, päätöksenteko), kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden omaishoidontuki, per-
hehoito sekä vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Tälle alueelle kuuluu myös kehitysvam-
mapoliklinikka.  
 
Vammaislainsäädäntö on uudistumassa, tavoitteena on kehitysvammalain ja vammaispalvelu-
lain yhdistäminen. Lakiuudistuksesta on annettu lausunto kesällä 2017. Vastuualueelta on 
osallistuttu lain valmistelun työryhmiin. Kehitysvammalain muutosten (2016) toimeenpano työl-
listää erittäin paljon kehitysvammapalvelun henkilöstöä. Henkilöstöä on koulutettu kehitys-
vammalain muutoksen tuomiin vaatimuksiin. Aluehallintovirastolle annettiin selvitykset lain 
edellyttämän päätöksenteon viivästymisestä keväällä 2016. Yksityisiä ympärivuorokautista pal-
veluasumista tuottavia yrityksiä on ohjeistettu kirjallisella ohjeella kehitysvammalain muutoksen 
mukaisista rajoitustoimenpiteistä ja tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. 

Vammaispalvelun vastuualueella kilpailutettiin vammaispalvelulain- ja kehitysvammalain mu-
kaiset asumispalvelut. Kehitysvammapalveluissa kilpailutettiin 5 palvelukokonaisuutta (tuettu 
asuminen, ohjattu asuminen, autettu asuminen, vahvasti autettu asuminen sekä asumispalve-
luiden tuottaminen Ilmarinrinteen asumisyksikköön). Vammaispalvelulain mukaisissa palveluis-
sa kilpailutettiin 4 palvelukokonaisuutta: vähäinen avun tarve, toistuva avun tarve, runsas avun 
tarve ja jatkuva avun tarve. Palveluntarjoajien kanssa käytiin sopimusneuvottelut ennen puite-
sopimusten voimaantuloa 1.3.2017. Hankintalain mukaista suorahankintaa käytettiin yksittäi-
sissä asiakassuhteissa, suorahankintapäätöksiä tehtiin 48 kappaletta. Tällä tavalla turvattiin 
hankintalain mahdollistaman asiakkaan asumisen jatkuminen samassa yksikössä asiakkaan 
edun mukaisesti.   

Vammaispalveluissa aloitettiin kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspal-
velujen kilpailutuksen valmistelu. Valmistelutyö jatkuu. 

Kehitysvammapalvelujen asiakasprosessien uudistaminen on aloitettu Lean- menetelmää käyt-
täen, osana Sote Lean Master koulutusta. 

Vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä ovat suorittaneet kirjaamisval-
mentaja koulutuksen, kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä ja psykologi sekä palve-
luesimiehet ovat ilmoittautuneet kirjaamisvalmentajakoulutuksen toiseen vaiheeseen. Tavoit-
teena on, että kouluttajat kouluttavat muun henkilökunnan. 
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Sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuvaukset on päivitetty ja meneillään on sosiaalityöntekijöiden 
työn vaativuuden arviointi. Kaikkien sosiaaliohjaajien tehtävänkuvaukset on päivitetty alkavaa 
työnvaativuuden arviointia varten.  

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sekä kehitysvammapoliklinikalle on käyn-
nistynyt ryhmätyönohjaus. Kehitysvammapalvelujen sosiaalityöhön ja -ohjaukseen on suunnit-
teilla työnohjauksen käynnistyminen syksyllä 2017.  

Sähköinen henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitus otettiin käyttöön maaliskuussa 2017. Henkilö-
kohtaisen avun palvelusetelin arvon laskenta on aloitettu ja henkilökohtaisen avun palvelusete-
lisääntökirjaa on valmisteltu. Sähköisen vammaispalveluhakemuksen käyttöönoton valmistelu 
on käynnistynyt.  

Rajamiehentien yksikkö otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Aikuisten kehitysvammaisten hen-
kilöiden laitoshoito päättyi Kainuussa  toukokuussa 2017. 

Vammaispalvelun sosiaalityö ja –palvelut tulosyksikkö 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut: Palveluasumisen ostojen uuden sopimuskauden alka-
essa on tehty asiakaskohtaiset viranhaltijapäätökset ja maksusitoumukset vammaispalvelulain 
mukaiseen palveluasumiseen, yhteensä 73 viranhaltijapäätöstä. 

Vammaispalvelulain mukaisia hakemuksia saapui 812 ja päätöksiä tehtiin 858. Hakemusten ja 
päätöksenteon osalta käsittelyssä oli yksittäisiä ylityksiä, koska käsittelyyn ottamisessa määrä-
aika ylittyi 11 hakemuksen osalta ja päätöksenteko viivästyi kuuden päätöksen osalta. Näin 
ollen palvelutakuu käsittelyaikojen osalta toteutui lähes poikkeuksetta vammaispalveluissa.  

Vammaispalvelujen sosiaalityön ja -ohjauksen työkokouksia on pidetty kerran kuukaudessa. 
Työkokouksissa käsitellään suunnitteilla olevia ja tiedotettavia asioita sekä runsaasti asiakas-
tapauksia yhtenäisten työkäytäntöjen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.  

Kehitettiin yhteistyötä vammaispalvelujen sosiaalityön ja vanhuspalvelujen sosiaaliohjauksen 
kanssa järjestämällä yhteistyötilaisuus, jossa informoitiin vanhuspalveluja vammaislainsäädän-
nöstä. Yhteistyötä jatketaan pitämällä yhteistyötilaisuuksia noin kaksi kertaa vuodessa. 

Kehitysvammalain mukaiset palvelut: Palveluasumisen ostojen uuden sopimuskauden alkaes-
sa on tehty asiakaskohtaiset viranhaltijapäätökset ja maksusitoumukset palveluasumiseen, 
yhteensä 90 viranhaltijapäätöstä. Kehitysvammalain mukaisia hakemuksia on käsitelty 529 
kappaletta. 

Kehitysvammalain muutoksesta johtuen on tarkistettu kehitysvammapalvelujen piirissä olevien 
asiakkaiden palvelusuunnitelmia. Lisäksi kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijät ja ohjaa-
jat ovat tutustuneet Kainuun soten kehitysvammapalvelun toimintoihin kaikissa soten jäsen-
kunnissa.  

Kehitysvammapoliklinikan henkilökunta on järjestänyt viisi (5) koulutuspäivää kehitysvamma-
palvelujen toimintayksiköiden henkilökunnalle Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomus-
salmella. Kehitysvammalain muutos on aiheuttanut erittäin paljon lisätyötä erityishuollon johto-
ryhmälle (ylilääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä). Kehitysvammapoliklinikalla on otettu käyttöön 
uudistettu tahdosta riippumattoman erityishuollon prosessi. Asiantuntija-arvioita on annettu os-
topalveluna hankittavan ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaille ja Kainuun soten ym-
pärivuorokautisesti valvotun asumispalveluiden asiakkaille. 

Kehitysvammapoliklinikan työntekijät ovat osallistuneet Uuden sairaalan valmistelun työryhmiin 
sekä tehneet tiivistä yhteistyötä Rajamiehentien yksikön suunnittelussa muuttovalmentajan 
kanssa. Kehitysvammapoliklinikan henkilökunta on lisännyt verkostoyhteistyötä lastensuojelun 
kanssa lapsi asiakkaiden kriisitilanteissa. 
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Kehitysvammapalvelujen sosiaalityön ja -ohjauksen ja kehitysvammapoliklinikan työkokouksia 
pidetään kerran kuukaudessa, työkokouksissa käsitellään suunnitteilla olevia ja tiedotettavia 
asioita sekä asiakastapauksia yhtenäisten työkäytäntöjen kehittämiseksi. 

Perhehoitolain mukaisissa palveluissa on valmisteltu perhehoidon toimintaohjeen päivitystä 
Kainuun soten hallitukselle. Perhehoitajien ennakkovalmennus uudelle ryhmälle käynnistettiin 
Kajaanissa. Perhehoidon sosiaaliohjaaja on aloittanut perhehoidon kouluttaja-koulutuksen. So-
siaaliohjaajan tehtäviin lisättiin Kainuun soten perhehoidon koordinoinnin tehtäviä.  

Omaishoidon tuesta annetun lain mukaisissa palveluissa on kaikkia omaishoidontuen asiakkai-
ta kirjallisesti tiedotettu omaishoidontuen lakimuutoksen sisällöstä ja toimeenpanosta. Omai-
hoidontuen hakemuksia on käsitelty 103. Vammaispalveista on osallistuttu ErinOmainen- ja 
Henkilökohtainen budjetointi Avain kansalaisuuteen hankkeen työskentelyyn. Lisäksi valmisteil-
la on omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja. 

Omaishoidontuen työkokouksia pidetään kerran kuukaudessa, työkokouksissa käsitellään 
omaishoidontukeen liittyvät ajankohtaiset asiat, mm. lakimuutoksesta aiheutuneet pro- consona 
päivitystarpeet ja kaikki omaishoidontuen hakemukset yhtenäisten työkäytäntöjen kehittämi-
seksi ja ylläpitämiseksi. 

Kehitysvammaisten oman toiminnan yksiköt 

Kehitysvammapalveluiden oman toiminnan yksiköissä on meneillään monia uudistuksia. Toi-
minnassa on kiinnitetty erityistä huomiota eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksessa esille 
tulleisiin asioihin. Kehitysvammapalveluiden oman toiminnan yksiköissä tehdään kehitysvam-
malain edellyttämät rajoitustoimenpidepäätökset. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastukses-
sa esille tulleisiin asioihin on kiinnitetty huomiota ja toimintatapoja korjattu. Päätöksenteon 
taustalla on yksilökeskeinen suunnittelun malli. Kehitysvammapalveluiden palveluesimiehille on 
järjestetty myös lisää koulutusta kehitysvammalain soveltamiseen ja päätöksentekoon.  

Kesäkuussa 2016 kehitysvammalakiin liitetyn itsemäärääminen ja rajoitustoimenpiteet lain so-
veltamista on syvennetty, mikä näkyy asiakkaiden rajoitustoimenpiteitten vähenemisenä sekä 
erilaisina mukautuksina palveluissa.  

Alueellisen suunnitelman mukaista päiväaikaisen toiminnan kehittämistä on jatkettu, kehittämi-
sessä on huomioitu asiakkaiden osallisuuden mahdollistamista ja tukemista ympäröivään yh-
teiskuntaan. Toiminnassa panostetaan kommunikaation ja toiminnanohjaukseen. Kuhmossa on 
työ- ja päivätoimintayksiköt yhdistetty yhdeksi toimintayksiköksi sekä henkilöstön että asiakas-
palvelun osalta. Asiakkaiden toimintaa on kehitetty kehitysvammalakiin sisältyviä itsemäärä-
misoikeus; yksilökeskeisiä suunnitelmia toteuttaen yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä 
kanssa. Myös asumispalveluiden osalta yksilökeskeisten suunnitelmien toteutukseen panoste-
taan. Suunnitelmissa on huomioitu asiakkaiden osallisuus ja itsenäisyyden tukeminen itsemää-
räämisen ohella sekä näihin liittyen tarvittavat kommunikointimenetelmät ja apu asiakkaan 
oman tahdon selvittämiseksi. Henkilökunnan osaamista varmennetaan koulutuksella. Tammi-
helmikuussa kehitysvammapoliklinikka järjesti viisi (5) erillistä koulutuspäivää toiminnanohjauk-
sen ja kommunikaation periaatteista.  

Kajaanin Vuolijoella ryhmäkoti Risto-kodin yksikön muuntoremontti valmistui elokuussa 2017. 
Remontin myötä Risto-kodin paikkaluku kasvoi kahdeksasta yhteentoista asukaspaikkaan. Ra-
jamiehentien asuntojen valmistuminen viivästyi ja asukkaat pääsivät muuttamaan rajamiehen-
tien asuntoihin toukokuussa 2017. Tällöin aikuisten kehitysvammaisten laitoshoito Kainuussa 
lakkasi.  

Suunnittelua tilapäisyksikön (osasto 22) muutosta laitoshoidosta avopalveluiksi jatketaan. Me-
neillään on osastolta 24 vapautuvien tilojen käyttömahdollisuuksien arviointi, kesällä 2017 to-
teutettu kuntokartoitus on valmis. Sotkamossa sijaitsevan Puolukan tilat ovat epäkäytännölliset, 
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tilat eivät myöskään täytä pelastusviranomaisen vaatimuksia. Asiasta on neuvoteltu Sotkamon 
kunnan viranhaltijoiden kanssa, tavoitteena on ryhmäkoti Puolukalle uusien tilojen saaminen. 

Haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja selvittelyyn on toteutunut mapa –kouluttajien koulutus 
oman toiminnan yksiköihin. Valmistuneet mapa -kouluttajat toteuttavat koulutuksia yksiköitten 
henkilöstölle pareittain. Koulutuksia on aloitettu osassa yksiköitä, joissa haastavien tilanteitten 
olemassa olo on ilmeinen.  

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Ritva Ke-
ravuo, ylihoitaja Marja-Liisa Haataja): 

 lastenlääkärien rekrytointi onnistuu ja lastenlääkärien määrä kasvaa – nykyisenkaltainen 
päivystävä sairaanhoito ja synnytykset säilyvät Kainuussa  

 neuvola-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen: lakisääteisten tarkastus-
ten toteutuminen ja perheiden kokonaisvaltainen huomioiminen 

 seksuaaliterveyden edistäminen ja huomioiminen luonnollisena osana lapsiperheiden 
terveydenhuollon palveluja 

 tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä – hoitoketjujen päi-
vittäminen – yhteys uuden sairaalan suunnitteluun (muutosjohtamisen onnistuminen) 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue (vs. vastuualuepäällikkö Tarja Juppi): 

 uuden sosiaalihuoltolain vieminen käytäntöön; asiakasprosessin selkeyttäminen, henki-
löstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi ja yhteistyön rakentaminen rajapinta-
asiakkaiden osalta  

 painopisteen siirtäminen erityispalveluista yleispalveluihin (huom. uusi sosiaalihuoltolaki 
2015), pyrkimyksenä on lastensuojeluasiakkaiden määrän väheneminen 

 Kajaanin lastensuojeluun muodostetaan kolme tiimiä; arviointitiimi, avohuollon tiimi ja si-
jaishuollon tiimi. Muissa kunnissa toimii avohuollon tiimi ja sijaishuollon tiimi. 

 lapsiperheiden sosiaalipalvelujen työntekijöiden tehtävänkuvien laadinta ja selkiinnyttä-
minen (avohuollon lastensuojelu sekä perhetyö) 

 ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen korjaavan työn rinnalla ja 
palvelujen joustavuus: lapsiperheiden kotipalvelutyön kehittäminen ja sosiaalihuoltolain 
perhetyön ja lastensuojelun tehostetun perhetyön kehittäminen ja toimintamallien saat-
taminen loppuun ja toimeenpano  

 asiakkaiden ja perheiden ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin puututaan varhaisessa 
vaiheessa  

 verkostoyhteistyötä sekä palveluketjuja kehitetään yli hallintorajojen 

 dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäi-
seksi 4/ 2015 voimaan astuneen laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti 
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 sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen, yhteistyö Omasote-hankkeen kanssa 

 sosiaalipäivystyksen toimivuus - oikein kohdennetut toimenpiteet virka-ajalla ja virka-
ajan ulkopuolella; sosiaalipäivystystä kehitetään sisällöllisesti 

 lastensuojelun sijaishuollon liittyvien palveluiden tuottaminen Kainuussa (Salmilan toi-
mintojen kehittäminen; mm. lähisuhdeväkivalta, perhekuntoutus / turvakoti) 

 Sijaishuoltoyksikön kehittäminen (esim. perhehoitajien kouluttaminen omana toimintana) 

 alle 18-vuotiaiden sekä lapsiperheiden päihdetyötä kehitetään osana soten perhepalve-
luja 

  

Aikuissosiaalityön vastuualue (vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen): 

 aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti (toiminta painottuu liikaa akuuttei-
hin sosiaalihuollollisiin tehtäviin pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kustannuksella), 
lisätään ennaltaehkäisevää työtä 

 asiakkaiden palvelutarvearviointiin ja asiakassuunnitelmien laatimiseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota, asiakkaille nimetään omatyöntekijä uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti, 
omatyöntekijän tehtävien ja verkoston vastuita selkiytetään 

 sosiaalityön keinovalikoimaa ja menetelmiä monipuolistetaan, moniammatillista työtä 
kehitetään 

 sosiaalista kuntoutusta kehitetään perussosiaalityössä ja TYP:ssa sosiaalihuoltolain 
mukaisesti ja sosiaalisen kuntoutuksen raportin (2016) pohjalta: elämänhallintaa ja sosi-
aalisia taitoja sekä opiskelu- ja työvalmiuksia vahvistavat palvelut, asumisen ohjaus 

 perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kuntayhtymän tehtäväksi jäävää täydentävän 
ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistusta ja käsittelyä sekä sähköistä asiointia kehite-
tään, tavoitteena on palvelutakuun (toimeentulotuen käsittelyn lakisääteisten määräaiko-
jen noudattamisen) toteutuminen, kehitetään yhteistyötä kuntayhtymän ja Kelan välillä 
toimeentulotukilain edellytysten mukaisesti 

 selkiytetään uuteen sosiaalihuoltolakiin ja perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpa-
noon liittyen sosiaalityön asiakasprosessia, osallistutaan valtakunnalliseen kehittämis-
työhön 

 laajennetaan sosiaalista luototusta ja lisätään luottopääomaa tarvetta vastaavasti, tiedo-
tetaan sosiaalisen luototuksen palvelusta  

 otetaan kehittäjäasiakastoiminta osaksi kehittämistyötä  

 monialaista työllistymistä tukevaa toimintaa kehitetään edelleen 2015 voimaan astuneen 
lain mukaisesti: selkiytetään asiakasohjausta TYP-lain mukaiseksi, poistetaan asiakkai-
den työllistymisen esteitä ja edistetään heidän polkujaan kuntoutukseen, koulutukseen 
ja työelämään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan kanssa sekä vahvistetaan 
terveydenhoitajaresurssia 
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 kehitetään eläkemahdollisuuksien selvittämiseen liittyvää toimintamallia yhdessä tervey-
denhuollon ja muiden toimijoiden kanssa, lisätään sosiaalityön valmiuksia sosiaalisen 
selvityksen tekemiseen 

 jatketaan kuntouttavan työtoiminnan juurruttamista osaksi aikuissosiaalipalvelujen orga-
nisaatiota: kehitetään toimintatapoja ja selkiytetään prosesseja yhteistyössä aikuissosi-
aalityön kanssa 

 kuntouttavassa työtoiminnassa kehitetään edelleen jalkautuvaa, asiakaslähtöistä, voi-
mavarakeskeistä työotetta ja osallisuutta sekä työ- ja koulutusvalmiuksia edistävää ryh-
mämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa  

 tehostetaan kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkojen etsintää: 
työtoimintapaikkoja voivat tarjota kunnat, kuntayhtymä, seurakunnat, yhdistykset ja 
säätiöt  

 asetetaan kuntouttavassa työtoiminnassa kuntakohtaiset asiakasmäärätavoitteet ja 
kasvatetaan asiakasmäärää erityisesti Kajaanissa  

 kehitetään dokumentointia: sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi 
4/2015 voimaan astuneen lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti, Kansa-
Koulu-hanke 

 osallistutaan Kainuun työllisyydenhoidon käsikirjan (Tolokusti) toteuttamiseen ja kehit-
tämiseen 

Vammaispalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen):  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelujen vastuualue järjes-
tää vammaispalvelulain, kehitysvammalain sekä Kainuun erityishuoltopiirin kehitysvammais-
ten lakisääteiset palvelut. Lisäksi palveluihin sisältyy kehitysvammaisten- ja vammaisten 
henkilöiden omaishoito sekä perhehoito.  

Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kehitysvammaisten asumisenohjelmaksi (KEHAS) 
sekä Kainuun alueellinen suunnitelma edellyttävät vammaispalvelun vastuualueelta ja sote 
kuntayhtymältä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. KEHAS-ohjelman taustalla on 
laitosperustaisen ja eriyttävän palvelurakenteen purkaminen ja yhteiskunnallisten rakentei-
den ja palveluiden kehittäminen sellaisiksi, että myös vammaiset henkilöt voivat elää mah-
dollisimman tavallista elämää lähiyhteisöissään ja yhteiskunnassa. Ohjelma sisältää viisi 
toimenpidealuetta: Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien 
varmistaminen, Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, Palvelujen kehittäminen, Lai-
tosasumisen lakkauttaminen ja osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteis-
työ. Tavoitteiden saavuttamiseksi vammaispalveluissa työstetään useita raken-
nus/muuntoremonttihankkeita (Rajamiehentie, Ristokoti, Tilapäisyksikkö).  

Vammaislainsäädännön uudistus etenee, tavoitteena on yhteinen kaikkia vammaisia koskeva 
lainsäädäntö., Vammaislainsäädännön uudistuksessa sovitetaan yhteen vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki.  Vammaislaki tulee voimaan 1.1.2019. Omaishoidon tuki lakia muutettiin 
1.7.2016 alkaen. Laki edellyttää, että kaikki omaishoitosopimukset uusitaan lain mukaisiksi 
1.4.2017 mennessä, myös perhehoitolaki uudistuu. 

Sosiaalihuoltolain toimeenpano edellyttää vammaispalveluilta tarkennusta ja ohjeistusta. Kai-
ken kaikkiaan sosiaalihuoltolain toimeenpano edellyttää laajaa verkostomaista yhteistyötä eri 
tulos/vastuualueiden ja tulosyksikköjen välillä. Kehitysvammalain muutos tuli voimaan kesä-
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kuussa 2016. Laissa säädetään kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vah-
vistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Vuodella 2017 seurataan lain täytäntöön panon 
vaikutuksia ja tarvittaessa korjataan lain käyttöön ottoon liittyvää ohjeistusta. Lain toimeenpano 
edellyttää myös yhteistyökäytänteiden sopimista yksityisten palveluntuottajien kanssa. 

Vuodella 2017 solmitaan puitesopimukset kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisten 
asumispalveluyritysten kanssa. Sopimuksen aikaista toimintaa varten laaditaan asiakirjapohja, 
jolla voidaan paremmin valvoa sopimuksen mukaisen toiminnan toteutumista. Uuden sopimus-
kauden aloittaminen edellyttää myös asiakaspäätösten tekemistä kaikille ostopalvelujen piirissä 
oleville asiakkaille.  

Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017: 

 sähköisen asioinnin kehittäminen; oma soten käyttöönottaminen, henkilökohtaisen avun 
sähköisen tunti ilmoituksen käyttöönottaminen ja sähköisen Pro- vammaispalveluhake-
muksen käyttöönottaminen. Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen palve-
luseteli henkilökohtaiseen apuun 

 Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöön ottaminen vuodella 2017, koska työnan-
tajamalli ei sovellu kaikille vammaispalvelun henkilökohtaisen avun saajille 

 sosiaalihuoltolain toimeenpanon ohjeistus vammaispalvelun vastuualueella (sisältää 
mm. omatyöntekijän nimeämisen)  

 Prosessien uudistaminen; ydinprosessi laadittu 2014, kehitysvammapalvelujen asiakas-
prosessin uudistaminen, johtamisprosessin kuvaaminen laatukäsikirjaan 

 Aikuisten kehitysvammaisten laitoshoidon lakkaaminen; Rajamiehentien yksikön valmis-
tuminen 

 Asumispalvelujen monipuolistaminen; mm. Ristokodin profiloituminen iäkkäiden kehitys-
vammaisten henkilöiden yksiköksi, Tilapäishoitoyksikön toimintamallin muuttaminen 
avohuollon yksiköksi. Asumispalvelujen tarvekartoitustyön aloittaminen 

 Sopimuksen aikaisen toiminnan kehittäminen yksityisten asumispalveluyritysten kanssa; 
valvonta asiakirjan laatiminen tukemaan puitesopimuksen mukaista toimintaa.  

 päivä/työtoimintojen yksikkökustannusten laskeminen 

 uusien perhehoitajien kouluttaminen; järjestetään yksi keva-koulutus  

Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 

Perhepalvelujen talousarvio vuodelle 2017 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua 
noudattaen.  Perhepalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2017 ei sisällä uusia virkoja tai 
vakansseja.  Kooste toiminnallisista muutoksista, jotka edellyttäisivät uusien virkojen tai va-
kanssien perustamista vietiin oheismateriaalina hallitukselle tiedoksi talousarvion valmiste-
lun yhteydessä (hallitus 5.10.2016). 

Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksi-
löiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite 
on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja).  Talousarvion toteutumiseksi 
suunnitellusti palvelutarpeen ja palveluiden kysynnän tulisi vähentyä kaikilla vastuualueilla 
ja tästä huolimatta talousarvio voi ylittyä. 
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Kainuun soten hallitus on linjannut kokouksessaan (5.10.2016 § 212), että talousarvion toi-
mintakulut saavat kasvaa enintään 0,7 % vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan nähden ja ta-
voitteena on 0-tulos.  Vuoden 2016 jäsenkuntien kuntakierroksella ei tehty perussopimuk-
sen mukaisia muutoksia kuntalaisten ja asiakkaiden palveluihin, eikä terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelman mukaista palvelutuotannon nykytilaa ole muutettu. 

Karkeasti arvioiden perhepalveluiden talousarvioesitys sisältää toimintakuluissa noin 1-2 
miljoonan euron suuruisen riskin talousarvion ylittymiselle, kun talousarvioesitystä verrataan 
vuoden 2016 tilinpäätöksen ennusteeseen ja vuoden 2015 tilinpäätökseen. Talousarviota 
saatetaan joutua muuttamaan kesken talousarviovuoden, mikäli määrärahat osoittautuvat 
riittämättömiksi ja jollei tulosalueiden välillä ole mahdollista tehdä määrärahan siirtoja. 

Talousarvioesitys ei sisällä tulosyksiköiden esittämiä henkilöstölisäyksiä, mikä voi aiheuttaa 
tarpeen lisätä henkilöstöä kesken talousarviovuoden tai aiheuttaa valvovien viranomaisten 
hallinnollista ohjausta ja pakkokeinoja (esim. uhkasakon asettaminen). 

 

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue  

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta) 

   

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

Talous 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP16) 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursiivilla 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen  

Kansantautien  
vakioitu summa-
indeksi 

128,2 (vuoden 
2015 tieto) 

127 120 Terveyden edistä-
misen toimen-
pideohjelma 

Jatkuu suunnitel-
lusti 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Yhteistyöverkos-
tojen, kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemusasian-
tuntijoiden määrä 

Toiminta aloi-
tettu 2016 

1 kuulemistilai-
suus / kunta 

3 asiakasraatia 

50 kehittäjä-
asiakasta / 
kokemusasian-
tuntijaa 

10 asiakasraa-
tia 

 

100 kehittäjä-
asiakasta / 
kokemus-
asiantuntijaa 

Yhteistyöverkoston 
kokoaminen ja 
uusien toimintata-
pojen kehittäminen 

Kuntakierrokset ja 
muutosfoorumit 
toteutuneet 2017 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Ulkokuntalaisten 
lkm  terveyden-
huollossa 

--- Järjestelmä 
valinnanvapau-
den mittaami-
seen 

Järjestelmä 
käytössä 

Sähköinen seuran-
ta potilas- ja asia-
kastietojärjestelmi-
en osaksi 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP16) 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursiivilla 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Kehityskeskuste-
lujen %-osuus 
(yli vuoden kes-
toisissa palve-
lusuhteissa) 

Turvallisuus-
kulttuurikysely 
(joka 3. vuosi) 

 

 

 

Tehty 2015 

Toteutuminen 
100 % 

Toteutuminen 
100 % 

Toteutumisen palkit-
seminen työhyvin-
vointirahalla 

 

Uusintakyselyt 

6.Johdamme hen-
kilöstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

Sairauspoissa-
olot 

Työhyvinvointi-
kysely 

Täydennyskoulu-
tuspäivät / henki-
lö 

 11,6 tpv/HTV 
Työn joustot 

Tehty 2016 

 

 

 

13,0 pv / HTV 
 

3,6 

 

3,0 

 

10,0 pv / HTV 
 

yli 4,0 

 

yli 3,0 

Työn joustot 

 

 

Koulutustarjonnan 
päivittäminen 

Uusi sairaala –
hankkeen mukaise-
na 

 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutu-
minen 

 

 
 

 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tu-
lokset 

 

 

 

 
Yhteydenotot 
potilasasiamie-
heen 

 

 

 

 

 

 

Käyttöönotto ja 
koulutus aloitet-
tu.  Omavalvon-
taohjeiden päi-
vittäminen ja 
koulutus syksyl-
lä 2016. 

Laiteturvalli-
suus- ja tie-
tosuojaohjeis-
tus päivitetty 
2016. 

 

 

Toteutuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

 

 

 

Käyttöönoton 
laajentaminen 
koko kuntayhty-
mässä 
 

 

 
Ohjauksen ja 
neuvonnan 
toteutuminen 

Toteutuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

 

 

 

Järjestelmä 
käytössä kaikil-
la osa-alueilla 
 

 

 
Ohjauksen ja 
neuvonnan 
toteutuminen 

Ennakoivan toi-
minnanohjaus-
järjestelmän kehit-
täminen 

Suunnitteilla 2017 

 

 
Järjestelmän käyt-
töönotto ja koulu-
tus 

 

 

 
Omavalvonta-
ohjeiden päivit-
täminen 

Ohjeistusta päivi-
tetty 2017 
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 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursii-
villa 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Asiakaskoke-
musten mittaus 

 

Tietotarpeet 

 

 

Paljon palveluja 
käyttävien asiak-
kaiden tunnista-
minen 
 

Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

Esimieskoulu-
tuksen päivittä-
minen ja kehit-
täminen käyn-
nistetty syksyllä 
2016 

 

300 mittausta / 
tulosalue 

 

Keskeisten tieto-
jen prosessointi 
toimii 
 

Menetelmien 
käyttö alkanut 

 

 

Tavoitteena 
katselmukset 
kaikilla vastuu-
alueilla kerran 
vuodessa 

Seuranta-
käytäntöjen 
vakiintuminen 
 

Tietojen analy-
sointi hyödyn-
nettävissä 
 

Menetelmien 
käyttö vakiin-
tunut 

 
 

Toteutuminen 
100 % 

Systemaattisen 
seurannan aloit-
taminen 
 

Johdon työpöy-
dän laaja käyt-
töönotto ja hyö-
dyntäminen 

Menetelmien 
käytön aloitus 
kaikilla tulos-
alueilla 
 
 

Esimieskoulutuk-
sen päivittäminen 
ja kehittäminen 

Osana uusien 
toimintamuotojen 
käyttöönottoa 

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palvelu-
prosessiinsa 

 

Sähköisten asioin-
tipalvelujen käyt-
töaste 

Sähköisen pal-
velustrategian 
päivittäminen 
vuosittain; liitetty 
vuoden 2017 
talousarvio-
suunnitteluun 

 

Verkkosivujen 
uudistaminen 
aloitettu 

 

 

Omasotessa  
noin 15.000 
asiakasta 

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 
käytössä 

Verkkosivut 
osana palve-
lutuotantoa 

 

 

Omasotessa 
noin 35.000 
asiakasta 

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 
laajentunut 

Sähköisen palve-
lustrategian päi-
vittäminen vuosit-
tain 

LifeCare –
päivitys tehty 
6/17 alkaen 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

 Toimivia palve-
luketjuja raken-
teilla 5 - 10 

Toimivia palve-
luketjuja ra-
kennettu yli 10 

Tavoitteena yh-
den luukun palve-
lu aina silloin kun 
mahdollista 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

Päivystysase-
tuksen erikoisala-
kohtaiset kriteerit 
täyttyvät 

Uusi sairaala -
konseptisuunni-
telman mukai-
nen eteneminen 
2016-2018 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Rekrytointi ja 
koulutus 

Toteutettu 2017 
suunnitelmien 
mukaisesti 
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11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Omavalvonta   Toimintajärjes-
telmän mukai-
set yhtenäiset 
toimintatavat 
koulutettu 

Toimintajär-
jestelmän mu-
kaiset yhtenäi-
set toimintata-
vat käytössä 

Toimintajärjestel-
män jatkuva kou-
luttaminen ja 
kehittäminen 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 
kk/2017 kursii-
villa 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Toteuma vuo-
den 2016 käyt-
tösuunnitelman 
mukaisena. 

 

Tilinpäätös to-
teutuu talousar-
vion mukaan 

Tilinpäätös 
toteutuu talo-
usarvion mu-
kaan 

Tilinpäätös 

Suunnitellusti 

 

 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

Valtakunnalliset 
vertailutiedot 

 

 Käyttökoulutus 

 

Systemaatti-
nen koulutus ja 
tietojen hyö-
dyntäminen 

Kustannustietoi-
suuden ylläpitä-
minen ja kehittä-
minen osana 
täydennyskoulu-
tusta 

 

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 

YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 

Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Hoidolliset 

tukipalvelut

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 7,7 4 250 -4,0 4 202 -1,1 5 440 0 5 440 29,5 2 592 47,6

   Myyntituotot 7,8 1 029 -0,7 935 -9,1 1 397 0 1 397 49,4 746 53,4

   Maksutuotot 5,9 285 5,6 428 50,2 380 0 380 -11,2 293 77,1

   Tuet ja avustukset 8,1 2 930 -6,1 2 797 -4,5 3 657 0 3 657 30,7 1 647 45,0

   Muut tuotot -100,0 6 0,0 42 600,0 6 0 6 -85,7 -94 -1566,7

TOIMINTAKULUT 17,0 30 494 13,6 31 387 2,9 32 595 -98 32 497 3,5 20 606 63,4

       Palkat ja palkkiot 11,5 16 132 19,7 16 700 3,5 17 249 -81 17 168 2,8 10 904 63,5

       Henkilösivukulut 3,9 4 256 26,6 4 465 4,9 4 225 -17 4 208 -5,8 2 692 64,0

   Henkilöstökulut 9,9 20 388 21,1 21 165 3,8 21 474 -98 21 376 1,0 13 596 63,6

       Asiakaspalvelujen ostot 100,0 26 85,7 3 -88,5 41 0 41 1 266,7 3 7,3

       Muut palvelujen ostot 9,6 3 769 4,6 3 775 0,2 4 106 0 4 106 8,8 2 572 62,6

   Palvelujen ostot yhteensä 9,8 3 795 4,9 3 778 -0,4 4 147 0 4 147 9,8 2 575 62,1

   Aineet ja tavarat 61,7 4 783 -0,2 4 883 2,1 5 067 0 5 067 3,8 3 369 66,5

   Avustukset 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Vuokrat 17,4 1 521 -4,2 1 552 2,0 1 898 0 1 898 22,3 1 059 55,8

   Muut kulut 100,0 7 -30,0 9 28,6 9 0 9 0,0 7 77,8

TOIMINTAKATE 19,1 -26 244 17,1 -27 185 3,6 -27 155 98 -27 057 -0,5 -18 014 66,6

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE 19,1 -26 244 17,1 -27 185 3,6 -27 155 98 -27 057 -0,5 -18 014 66,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3,3 -613 0,5 -506 -17,5 -725 0 -725 43,3 -296 40,8

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 18,3 -26 857 16,7 -27 691 3,1 -27 880 98 -27 782 0,3 -18 310 65,9

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18,3 -26 857 16,7 -27 691 3,1 -27 880 98 -27 782 0,3 -18 310 65,9

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 TA 2017
Talousarvio-    

muutokset KS 2017

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Mittarit / Tunnusluvut   

Mitta-

rit/Tunnusluvut 

TP 2013 TP 2014 TP  2015 

 

TP 2016  TA 2017  1-8 kk/2017 

Asukas, asiakas 

 

      

Lääkehuollon toimi-

tusrivit 

86.800 83.716 88.042 86.669 

 

86.000 57.400 

Ensihoidon hälytykset 24.294 24.787 23.676 23.165 25.000 16.700 

Laboratoriosuoritteet 1.170.000 1.200.000 1.203.000 1.060.000 1.200.000 750.000 

Leikkausten määrät 6.948 6.816 6.522 6.672 7.100 4.700 

Radiologian tutkimuk-

set 

KNF + isotooppi 

57.493 61.441 63.105 61.530 

 

1.941 

63.000 

 

 

42.000 

Henkilöstö ja uu-

distuminen 

      

Sairauspoissaolot 3.481 pv 4.904 pv 6.376 pv 6.499 pv 4.000 3.200 

HTV 265 301,1 376 406 375 407 

Johtaminen, pal-

veluiden järjestä-

minen ja tuotanto-

tavat 

       

 

Infektioiden torjunta-

ohjelma 

80 % 85 % 90 %  90 %  

Talous       

       

 

Olennaista toiminnassa 1.1. -31.8.2017 

Lääkehuolto 

Lääkehuollon varastoautomaatin käyttö on laajentunut ja vapauttanut asteittain henkilötyö-
panosta osastofarmasiaan. Lääkehoidon kokonaisarviointia on kehitetty resurssien sallimissa 
rajoissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään (Marela) liitettävien älylääkekaappien 
käyttöönottoa on arvioitu ja jatkettu osana Uusi sairaala –konseptia.   
 
Radiologia 

Keskussairaalan radiologian henkilökunta on siirtynyt alkuvuonna  2017 kolmivuorotyöhön. An-
giografia –tutkimusten ja –toimenpiteiden järjestelyt arvioidaan Uusi sairaala –konseptin mu-
kaisesti yhteistyössä kardiologian palvelujen kanssa. Radiologian laitekantaa on uusittu mam-
mografia- ja SPECT-CT –laitteiden sekä luuntiheysmittarin hankinnoilla.  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Leikkaus-anestesia 

LEIKO –toimintaa on laajennettu 2016 – 2017 tavoitteena vähentää edelleen merkittävästi 
vuodeosastojen hoitopäiviä Uusi sairaala –hankkeen mukaisesti. HERKO (heräämöstä kotiin) –
toimintaa on kehitetty ja laajennettu 2017 aikana.  
 
Teho ja tarkkailu 

Tehohoitoa ja tehotarkkailua vaativia toimintoja on keskitetty Uusi sairaala –konseptin mukai-
sesti.  
 
Ensihoito 

Ensihoidon yhteistyötä kotiin vietävien palvelujen kanssa on suunniteltu ja yhden hoitajan mal-
lin pilotointiin on varauduttu 8/2017 alkaen. Yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa selvi-
tetään valtakunnallisten ja ERVA –linjausten mukaisesti.   
  
Patologia 

Vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut Kainuun alueella on järjestetty yhteistyössä Kainuun po-
liisin ja hankintatoimiston yhteistyönä. Kehitystyössä huomioidaan digi-patologian mahdollisuu-
det.   
 
Hoidolliset tukipalvelut 

Sihteeripalvelujen toimintoja on kehitetty toiminnallisena kokonaisuutena. Toiminnan muutokset 
tehdään Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti. Välinehuollossa jatketaan laatujär-
jestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2017. 
 
Muut vuoden 2017 muutokset 

Potilastietojärjestelmään on tehty kesäkuussa 2017 LifeCare – päivitys, johon liittyvät uudistuk-
set ja korjaukset jatkuvat loppuvuonna 2017. Lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosaluei-
den yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päivystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta 
saatavia KELA – korvauksia pyritään tätä kautta lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan 
laatua.  
 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Lääkehuolto 

Lääkehuollon varastoautomaatin käyttö laajentuu ja vapauttaa asteittain henkilötyöpanosta 
osastofarmasiaan. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arvi-
ointi on saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestel-
mään (Marela) liitettävien älylääkekaappien käyttöönotto arvioidaan osana Uusi sairaala –
konseptia.   
 
Radiologia 

Keskussairaalan radiologian henkilökunta siirtyy vuoden 2017 alkupuolella kolmivuorotyöhön. 
Angiografia –tutkimusten ja –toimenpiteiden järjestelyt arvioidaan Uusi sairaala –konseptin mu-
kaisesti yhteistyössä kardiologian palvelujen kanssa. Radiologian laitekantaa uusitaan mam-
mografia-, ultraääni- sekä SPECT-CT –laitteiden hankinnoilla.  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Leikkaus-anestesia 

LEIKO –toimintaa laajennetaan tavoitteena vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen 
hoitopäiviä Uusi sairaala –hankkeen mukaisesti. HERKO (heräämöstä kotiin) –toimintaa kehite-
tään ja laajennetaan 2017 aikana.  
 
 
Teho ja tarkkailu 

Tehohoitoa ja tarkkailua vaativia toimintoja keskitetään ja kehitetään edelleen Uusi sairaala –
konseptin mukaisesti.  
 
 
Ensihoito 

Ensihoidon yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa selvitetään valtakunnallisten ja ERVA 
–linjausten mukaisesti. Ensihoitopalvelun kehittämistä jatketaan omana toimintana.  Ensihoidon 
yhteistoiminta ja yhteistyö muiden sote –toimintojen kanssa selvitetään vuoden 2017 aikana.  
  
Patologia 

Vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut Kainuun alueella järjestetään yhteistyössä Kainuun polii-
sin ja hankintatoimiston yhteistyönä. Avoinna oleva patologian erikoislääkärin viran hoito järjes-
tetään 2017. Kehitystyössä huomioidaan digi-patologian mahdollisuudet.   
 
Hoidolliset tukipalvelut 

Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2017 keskussairaalan ulko-
puolelle. Toiminnan muutokset tehdään Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti. Vä-
linehuollossa jatketaan laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2017. 
 
Muut vuoden 2017 muutokset 

Lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päi-
vystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –korvauksia pyritään tätä 
kautta lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan laatua.  
 

1.6 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen 

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta)  
Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
Asiakas ja asukas 
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
 
Talous 
 
 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-
tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

1.1 Kansantau-
tien vakioitu 
summaindeksi 

1.2 Kansantau-
tien vakioitu sai-
rastavuusindeksi 

1.1 126,2 (KE-
LA) 

 

1.2 121 (KELA) 

1.1 <127 

 

 

1.2 <120 

 

1.1 <120 

 

 

1.2 <115 

2.1 Ennal-
taehkäisevään 
työhön panos-
tetaan 

Prosessien suun-
nittelutyössä en-
naltaehkäisyn 
näkökulma painot-
tuu 

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla) 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

2.1 Pidettyjen 
asiakasraatien 
lukumäärä ai-
kayksikös-
sä/kuntalaisten 
kuuleminen 

2.1 Potilasjär-
jestötapaami-
nen 5/16 ja 
11/16. Asiakas-
raateja ei ole 
pidetty 

2.1 Asiakasraa-
ti 1/tulosalue tai 
muu vastaava 
järjestelmä 
kehitetään 

2.1 Käytössä 
järjestelmä 
asiakasraatien 
järjestämisek-
si/kuntalaisten 
kuulemiseksi 

2.1 Yhteistyöver-
kostojen kehittä-
minen ja kehittäjä-
asiakkaiden hyö-
dyntäminen 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

3.1 Sote-
uudistukseen 
liittyvä valinnan-
vapausmal-
li/tähänastinen 
malli 

3.1 Uusi valin-
nanvapauslain-
säädäntö kes-
ken valtakun-
nassa 

3.1 Uuden 
mallin käyt-
töönotto 

3.1 Käytössä 3.1 Valinnan-
vapausmallin käyt-
töönotto 

Valtakunnallinen 
sote-uudistus va-
linnanvapausmal-

leineen kesken 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
he ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

4.1 Hoito- ja pal-
velutakuun toteu-
tuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Yhteydenotot 
potilasasiamie-
heen 

4.1 Integraatio-
ta syvennetään, 
yhden luukun 
periaatetta 
kehitetään 

Kajaanin pää-
terveysasemal-
ta on kolmesta 
neljään lääkäriä 
käynyt teke-
mässä päivän 
viikossa 
ppkl:lla, jossa 
on ollut pula 
lääkäreistä 

Hoitotakuu 
toteutuu pää-
sääntöisesti  
joskin yksittäi-
siä ylityksiä 
 

4.2 Potilasasi-
amiehen rapor-
tit 

4.1 Ei yhtään 
uhkasakkouh-
kaa tai huo-
mautusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Yhteydenot-
tojen määrä 
vähenee 

4.1 Toteutuu 
100% kaikilla 
osa-alueilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Yhteydenot-
tojen määrä 
vähenee 

4.1 Omavalvonta-
järjestelmä toimii ja 
tilastointi suorite-
taan oikein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Raporttien 
läpikäynti ja rea-
gointi annettuun 
palautteeseen 
tulosyksiköittäin 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

5.Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

5.1 Kehityskes-

kustelut 

 

 

 

 

5.2 Työhyvin-

vointikyselyt 

 

 

5.3 Esimiestyö-

hön ja johtami-

seen liittyviin 

koulutuksiin osal-

listuminen 

5.1 Toteutumis-

% 60-80. 

 

 

 

5.2   Ei tehty 

 

 

 

5.3 Hukkahaavi 

–koulutus on 

räätälöity ke-

väällä terveys-

asemien vas-

taanotoilla ja 

siihen on osal-

listuttu kaikista 

kunnista 

5.1 Toteutumis-

% 90-100, kos-

ka mukana 

lyhytaikaisia ja 

määräaikaisia 

työntekijöitä, 

joille ei pidetä 

5.2 Ei mitata 

vuonna 2017 

 

 

 

5.3 Strukturoi-

tua toimintaa 

5.1 Toteutumis-

% 90-100, kos-

ka mukana 

lyhytaikaisia ja 

määräaikaisia 

työntekijöitä, 

joille ei pidetä 

5.2 >3,7 

 

 

 

5.3 Strukturo-

itua toimintaa 

5.1 Esimiehet to-

teuttavat kehitys-

keskustelut suun-

nitellusti 

Toteutuu 

 

5.2 Parilliset vuo-

det jolloin käsitel-

lään kaikissa työ-

yhteisöissä 

Toteutuu 

5.3 Henkilökohtai-

set kehittämistar-

peet huomioidaan 

kehityskeskuste-

luissa ja toiminnan 

vuosikellossa 

Toteutuu 

6.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

6.1 Sairauspois-

saolot pvä/HTV 

 

 

6.2 Työyhteisön 

ilmapiiriosio työ-

hyvinvointi-

kyselyssä (mita-

taan parillisina 

vuosina) 

 

 

 

 

 6.1 17,2 

 

 

6.2 Ei mitattu 

6.1 15 

 

 

6.2 Ei mitata 

vuonna 2017 

 

 

 

6.1 <15 

 

 

6.2 Tulos 3,5 - 

5 

6.1 Varhaisen tuen 

–mallin käyttö 

Otettu vastaan 

positiivisesti 

6.2 Kaikissa työyh-

teisöissä hyvin-

vointikyselyn pa-

laute käsitel-

ty/esimiehet 

Ei tehdä vuonna 

2017 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla) 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursii-

villa 

7.Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla 

7.1 Asiakasko-

kemus 

 

 

 

7.2 Tietotarpeet 

 

 

7.3 Paljon palve-

lua käyttävien 

asiakkaiden tun-

nistaminen 

7.4 Johdon kat-

selmusten toteu-

tuminen 

 

7.1 Asiakasraa-
tien perustami-
nen ei ole toteu-
tunut 

 

 

7.2 Johdon työ-
pöytä käytössä 

 

 

7.3 Kehittämis-
hanke on me-
nossa 

 

7.4 Tehty kaikilla 
vastuualueilla 

7.1 Palautteen 
kerääminen 

 

 

 

7.2 Johdon 
työpöytä laajalti 
strukturoidussa 
käytössä 

 

7.3 Tunnistami-
sen menetel-
män valmistelu 

 

7.4 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
100% 

7.1 Asiakasko-
kemuksen pe-
rusteella palve-
lumuotoilu vai-
kuttavammaksi 
ja luotettavaksi 

 

7.2 Tiedolla 
johtaminen on 
johtamispro-
sessin ydin 

 

7.3 Menetelmä 
käytössä 

 
 

7.4 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
100% 

7.1 Asiakasko-
kemusarviointi-
mallin selvittämi-
nen, asiakasraa-
tien perustami-
nen 

Ei toteutettu 

7.2 Laajennetaan 
johdon työpöy-
dän käyttöönot-
toa 

Alkuvaiheessa 

7.3 Tutkimustie-
don hyödyntämi-
nen 

Aloitettu 

7.4 Johdon 
katselmukset 

Toteutuneet 100 
% 

8.Kehitämme asi-

akkaillemme mah-

dollisuuksia entistä 

aktiivisempaan 

osallistumiseen 

omaan hoito- ja 

palveluprosessiin-

sa 

 

8.1 Sähköisten 

asiointipalvelujen 

käyttöaste 

  

8.1 Verkkosivus-

ton uudistaminen 

käynnissä 

 

 

 

8.1 Omasote-

palvelu otettu 

käyttöön osassa 

toimintoja 

8.1 Uudet verk-

kosivut käytös-

sä 

 

 

 

8.1 15 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote-

palvelua 

8.1 20 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote-

palvelua 

8.1 Verkkosivut 

pidetään ajan 

tasalla 

Soten verk-

kosivujen uudis-

tus meneillään 

8.1 Omasoten 

käytöä tehoste-

taan ja palveluja 

lisätään 

Käynnissä 

9.Johdamme hoi-
to- ja palveluketju-
ja asiakaslähtöi-
sesti läpi organi-
saation 

9.1 Toimivat 
hoito- ja palvelu-
ketjut (lean) 

9.1 Hoito- ja pal-

veluketjuja kuvat-

tu 28 

 

 

9.1 Lean-

menetelmiä ko-

rostettu työsken-

telyssä, rajapin-

tatyöryhmä toimii 

9.1 Lean 

jalkautuu or-

ganisaatiossa 

laajemmalle 

9.1 Ajantasai-

set hoito- ja 

palveluketjut 10 

kpl 

 

9.1 Lean-

työtapa käytös-

sä koko organi-

saatiossa 

9.1 Palvelut ja 

tuotantotavat 

uudistetaan har-

kiten 

Käynnissä 

9.1 Sisäisten 

kehittäjien koulut-

taminen Lean-

menetelmään 

Käynnissä 
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10.Uudistamme ja 
kehitämme edel-
leen Kainuun päi-
vystävää keskus-
sairaalaa ja vaati-
vaa erikoissai-
raanhoitoa 

10.1 Päivystysa-
setuksen eri-
koisalakohtaiset 
kriteerit täyttyvät 

10.1 Jossakin 
määrin onnistuttu 
ostopalveluiden 
kotiuttamisessa 
mm päivystys, 
lymfoomahoidot 

10.1 Kainuussa 
säilyy laaja-
alainen päivys-
tys 

10.1 Erikoisala-
kohtaiset 
kriteerit täyt-
tyvät 

10.1 Uusi 
sairaala-
suunnitelma to-
teutetaan 

Käynnissä 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palve-
luitamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

 

 

 

 

 

 

11.2 Omavalvon-
ta 

 

 

11.3 
Asiakas/potilastu
rvallisuus 

 

 

 

 

 

 

11.2 Toimintakä-
sikirjoja päivitet-
ty, osittain vielä 
kesken 
 

 

11.3 Korvattavat 
potilasvahingot 
saadaan vuosita-
solla 

11.1 Toimivat 
palvelut kaikis-
sa Kainuun 
kunnissa 

 

 

 

11.2 Omaval-
vontasuunni-
telmat tehdään 

 
 
 

11.3 Korvatta-
vat potilasvah-
ingot vähenevät 

11.1 Asiakkai-
den palvelut on 
turvattu, toimi-
vat palvelut 
kaikissa Kai-
nuun kunnissa 

 
 

11.2 Toiminta-
käsikirjat kaikil-
la käytössä 

 
 
 

11.3 Korvatta-
vat potilasva-
hingot vähene-
vät 

11.1 Sote- ja 
maakuntauudis-
tukseen osallis-
tuminen, yhteis-
työ ja edunval-
vonta 

Kesken, käynnis-
sä 

11.2 Omavalvon-
ta suunnitelmat 
ja toimintakäsikir-
jat päivitetään 

Käynnissä 
 

11.3 Potilasva-
hinkomäärien 
seuraaminen 

Toteutuu 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavut-
taa; sama kuin ky 
tasolla) 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursii-

villa 

12.Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion puit-

teissa 

 

12.1 Talousarvio 

ja tilinpäätös 

12.1 Toiminta-

tuotot toteutuivat 

99,8 % käyttö-

suunnitelmasta, 

henkilöstömenot 

alittuivat n. 1,4 

milj. euroa ja 

palvelujen ostot 

ylittyivät n. 1,6 

milj. euroa, yh-

teensä toiminta-

kulut alittuivat 

0,3 milj. euroa 

käyttösuunni-

12.1 Tilinpäätös 

toteutuu talous-

arvion mukaan 

12.1 Tilinpää-

tös toteutuu 

talousarvion 

mukaan 

12.1 Taloutta 

seurataan ja 

poikkeamiin 

puututaan 

Toteutuu 
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telmaan nähden 

13. Järjestämme 

palvelut 

kustannustehok-

kaasti 

13.1 Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

tarvevakioidut 

menot €/asukas 

suurten ja kes-

kisuurten kuntien 

vertailussa Kunta-

liitto (vertailutieto 

vuoden viiveellä) 

13.2 Erikoissai-

raanhoidon tuot-

tavuustilasto, 

keskussairaalat; 

episodituottavuus 

THL (vertailutieto 

vuoden viiveellä) 

13.1 v. 2015 

2513 €/as 

 

 

 

 

 

13.1 Päästään 

kolmen parhaan 

joukkoon 

 

13.1 Sosiaali- 

ja terveyden-

huollon tarve-

vakioiduissa 

menoissa 

olemme vähin-

tään kolmen 

parhaan jou-

kossa 

13.1 -13.2 Toi-

mintaketjujen 

tehostaminen ja 

kustannustietoi-

suuden lisäämi-

nen 

Käynnissä 

Uuden sairaalan 

toimintamallien 

käyttöönotto 

Käynnissä 

 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-         

HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Suun 

terv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen 

hoito, Vastaanottot. ja tk.sairaalat ja 

Päivystyspalvelut

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 6,2 16 051 2,4 18 043 12,4 19 362 0 19 362 7,3 10 312 53,3

   Myyntituotot 3,5 7 038 -0,9 6 731 -4,4 8 137 0 8 137 20,9 3 525 43,3

   Maksutuotot 8,2 8 969 5,7 11 228 25,2 11 181 0 11 181 -0,4 6 753 60,4

   Tuet ja avustukset 500,0 6 0,0 4 -33,3 6 0 6 50,0 3 50,0

   Muut tuotot 49,2 38 -56,8 80 110,5 38 0 38 -52,5 31 81,6

TOIMINTAKULUT 3,3 109 991 1,8 109 291 -0,6 110 380 276 110 656 1,2 70 135 63,4

       Palkat ja palkkiot 2,7 45 361 3,6 46 072 1,6 47 039 40 47 079 2,2 30 170 64,1

       Henkilösivukulut -0,2 12 065 7,5 12 281 1,8 12 041 -34 12 007 -2,2 7 457 62,1

   Henkilöstökulut 2,1 57 426 4,4 58 353 1,6 59 080 6 59 086 1,3 37 627 63,7

       Asiakaspalvelujen ostot -0,3 20 956 2,8 20 717 -1,1 19 887 159 20 046 -3,2 12 839 64,0

       Muut palvelujen ostot 25,9 18 162 -3,7 16 346 -10,0 17 068 111 17 179 5,1 10 568 61,5

   Palvelujen ostot yhteensä 10,8 39 118 -0,3 37 063 -5,3 36 955 270 37 225 0,4 23 407 62,9

   Aineet ja tavarat -12,0 10 627 -2,6 10 806 1,7 11 096 0 11 096 2,7 7 088 63,9

   Avustukset -86,7 40 1 900,0 86 115,0 91 0 91 5,8 29 31,9

   Vuokrat -1,2 2 740 -2,4 2 930 6,9 3 115 0 3 115 6,3 1 955 62,8

   Muut kulut -18,9 40 -7,0 53 32,5 43 0 43 -18,9 29 67,4

TOIMINTAKATE 2,8 -93 940 1,7 -91 248 -2,9 -91 018 -276 -91 294 0,1 -59 823 65,5

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -3 200,0 -2 -33,3 0 0 0 -100,0 -2 0,0

VUOSIKATE 2,8 -93 943 1,7 -91 250 -2,9 -91 018 -276 -91 294 0,0 -59 825 65,5

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16,7 -751 -7,7 -645 -14,1 -663 0 -663 2,8 -467 70,4

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 2,6 -94 694 1,6 -91 895 -3,0 -91 681 -276 -91 957 0,1 -60 292 65,6

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2,6 -94 694 1,6 -91 895 -3,0 -91 681 -276 -91 957 0,1 -60 292 65,6

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  KS 2017TA 2017
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 

Mittarit / Tunnusluvut    

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2013 TP 2014 TP  2015 
 

TP2016  TA 2017 Toteuma 1-
8 kk/2017 

Asukas, asiakas 
 

      

Vakioitu kansantau-
tien summaindeksi 

128,1   127,3 128,2 <127 Tieto 
vuositasolla 
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Vakioitu sai-
rastavuusindeksi 

 121,5 121 121 <120 Tieto 
vuositasolla 

       

Henkilöstö ja uud-
istuminen 

      

Sairauspoissa-
olot/HTV 

  17,2  <15  

HTV   976,1 984 982 995 

       

Johtaminen, palve-
luiden järjestämi-
nen ja tuotantota-
vat 

       

 
Vertailu keskisuurten 
kuntien palvelutuotan-
toon 

  Viidenneksi 
suurimmat 
kustannuks
et ikävaki-
oidusti 

Kustannus-
ten nousu-
trendi kat-
kaistu 

Päästään 
kustannusten 
laskuun 

 

Tuotettujen palvelu-
iden yksikköhintaver-
tailu aiempaan 

   Ei vielä to-
teutunut 

Strukturoitua 
toimintaa 

 

Talous       

Talousar-
vio/Tilinpäätös 

-1,68 
miljoonaa 
euroa 

-130 000 
euroa 

-3,65 
miljoonaa 
euroa 

Talousarvio 
toteutunut 
suunnitellusti 

0 Toimintaku-
lujen toteuma 
63,4 % käyt-
tösuun-
nitelmaan 
nähden 

Sairaaloiden toiminta 
ja tuottavuusluvut 

  3. shp-
vertailussa 

5. shp-
vertailussa 

Vähintään 3. 
shp-
vertailussa 

Tieto 
vuositasolla 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

Tulosalue on osallistunut aktiivisesti sote- muutoksen sekä Uusi sairaala –
konseptisuunnitelman mukaiseen suunnittelutyöhön. Muutospäälliköiden vetämät työryhmät 
suunnittelevat tiiviisti omien toiminta-alueidensa ja toistensa kanssa limittäisiä, soten yhteisiä 
toiminnallisia muutoksia. Painopiste ensi vaiheessa on ollut osastotoiminnan muutoksilla, mutta 
myös vastaanotto- ja poliklinikka-, kuntoutus- ja akuuttitoimintojen osalta suunnittelutyö on 
edennyt tarmokkaasti. Valtakunnallinen sote-uudistus etenkin valinnanvapaus- ja järjestämis-
tuottamiskokonaisuutta koskien siihen liittyvine lakiluonnoksineen on värittänyt osaltaan tule-
vaisuuden suunnittelua. Käytettävissä olevia tiloja koskevat sisäilmaongelmat ovat edelleen 
olleet todellinen riskitekijä työntekijöille ja sitä kautta myös lakisääteisistä tehtävistä selviytymi-
selle. Luonnos laiksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden toimintojen keskittämisestä 
siihen liittyvine keskusteluineen ja lausuntopyyntöineen on edelleen ajankohtainen. Tämänhet-
kinen luonnos ei edusta Kainuun soten kantaa ja vaarantaa Kainuun soten toiminnan ny-
kyisenkaltaisena. 

Vastaanotto- ja tk-sairaalatoiminta 

Asiakas ja asukas 

Hoitotakuu toteutui kaikissa tulosyksiköissä koko Kainuun alueella. T3 vaihteli eri terveysase-
milla seuraavasti Hyrynsalmi 24,34, pääterveysasema 31,05, Lehtikangas 17,44, Vuolijoki 
24,51, Kuhmo 18,72, Paltamo 84,5, Ristijärvi 19,09, Sotkamo 16,0, Suomussalmi 19,83. 
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Vastaanottotoiminnassa otettiin 1.4. ja fysioterapiassa ja erityisterapiassa 1.6. käyttöön teksti-
viestimuistutus kiireettömästä vastaanottoajasta. Työttömien terveystarkastuksissa otettiin 
käyttöön uudet lähetteet ja palautepalavereja alettiin toteuttaa moniammatillisesti yhdessä TE-
toimiston ja TYP-palvelujen kanssa. Omais- ja perhehoitajien terveystarkastuksia on kehitetty 
yhdessä Vapan ja Pepan kanssa.  
 
Terveyskeskussairaaloiden akuuttiyksiköiden täyttöaste oli yli 100 %, kuntoutusyksikön vajaa 
90 %. Hankalat noro-virusepidemiat olivat maaliskuussa Kajaanissa ja Sotkamossa ja huhti-
kuussa Suomussalmella.  
 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Henkilöstömäärä oli 369. 
Vuolijoen vastaanoton päivystävä sairaanhoitaja Paula Valtanen sai tunnustuksen: hän on 
vuoden 2016 positiivisin kainuulainen! 
 
Terveysasemien lääkäritehtävien keskimääräinen täyttöaste oli pääterveysasemalla 81,25 %, 
Lehtikankaalla 76 %, Vuolijoella 55,71 %, Paltamossa 39,63 %, Ristijärvellä 37,89 %, Sotka-
mossa 86,19 %, Kuhmossa 97,53 %, Suomussalmella 91,82 %, Hyrynsalmella 67,68 %. Koko 
Kainuu 70,41 %. Lääkäritilanne oli huonompi kuin vuoden neljän ensimmäisen kuukauden ai-
kana (77,3 %) kesäajan supistusten takia. Muun henkilöstön osalta toistaiseksi voimassa ole-
vissa kokoaikaisissa tehtävissä oli hyvin henkilöstöä, mutta poissaoloihin ei ole ollut tarpeeksi 
sijaisia. 
 
Vapan lääkäripalveluiden kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu yhdessä vapan kanssa, mutta 
se keskeytettiin valinnanvapausuudistuksen epävarmuustekijöiden vuoksi. 
 
Kuntarekry on otettu käyttöön. Lisäksi on kokeiltu fb ym. netti-ilmoittelua rekrytoinnissa. 
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Kuhmon vastaanotolla aloitti 1.8.2017 uusi määräaikainen tulosyksikköpäällikkö. 
 
Ylilääkärin virka täytetään määräaikaisesti ajalla 1.10.2017–31.12.2018 sisäisin järjestelyin. 
 
Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin on haettu ratkaisuja yhteistyössä työsuo-
jelun, työterveyshuollon, teknisten palveluiden ja kuntien edustajien kanssa. Lehtikankaan ter-
veysaseman sulkemista ja vastaanoton yhdistämistä pääterveysasemalle esitetään hallituksel-
le em. syystä. 
 
Uusi sairaala -konseptisuunnitelman mukaisten sairaansijamuutosten ja kotiin vietävien palve-
lujen lisäämisen käytäntöjen suunnittelu on aloitettu muutospäälliköiden kanssa. Kajaanissa 
vähenevät akuuttisairaansijat ja lisääntyvät maakunnalliset vaativan kuntoutuksen sairaansijat. 
Suomussalmella sairaansija ovat vähentyneet seitsemällä 1.8.2017 alkaen ja samalla on alka-
nut Aliisa (akuutti liikkuva sairaanhoito) -pilotti. Kuntoutusyksikössä on pilotoitu kuntoutusajan 
mittaria ja sen kehittäminen jatkuu. 
 

Talous 

Talousarviota on seurattu tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Hoitotarvikkeet 
menevät yli budjetoidun, mutta siitä huolimatta ennuste näyttää 299 000 euroa ylijäämäiseltä. 
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Konservatiivinen vastuualue 

Henkilöstö  

Neurologialla tilanne on ollut parempi kuin aikoihin, kun on ollut kaksi virkalääkäriä ja erikoistu-
via alkuvuodesta. Kesä ja alkusyksy on menty taas konsulteilla ja loppuvuodeksi on konsultteja 
sovittu. Loppuvuodeksi on saatu erikoistuva ja ylilääkärin virka on ensi vuoden alusta täytetty. 

Sisätaudeilla on ollut hankala erikoislääkäritilanne. Virat ovat hyvin täynnä mutta yksi erikois-
lääkäri tekee suppean alan pätevöitymistä ja on noin puolet ajasta OYS:ssa, yksi on äitiyslo-
malla, yksi projektityössä ja yksi jäi äkisti virkavapaalle. Äitiyslomailija palaa töihin loppuvuo-
desta ja erikoistuvan OYS:n jaksot loppuvat syksyllä. Virkavapaalla oleva kardiologi palasi töi-
hin mutta toinen kardiologi jäi virkavapaalle puoleksi vuodeksi. Tämän vuoksi kardiologialle 
joudutaan hankkimaan loppuvuodeksi konsulttityövoimaa. 

Erikoistuvia on saatu koko ajan paremmin. 

Keuhkolääkäreistä on myös pulaa mutta elokuun alusta aloitti uusi keuhkolääkäri. 

Hoitohenkilökunnan vakansseihin on ollut päteviä tulijoita. Määräaikaisiin sijaisuuksiinkin on 
pääsääntöisesti saatu sijaiset, mutta esim. kesälomien sijaisuuksiin piti ottaa myös opiskelijoita, 
jolloin esim. potilaiden lääkehoidon turvallinen toteuttamiseen kussakin vuorossa on kiinnitettä-
vä huomiota. Hoitohenkilökunnan keskuudessa on ollut alkuvuoden ajan huolta mm. omasta 
sijoittumisesta uuden sairaalan toiminnan myötä. Toisaalta mielenkiinnolla odotetaan uusia 
toimintoja ja tiloja.   

Asiakkaat 

Hoitotakuu on toteutunut tosin gastroenterologiassa ja kardiologiassa rimaa hipoen. Edellä 
mainitusta syystä kardiologiaan tulee kesällä syksyllä isoja ongelmia ja siksi konsulttiapua ol-
laan hankkimassa. Myös reumatologiassa on ongelmia ja sinne on hankittu konsulttia. 

Organisaatio 

Päiväsairaalan muutos on mennyt suunnitellusti.  Laskutusasiat vaativat vielä viilaamista. Pe-
rusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on erilaiset laskutusperusteet, mikä johtaa 
siihen, että samasta toiminnasta (esimerkiksi venesektio) asiakasta ei perusterveydenhuollos-
sa saa laskuttaa ja erikoissairaanhoidossa pitää laskuttaa. 

Osastojen modulimuutos on myös mennyt suunnitellusti. Syksylle suunniteltu pilottiosastojen 
aloitus on herättänyt henkilökunnan keskuudessa suurta huolta.  Otettu aikalisä vaikuttaa tällä 
hetkellä olevan paikallaan. Toivottavasti saadaan nyt auki olevat kysymykset pian ratkaistua ja 
pilotissa päästään alkuun ensi vuoden alussa. 

Keuhkopoliklinikalla lähetemäärä kasvaa edelleen. Osa toiminnoista muutetaan hoitajavetoi-
seksi. Tämä edellyttää hoitajatyöpanoksen lisäämistä. 

Sihteerityöpanoksen saatavuudessa on ollut isoja ongelmia ainakin keuhko- ja sisätautipolikli-
nikoilla. Jopa aikoja on jäänyt antamatta sihteeripulan vuoksi. 

Talous 

Talous on toteutunut suunnitellusti, henkilöstökulut näyttäisivät jopa alittuvan. 
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Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus vaihtelee edelleen Kainuun eri alueilla. Paltamos-
sa, Ristijärvellä, Hyrynsalmella ja Suomussalmella saatavuus on hyvä ja tilanne on parantunut 
Kuhmossa ja Sotkamossa. Kajaanissa palvelujen saatavuus on huonompaa. Hoitotakuu toteu-
tuu kuitenkin koko Kainuun alueella sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Kesällä 
työskennelleet kandit helpottivat tilannetta. Kajaanissa toimeen valittu hammaslääkäri aloitta-
nee marraskuussa. Hammaslääkäreiden toimista vain yksi on täytetty väliaikaisesti. Kajaanissa 
Lehtikankaan hammashoitolan sulkemisesta johtuen vastaanottotiloista on pulaa ja työtä teh-
dään osittain kahdessa vuorossa. 

Terveyden edistämiseen on panostettu lisää. Osa-aikainen suuhygienisti suunnittelee ja toteut-
taa eri ryhmille suun terveyden edistämistilaisuuksia. Näitä järjestetään alle kouluikäisistä van-
huksiin. Lähes kaikkien laitoshoidossa olevien ikäihmisten sekä kotihoidon asiakkaiden suun 
terveydentila on tarkastettu ja annettu ohjeistus henkilökunnalle. 

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutuloja on kertynyt ta-
lousarviota vähemmän. Se selittyy ainakin osittain hammaslääkärivajeella. Toisaalta myös 
henkilöstö- ja työvoiman vuokrausmenot ovat alittuneet. 

 

Päivystyspalvelut 

Päivystyspoliklinikan, osastojen, leikkaussalin ja tehon yhteistyökokouksia pidetty 2 kertaa 
vuodessa. Yhteistyö ja tiedonkulku menneet parempaan suuntaan. 

US-suunnitteluun (päivystysosasto) on työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteena erillisen 
ND-osaston toiminnan muuttuminen osaksi päivystyspoliklinikan toimintaa 1/18 alkaen. 

Päivystyspoliklinikan hoitava triage on vahvistunut toisella hoitajalla, erillinen sairaanhoitajan 
vastaanotto on lopetettu lokakuussa 2016. Muutos kustannusneutraali. 

4/2017 alkaen yleislääketieteen päivystyksessä päivystysajanvaraus. Ajanvaraus sairaanhoita-
jan puhelinpäivystyksen tai triagen toimesta, jatkossa myös terveysasemilta suoraan. 

NHG-benchmarking -vertailussa ollaan mukana. Vuoden 2016 loppua kohti lyhentyneet läpi-
menoajat säilyneet eli kyse pysyvästä muutoksesta. Valtakunnallisessa vertailussa ppkl läpi-
menoaika vertailun kolmanneksi lyhin, 2,9h. 

Näyttöön perustuvien hoito-ohjeiden jalkautus ja päivitys on menossa.  

Käyntitilastoinnissa olleet virheet tunnistettu, korjaustoimenpiteet menossa aiempien tilastojen 
osalta. 2017 luvut suurella tarkkuudella paikkansa pitäviä 13.6.17 saakka. Life Care –
päivityksen jälkeisiin tilastomerkintöihin liittyy suuri epävarmuus. 

Yhteistyö rekrytointiyksikön kanssa henkilöstöresurssien turvaamiseksi on jatkuvaa. 

Työhyvinvointikysely keväällä 2017. Sen perusteella jatketaan mm. työyhteisövalmennuksella. 

Henkilöstön työpaikkakokoukset toteutuvat viikoittain. Suunnitelmalliset perehdytykset toteutu-
vat pääsääntöisesti. 

Puhelinpäivystykseen hankitaan takaisinsoitto-ohjelmisto. Koulutus Kajaanin terveysasemien 
vierikoulutuksena. Käyttöönotto vuoden 2017 loppuun mennessä.  

Lääkehoidon auditoinnit nopean diagnostiikan yksikköön ja päivystyspoliklinikalle ovat toteutu-
neet. 
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Traumatiimikoulutus on jatkunut säännöllisesti ja tämä toiminta on palkittu johdon taholta. Ve-
tovastuussa anestesiologi Sami Mäenpää. 

 

Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito 

Palveluasumisen kilpailutus 

Alkoholidementian vuoksi asumispalveluja tarvitseville suorahankintapäätöksiä tehdään tarvit-
taessa asiakaskohtaisesti soveltuviin palvelukoteihin, Kainuussa toimivaa palveluntuottajaa ei 
ole. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista koskevat hankintasopimukset on päivitetty va-
littujen palveluntuottajien kanssa.  

Omien kuntoutuskotien toiminta 

Kuntoutuskotina toimivan Eljaskartanon tilat eivät ole paloviranomaisen tarkastaman pelastus-
suunnitelman mukaan lainmukaiset paloturvallisuudeltaan. Suunnitelma sammutusjärjestelmän 
asentamisesta on tehty teknisen toimen ja rakennuksen omistavan Kajaanin kaupungin kans-
sa.  

Kuhmon kuntoutuskodin uudet tilat eivät ole käytännölliset, koska ne sijaitsevat kolmessa eri 
pisteessä. Suomussalmen kuntoutuskodin rakennusprojekti etenee ja valmistunee marras-
kuussa. Kuntoutuskodin laajennuksen yhteydessä kehitetään verkostoyhteistyötä ALIISA-
kotisairaanhoidon, terveyskeskuksen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa akuuttien kriisiti-
lanteiden hoitamiseksi lähipalveluna.  

Osasto 21 

Muutosprosessi osastosta kuntoutuskodiksi on käynnissä, suunnittelupalaverit toteutuvat kuu-
kausittain. Työntekijät ovat ilmoittaneet vastuualueen sisäisessä kyselyssä toiveitaan tulevasta 
työskentelypaikastaan, toiveiden mukaisesti henkilöstön siirtoja sovittu. Henkilöstömäärä tule-
valla kuntoutuskodilla on 11 hoitajaa + sisäinen sijainen (aoh+1 sh + 9 lh + sisäinen sijainen 
sh) 

Osasto 12 

Kuormitus on ollut suuri koko alkuvuoden. Ylimääräistä henkilöstöä on palkattu kuormitustilan-
teisiin tarpeen mukaan. Potilaiden hoitoajat ovat pitkittyneet.  Moniongelmaisten potilaiden sai-
raalahoidot ovat olleet pitkiä (psykoositasoinen sairaus, päihde- tai huumeriippuvuus, somaatti-
sen toimintakyvyn alentuminen).  

Akuutti avohoito 

Yhteispäivystyksessä on toiminut päiväaikaan kaksi psykiatrista sairaalahoitajaa, lokakuun 
alussa aloittaa kolmas sairaanhoitaja riippuvuuksienhoidon päivystyksen siirtyessä A-klinikalta 
päivystyspoliklinikalle. 

Ryhmämuotoinen perhekuntoutus kokeilu luontoisena toimintana yhdessä Perhepalvelujen 
perhetyön kanssa alkaa kokeiluluontoisena toimintana lokakuusta toukokuun loppuun. 

 

Operatiivinen vastuualue 

Asiakas ja asukas 

Kirurgiset hoitoprosessit ja hoitoketjut on päivitetty sovitusti Standardi ISO 9001:2008 edellytys-
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ten mukaisesti. Laatusertifikaatti voimassa. Kehittämistyö leikkauspotilaan prosessin osalta 
jatkuu tavoitteena saada myös perioperatiivinen vaihde leikkauspotilaan prosessista ISO 
9001:2008 standardin alle ensimmäisenä Suomessa.  Palveluiden siirtäminen pientoimenpitei-
den osalta leikkaussalista kirurgian poliklinikalle suunnittelu on menossa yhdessä muutospääl-
liköiden kanssa.  Huomioitava henkilöstöresurssit, tilat ja laitteet.  

Asiakaslähtöisen (leikkaus) toimenpidesuunnittelun toimintamalli suunniteltu ja odottaa jalkaut-
tamista kaikilla operatoivilla poliklinikoilla.  

Pkl:lla terveydenhuoltolain hoitoon pääsyn osalta ylityksiä, urologian kasvaneet käyntimäärät. 
Hoitohenkilöstön vähäinen määrä on johtanut urologian poliklinikkojen vähentämiseen tehty 
suunnitelma asiakkaiden hoitamiseksi ajallaan, haettu täyttölupa määräaikaisesti tilapäinen 
lisätyöntarve. Jononpurkupkl:t jatkuvat ortopedia, urologia ja silmätaudit. Kuulokoje luovutukset 
lisääntyneet, omakoulutettu audionomi aloittaa 2.10.2017.  

Leikkausjonojen osalta haasteena on ollut koko alkuvuoden ortopedisten pöytien vähyys suh-
teessa jonoihin.  Kesällä tehty suunnitelma tekonivelleikkausten hoitamiseksi omana työnä joka 
toteutui. Kirurgian ja leikkaussalin hoitohenkilöstö sekä ortopedit joustivat loma-ajankohdissaan 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  Elektiivisiä TEP-leikkauksia 363.  

Herko-toiminta jatkui, haasteena leikkaustoiminnan kokonaissuunnittelun kehittäminen; leikka-
uspöytien jako suhteessa leikattaviin, Leiko-, Herko- ja Päiki leikattavien kokonaissuunnittelu ja 
viikko rytmitys tukemaan mm. Herko-toiminnan toteutumista. 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Kirurgian erikoislääkäreiden, ortopedien rekrytointi on ollut haasteellista. 

Hoitotyön esimiesten rekrytointi määräaikaisiin työsuhteisiin, ei päteviä hakijoita. 

Varahenkilöstö määrältään liian pieni, suhteessa yllättäviin poissaoloihin. Operatiivisilla polikli-
nikoilla yksi sh varahenkilö. Keskusteltu rekrytoinnin kanssa varahenkilötarpeesta useasti. 
Toiminnan järjestäminen on haasteellista. Henkilöstö on kokenut vuodeosasto pilottisuunnitte-
lun epäselvänä, epäjohdonmukaisena. Vastuujaon epäselvyys suhteessa vuodeosasto pilotti-
suunnitteluun on vaikeuttanut toiminnan suunnittelua. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 

Ulkoisesti auditoidut kirurgiset prosessit ja niiden mukainen toiminta, uuden suunnittelu. Kirur-
gialla sertifikaatin säilyttäminen. Leikkauspotilaan akuutti ja elektiivinen hoitoketjun yhteinen 
suunnittelu tavoitteena.  Tavoitteena on myös leikkauspotilaan hoitoketjun johtaminen kuntayh-
tymässä suunnitellun prosessijohtamisen mukaisesti. 

Talous 

Toistaiseksi talous on toteutumassa suunnitellusti. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 

Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue tuottaa suurimman osan Kainuun terveyden-
huollon palveluista. 

Tulosalueen tavoitteena on turvata laadukkaat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kainuulai-
sille tasapuolisesti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Julkisen sosiaali- ja tervey-
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denhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, jotka noudat-
televat maakuntajakoa. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämisestä vastaavat sote-alueet. Palvelujen järjestäjä ja tuottaja tullaan eriyttämään. Valin-
nan vapautta koskeva lainsäädäntötyö on vielä kesken, mutta palvelutuotannossa tulevat julki-
sen palveluntuottajan rinnalle yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori tasapuolisin pe-
lisäännöin. Tiettyjen palveluiden valtakunnalliset keskittämispyrkimykset ja niihin liittyvät ratkai-
sut tulevat vaikuttamaan Kainuun soten palvelukykyyn ja toimintaprosesseihin.  

Tulosalue osallistuu ja on osallistunut aktiivisesti Uusi Sairaala -hankkeen suunnitteluun ja toi-
meksipanoon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen integraation 
syventämiseksi ja päällekkäisten toimintojen poistamiseksi. Lisäksi tehdään työryhmäyhteistyö-
tä muiden tulosalueiden kanssa hoitoprosessien sujuvoittamiseksi asiakkaan näkökulmasta.  

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on edelleen keskeisessä roolissa niin potilasturvallisuuden, 
työhyvinvoinnin kuin asetettujen palveluvaatimusten toteuttamisen kannalta.  

Hoitoon pääsyn suhteen on tärkeää tunnistaa ne toiminnot, jotka hallitusti ulkoistetaan ja ne 
toiminnot, jotka tuotetaan omana toimintona, virtaviivaistetaan. 

 

 
Vastaanotto ja terveyskeskussairaalatoiminta 
 

Hoidon saatavuus ja palvelujen tasalaatuisuus koko Kainuun alueella pyritään turvaamaan. 
  
Ylilääkärin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä, koska organisaatio- ja johtamismallin uudis-
taminen on kesken. 
 
Terveyskeskussairaaloiden sairaansijojen vähentäminen ja resurssimuutokset aloitetaan vai-
heittain. Toimintamallin muutosta suunnitellaan ja aikataulutetaan koko Kainuun sotea koske-
vana kokonaisuutena. Avopalvelupainotteisuuden lisäämisen turvaamiseksi varaudutaan kilpai-
luttamaan lisää lääkäripalveluja vanhuspalveluille. 

Tekstiviestimuistutus ja sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön soveltuvin osin. Tavoitteena 
asiakaspalvelun parantaminen ja peruuttamattomien vastaanottokäyntien väheneminen. 

Lääkäreiltä siirretään tehtäviä TULE-koulutetuille fysioterapeuteille ja RLM-koulutetuille hoitajil-
le. Suoravastaanoton toimintamallin aloittaminen edellyttää laitehankintoja.  

Varaudutaan uusien RLM-hoitajien koulutuksiin ja erityistyöntekijöiden ulkopuolisiin substans-
sikoulutuksiin. 

Jalkojenhoitolähetekriteerejä on päivitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja hoitotar-
vikejakelukriteerejä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Uusilla 
ohjeilla on tavoitteena hillitä jatkuvaa kustannusten kasvua. 

 
Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. Suun 
terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. Hoitotakuu 
toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Perusterveydenhuollon lisäksi tuo-
tamme myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoa. 

Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehokkaasti 
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eri henkilöstöryhmien työpanosta.  

Oma sote –projektissa kehitetään edelleen myös suun terveydenhuollon sähköisiä palveluja.  

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu lähes asetuksen mukaisesti. 
 
Investointeina on tarkoitus uusia yhden vastaanottohuoneen hoitoyksikkö sekä kalusto sekä 
kahden vastaanottohuoneen kalusto. 
 
Konservatiivinen hoito 

Vuoden 2017 aikana suurin muutos organisaatiossa tullee olemaan päiväsairaalatoiminnan 
laajeneminen kahteen vuoroon.  Se tarkoittaa ensisijaisesti henkilöstöresurssien siirtoa sekä 
oman vastuualueen sisällä että etenkin terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueen eri vastuu-
alueiden välillä mutta myös perhepalveluista. Koko kuntayhtymän tasolla nettolisäystä menoi-
hin ei pitäisi tulla. 

Konservatiivisella vastuualueella henkilöstömenot todennäköisesti tähän vuoteen verrattuna 
kasvavat, koska neurologia voidaan tuottaa ainakin osan vuodesta omana toimintana. Vastaa-
vasti henkilöstön vuokrakulut vähenevät. Hengityshalvauspotilaiden hoitoon liittyen on varaus 
toiminnan laajenemiseen. 

Näköpiirissä ei ole sellaisia yksittäisiä hoitoja tai lääkityksiä, jotka välittömästi johtaisivat lääke-
kulujen tai ostopalvelujen kasvuun. 

Yhteispäivystys 
 

Päivystyspalvelut –vastuualueen muutokset noudattavat uusi sairaala –konsepti- ja toiminnalli-
sen suunnitelman muutoksia. Päivystyspoliklinikka toimii yhteispäivystyksenä. Erillistä kansan-
terveystyön päivystystä ei ole. Yleislääketieteen tasoiset potilaat voivat saada päivystysajanva-
rausajan puhelinpäivystyksestä tarpeettoman jonottamisen poistamiseksi. Päivystysajanva-
rauspotilaat ilmoittautuvat automaatilla. Aiempi luukkumallinen triage ja erillinen sairaanhoitajan 
vastaanotto yhdistetty hoitavaksi triageksi. Tarkkailuosastotoiminto on lakkautettu. Puhelin-
päivystystoiminto integroidaan asteittain osaksi triage-toimintaa. Nopean diagnostiikan yksikön 
käyttöä muutetaan yhteistyössä konservatiivisen vastuualueen kanssa siten, että terveyskes-
kustasoisten potilaiden hoito tapahtuu jatkossa toisaalla. 
 
 
Operatiivinen hoito 
 

Vuoden 2017 toiminnassa painottuu heräämöstä kotiin -toiminnan edelleen kehittäminen ja 
turvaaminen siihen liittyvine muutoksineen. Yhdistetyn kirurgisen hoidonvarauksen jatkokehit-
täminen kohti uuden sairaalan mukaista hoidon suunnittelua on erittäin tärkeää. Tavoitteena on 
osaltaan leikkaussalipöytien optimaalinen käyttö eri erikoisalojen välillä.  Uuden sairaalan 
suunnittelutyö ja työ kohti yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja painottuu toiminnassa, esi-
merkkinä mainittakoon älylääkekaapin kokeilu lääketurvallisuuden osalta. Rekrytointi sekä lää-
käreiden että hoitajien suhteen on haasteellista. 

 
Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito  

Kuntoutusosasto 21 on muuttanut Salmijärvelle 10/2016 ja toimii sairaalaosastona vuoden 
2017 loppuun. Muuton yhteydessä sairaansijat vähenivät 6:lla. Vuoden 2017 aikana valmistel-
laan osaston muuttuminen ympärivuorokautiseksi asumispalveluksi eli SOTEn kuntoutuskodik-
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si 1.1.2018 alkaen, missä yhteydessä sairaansijat vähenevät 16:lla. Muutoksen jälkeen n. viisi 
hoitajavakanssia siirtyy vastuualueen muihin tehtäviin. 

Suomussalmelle suunnitelman mukaan v.2017 valmistuu 12-paikkainen uusi kuntoutuskoti, 
mikä lisää paikkoja siellä 7:llä. Kuhmon kuntoutuskodin 7 paikan jatkaminen on epävarmaa 
pelastautumisen kannalta hyväksyttävien tilojen puuttumisen vuoksi. 

Muutosten tavoite on vahvistaa välimuotoisia palveluja ja vähentää sairaalahoidon tarvetta. 
Rakenteellisilla muutoksilla ja henkilöstöratkaisuilla edetään Uusi sairaala –
konseptisuunnitelman tavoitteita kohti.  

 

1.7 Vanhuspalvelut 

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta) 
  
  
Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
Asiakas ja asukas 
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
 
Talous 
 
 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain  

   Toiminta-ajatus 
 
Tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille koto-
na asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. 
 
   Arvot 
 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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   Visio 2020 
 
Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin.  

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

Kotihoidossa ennal-
taehkäisevän ja 
kuntouttavan toi-
minnan osuus kas-
vaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kainuulaisten ympä-
rivuorokautisen hoi-
van tarve vähenee, 
laitospaikkojen mää-
rä vähenee. 

 

Kotikuntou-
tus –
toimintamalli 
on kehitetty 
työryhmä 
työskentely-
nä 

 
REHABPOT 
on tunnistet-
tu 53,75 
%:sti asiak-
kailta, joille 
tehty Rai 
arviointi 
vuoden 
aikana (880 
arviointia) 

 

 
 
 
 

Laitospaik-
koja 1,34 % 

HyVo toimin-
taan osallistu-
neiden määrä 
60 % 

 

 

Kaikkien koti-
hoidon asiak-
kaiden  kuntou-
tumismahdolli-
suus on tunnis-
tettu – Rai RE-
HABOT  100% 
kyllä 

 

 

 

 
 

Laitospaikat 
vähenevät alle 
1 % 

 

HyVo toimin-
taan osallistu-
neiden määrä 
80 % 

 

 

Kaikkien koti-
hoidon asiak-
kaiden  kuntou-
tumismahdolli-
suus on tunnis-
tettu – Rai RE-
HABOT  100% 
kyllä 

 

 

 
 

 

Laitospaikkoja 
0,5 % 

Kotikuntoutus-
toiminta mallin 
kehittäminen 

Arjen kuntoutumis-
suunnitelma on 
käytössä. 

 
Hyvo-toiminta on 
käynnistynyt. 

Kainuulaisten hy-
vinvointia ja terve-
yttä  tukeva ohjaus 
ja neuvonta on 
toteutunut. 

Kainuulaisten hy-
vinvointia ja terve-
yttä tukeva ohjaus 
ja neuvota on to-
teutunut asiakkaan 
voimavaroja hyö-

dyntäen. 

 
Laitospaikkoja 
vähennetään yh-
teistyössä tervey-
den- ja sairaanhoi-
topalvelujen tulos-
alueen kanssa. 

Kajaanin hoivayk-
sikön laitospaikat 
ovat vähentyneet 
luonnollisen pois-
tuman kautta (H 
28.10.2016 § 254) 
24 paikkaan. 

 
Kuhmon laitos-
hoidon toiminta on 
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lakannut 31.5.2017 

 

Ympärivuorokauti-
sia hoivapalveluja 
on yli 75 vuotta 
täyttäneille 8,63 % 
(tehostettu palve-
luasuminen 7,83 % 
ja laitoshoito 0,80 
%). 

Ympärivuorokauti-
siin hoitopaikkoihin 
oli odottajia oli ka. 
35, joista yli kolme 
kuukautta odotta-
neita oli ka. kolme 
(3) henkilöä. 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaikkoi-
hin tehostetussa 
palveluasumisessa 
on 42 % / 58 %. 

Tarkastelujaksolla 
ympärivuorokauti-
siin hoitopaikkoihin 
sijoittui yhteensä 
154 henkilöä 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Yhteistyökontaktien 
määrä vanhusneu-
vostojen kanssa.  

-  

Tulosalueel-
ta on osallis-
tuttu van-
husneuvos-
tojen koko-
uksiin 

Kontaktien 
määrä 20 

Kontaktien 
määrä 30 

Aktiivinen ja tarkoi-
tuksenmukainen 
yhteistyö molem-
min puolin 

Tulosalueelta on 
osallistuttu van-
husneuvostojen 
kokouksiin sekä on 
tehty yhteistyötä. 

Kuhmossa ja Sot-
kamossa ollaan 
mukana Voimaa 
Vanhuuteen -
hankkeessa yh-
teistyössä kunnan 
ja ikäinstituutin 
kanssa. 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Palvelusetelin käyt-
töaste 

 

 

Kotihoito 
366 (joista 
kotihoidon 
hoivasetelin 
187 ja 
omaishoidon 
vapaan 
setelin 179 
asiakasta) 
 
Kotihoidon 
setelivali-

Kotihoito 360 
 
 

 

 
 

 

 
 

Kotihoito 400 

 

 
 

 
 
 
 
 

Neuvotaan ja ohja-
taan asiakkaita 
käyttämään valin-
nanvapautta. 

Asiakkaita on tuet-
tu käyttämään 
valinnanvapautta 
olemassa olevien 
vaihtoehtojen puit-
teissa.  
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koimaan 
kuuluva 
tavallisen 
palveluasu-
misen sete-
lin käytön 
määräaikai-
nen kokeilu 
aloitettiin 
10/2016. Ko. 
setelin valitsi 
kaksi asia-
kasta. 

 

 

Tehostetun 
palveluasu-
misen palve-
luseteli oli 
käytössä 
105 asiak-
kaalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymp. vrk 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ymp. vrk 250 

 

394 (joista kotihoi-
don hoivasetelillä 
228 asiakasta ja 
omaishoidon va-
paan palvelusete-
lillä 166 asiakasta) 

 

Tavallisen palvelu-
asumisen palve-
luseteli oli käytös-

sä 14 asiakkaalla. 

 

Tehostetun palve-
luasumisen palve-
luseteli oli käytös-
sä 106 asiakkaalla 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin 

Iäkkäiden palvelu-
tarpeiden arviointi 
toteutuu lain mukai-
sissa määräajoissa. 

 

 

 

 

 
 
 

Palvelutakuu toteu-
tuu ikääntyneen 
väestön toimintaky-
vyn tukemisesta ja 
iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista 
annetun lain mu-
kaan. 

 
Kansalliset palvelu-
rakenneindikaattorit 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toteutui 

 

 

 

 

 

 
 

Toteutui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännölli-
sen kotihoi-

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 
 

Toteutuu 

 

 

 

 

Palvelurakenne 
on latusuositus-
ten mukainen. 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 
 

Toteutuu 

 

 

 

 

Palvelurakenne 
on latusuositus-
ten mukainen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pääsääntöisesti 
asiakasohjaajat 
tekevät  asiakkai-
den palveluntar-
peiden arvioinnit. 

Kotihoidon Asia-
kasohjaus;  yh-
teenottojen määrä 
oli 4 486 kpl, pal-
velutarpeen arvi-
ointi käyntejä teh-
tiin 1 076 kpl 

Toteutui 

Ikäihmisten palve-
lujen piiriin pääsyn 
odotusajat 1.1. – 
30.06.2017 julkais-
tiin 3.7.2017. 
 

Seurataan ikäih-
misten palvelujen 
piirin pääsyn odo-
tusaikaoja. Palve-
lut järjestetään lain 
edellyttämässä 
ajassa. 

Palvelut järjestet-
tiin lain mukaisissa 

määräajoissa 

Toteutui. Säännöl-
lisen kotihoidon 
piirissä oli yli 75 



90 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP16) 

 

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kur-

siivilla 

5. Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä 

Kehityskeskuste-

lu % -osuus yli 1 

v. kestävissä 

palvelusuhteissa 

 

Kehityskeskustelut 

toteutuivat 75 – 100%. 

Apulaispalveluesimie-

het aloittivat 1.1.2016 

alk. tai tilanteen mu-

kaan. 

Tiedolla johtaminen: -

tietotarpeita kartoitettiin, 

kotihoidosta osallistut-

tiin NHG:n toteutta-

maan vertaisarviointiin 

ja tutustuttiin erilaisiin 

digitaalisiin työvälinei-

siin. 

Johtamisessa on aloi-

 

Kehityskes-

kustelu % -

osuus yli 1 v. 

kestävissä 

palvelusuh-

teissa 100 %. 

 

 

Kehityskes-

kustelu % -

osuus yli 1 v. 

kestävissä 

palvelusuh-

teissa 100 %. 

 

 

Toimintayksi-

kön esimies 

vastaa. 

Kehityskes-

kustelut on 

käynnissä 

kaikilla vas-

tuualueilla, 

samoin  

säännölliset 

palaverikäy-

tännöt. Uudet 

työntekijät ja 

esimiehet on 

 
 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväisyys 
kysely 

don palvelu-
ja sai 23,1 
% yli 75 -
vuotiaista 

 

 

 

Keskitettyä 
asiakaspa-
lautekyselyä 
ei organi-
saatiossa 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden välit-
tömiin pa-
lautteisiin 
reagoitiin 
välittömästi 
sekä tehtiin 
tarvittavat 
kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella. 

 

 

 

Toteutuu Kai-
nuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti. 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin vasta-
taan välittömäs-
ti. 

 
 
 
 
 
 
Toteutuu Kai-
nuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti. 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin vasta-
taan välittömäs-
ti. 

 

vuotiaista 14,2 % 

Toteutuu Kainuun 
soten suunnitelmi-
en mukaisesti. 

Toiminnasta vas-
taava yksikkö hoi-
taa. 

Toteutui.  

Asiakkaiden välit-
tömiin palautteisiin 
reagoitiin välittö-
mästi sekä tehtiin 
tarvittavat kehittä-
mistoimenpiteet 
palautteiden pe-
rusteella. 

HaiPro-ilmoituksia 
tehtiin 696 kpl. 



91 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

tettu johdon työpöydän 

tietojen hyödyntäminen. 

perehdytetty.   

 

6.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

Sairauspoissa-

olot tp/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täydennyskoulu-

tus tp/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,9 tpv/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulosalueelta osallistut-

tiin täydennyskoulutuk-

siin n. 2 tpv/htv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<13 tp/tt/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>3-5  pv/hlö/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<10 tp/tt/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>3-5  pv/hlö/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työntekijöi-

den työkykyä 

tuetaan yh-

teistyössä 

henkilöstöpal-

velujen ja 

työterveys-

huollon kans-

sa.  

Tarkastusjak-

solla sairaus-

poissaolot 

15964 kalen-

teripäivää ja 

11281 työpäi-

vää 

Esimies käy 

Kainuun so-

ten henkilös-

tön työkyvyn 

tukiprosessin 

mukaisia pu-

heeksi otta-

miskeskus-

teluja henki-

löstön kans-

sa.  

Varhaisen 

puuttumisen 

malli käytössä 

Mahdolliste-

taan henkilös-

tön osaami-

sen kehittä-

misen suunni-

telmien mu-

kaisiin täy-

dennyskoulu-

tuksiin osallis-

tuminen. 

Tulosalueelta 

on osallistuttu 

mahdollisuuk-

sien mukaan 

täydennys-

koulutuksiin. 

Toteuma 1-8 

kk on noin 1,3 
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Työhyvinvointi 

kyselyn työyhtei-

sön ilmapiiriosio 

>4 

 

 

Työhyvinvointikyselyn 

työyhteisön ilmapiiriosi-

on tulos koko tulosalu-

een osalta n. 3.5. 

 

 

Toteutuu Kai-

nuun soten 

aikataulun 

mukaisesti, 

työilmapiirio-

sio > 4 

 

 

Toteutuu Kai-

nuun soten 

aikataulun 

mukaisesti, 

työilmapiirio-

sio > 4 

tp/htv. 

 

Toteutuu Kai-

nuun soten 

suunnitelmien 

mukaisesti.  

Tarkastelu-

jaksolla ei 

Kainuun so-

tessa ole 

toteutettu 

erillistä työhy-

vinvointi-

kyselyä, mut-

ta työilmapii-

riin kiinnite-

tään jatkuvas-

ti huomioita ja 

tulosalueelta 

on osallistuttu 

organisaati-

ossa meneil-

lään oleviin 

työhyvinvoin-

tia kehittäviin 

hankkeisiin. 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla) 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursii-

villa 

7.Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla 

Johdonkatsel-

mukset 

 

 

 

 

 

Johtamisessa 
hyödynnettiin tut-
kittua tietoa. Lean 
toimintamallin 
jalkauttamista 
käynnisteltiin. 

Johtaminen oli 
vastuullista, oi-
keudenmukaista ja 
avointa. 

Toteutuu 

 

 

 

 

 
 

Toteutuu 

 

 

 

 

 
 

Tulosjohtaja ja 
vastuualuepäälli-
köt organisoivat. 

Johdonkatsel-
mukset toteute-
taan loppuvuo-
desta.  

Johtamisessa on 
hyödynnetty käy-
tettävissä olevaa 
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Johtamisen si-

säinen arviointi 

 

 

Sisäinen arviointi 
toteutui erillisen 
suunnitelman mu-
kaisesti 

 

 

Ei suunnitelmis-
sa 

 

 

Ei suunnitel-
missa 

tutkittua tietoa 
mm. THL:n, 
NHG:n tulokset 

Toteutuu Kai-
nuun soten aika-
taulun mukaisesti 

Sisäinen arviointi 
toteutuu erillisen 
suunnitelman 
mukaisesti. 

8.Kehitämme asi-

akkaillemme mah-

dollisuuksia entistä 

aktiivisempaan 

osallistumiseen 

omaan hoito- ja 

palveluprosessiin-

sa 

 

Asiakas- ja hoi-

tosuunnitelmat 

on tehty 100 % ja 

päivitetty asiak-

kaiden palvelu-

tarpeiden ja 

omavalvonta-

suunnitelmien 

pohjalta 

Asiakkaiden osal-

listuminen itseään 

koskevan hoito- ja 

palvelusuunnitel-

man laatimiseen, 

toteutukseen ja 

arviointiin toteutui 

lain edellyttämällä 

tavalla. 

Toteutuu Toteutuu Toimintayksikön 

esimies vastaa 

lain mukaisen 

velvoitteen täyt-

tämisestä. 

Asiakkaat ovat 

osallistuneet 

mahdollisuuksien 

mukaan itseään 

koskevien suun-

nitelmien tekoon, 

mm. asiakas itse 

asettaa oman 

kuntoutumista-

voitteen, jota 

palveluilla tue-

taan. 

9. Johdamme hoi-
to- ja palveluketju-
ja asiakaslähtöi-
sesti läpi organi-
saation 

Sisäiset arvioinnit Yhteistyötä tehtiin 

eri työryhmissä yli 

tulosaluerajojen 

hoito- ja palvelu-

ketjujen suunnitte-

lussa. Tulosalueel-

ta osallistuttiin 

Uusi sairaala 

suunnittelun eri 

työryhmiin. 

Kotiin suunnattu-

jen palvelujen 

vahvistaminen 

toteutui. 

Sisäiset arvi-

oinnit toteutuvat 

Kainuun soten 

aikataulun mu-

kaisesti. 

Sisäiset arvi-

oinnit toteutu-

vat Kainuun 

soten aikatau-

lun mukaisesti 

Koordinoidaan 

keskitetysti Kai-

nuun soten 

suunnitelmien ja 

aikataulun mu-

kaisesti. 

Yhteistyötä on 

edelleen tehty 

lukuisissa eri 

työryhmissä yli 

tulosaluerajojen 

hoito- ja palvelu-

ketjujen suunnit-

telussa ja toteu-

tuksessa (mm. 

Uusi sairaala 

työryhmät).  

Sisäiset arvioinnit 

toteutetaan Kai-

nuun soten kes-

kitettyjen aikatau-

lujen mukaisesti. 
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10. Uudistamme ja 
kehitämme palve-
luitamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Palvelurakenne 
indikaattorit 

 

 

 

Lähipalvelujen 
saavutettavuus 

Kainuun soten 
laatutason määrit-
telyä ei ole tehty. 

 

 

 
Kotiin tuotettavien 
palvelujen ja 
omaishoidon vah-
vistaminen  toteu-
tuivat 

Asiakkaiden neu-
vonta ja ohjaus 
toteutuivat 

Palvelurakenne 
indikaattorit 
vastaavat laa-
tusuositusten 
mukaista palve-
lurakennetta. 

Palveluraken-
ne indikaatto-
rit vastaavat 
laatusuositus-
ten mukaista 
palveluraken-
netta. 

Toimivan asia-
kasohjauksen 
avulla ikäänty-
neet ohjautuvat 
heille tarkoituk-
senmukaisiin 
palveluihin oikea-
aikaisesti. 

Asiakkaiden oh-
jaus sekä asiak-
kaiden tarkoituk-
sen mukaiset 
palvelut on jär-
jestetty lain mu-
kaisissa määrä-
ajoissa. 

Palvelurakenne 
on kotihoitopai-
notteinen 

Pitkäaikaisten 
laitospaikkojen 
vähentäminen on 
jatkunut. 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavut-
taa; sama kuin ky 
tasolla) 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijä 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursii-

villa 

11. Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

Talousarvio ja 

tilinpäätös 

Asiakasmaksu-

jen alentamisia 

myönnettiin 139 

asiakkaalle.  

Niiden kustan-

nusvaikutus 

tulokertymää 

alentavasti on n. 

176 000 euroa. 

Tilikauden toi-

mintakulujen 

toteumaprosentti 

oli 99,9 %.  Ti-

linpäätöksen 

loppusumma oli 

0,7 milj. euroa 

Talousarvio 

toteutuu suunni-

tellusti. 

Talousarvio 

toteutuu suun-

nitellusti. 

Talousarviota 

seurataan 

säännöllisesti 

kuukausittain ja 

tehdään tarvit-

tavat toimenpi-

teet. 

Toteutui.  

 

Asiakasmaksu-

jen alentamisia 

on tarkastelu-

jaksolla myön-

netty141 asiak-

kaalle. Niiden 

kustannusvaiku-
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pienempi kuin 

käyttösuunni-

telmassa. 

tus tulokerty-

mää alentavasti 

on n. 128 000 €. 

Tilikauden tulos 

on käyttösuun-

nitelmasta 66,2 

%. 

Tämänhetkisen 

ennusteen mu-

kaan vanhus-

palvelujen talo-

us näyttää 

muodostuvan 

alijäämäiseksi 

0,3 milj.euroa 

verrattaessa 

vuoden 2017 

käyttösuunni-

telmaan 

12. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehokkaasti 

Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

tarvevakioidut 

menot keskisuur-

ten kuntien vertai-

lussa €/asukas 

Kustannustietoi-

suutta pidettiin 

esillä tulosalu-

een kaikilla ta-

soilla läpi vuo-

den. 

 

Keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa v. 2015 

Kainuun van-

huspalvelujen 

kustannukset 

olivat vertailu-

kaupunkien 

kymmenenneksi 

pienimmät eli 

701 €/asukas 

(vertailussa 

mukana 21 kun-

taa). (Lähde: 

Kuntaliitto 2016) 

Keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa vähintään 

keskitasoa 

 

Keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa keskita-

son yläpuolella 

 

Toimintaketju-

jen tehostami-

nen ja kustan-

nustietoisuuden 

lisääminen = 

keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa vähintään 

keskitasoa. 

Kustannus oli 

701 € / asukas 

eli 10 edullisin 

keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa. (Lähde: 

Kuntaliitto 2016) 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                      

1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus 

ja ostopalvelut
Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 2,5 17 041 7,5 17 162 0,7 17 128 0 17 128 -0,2 10 148 59,2

   Myyntituotot -5,4 1 842 41,5 1 581 -14,2 1 417 0 1 417 -10,4 869 61,3

   Maksutuotot 3,1 14 191 4,9 14 388 1,4 14 387 0 14 387 0,0 8 782 61,0

   Tuet ja avustukset 71,4 5 -79,2 15 200,0 79 0 79 426,7 0 0,0

   Muut tuotot 4,9 1 003 1,0 1 178 17,4 1 245 0 1 245 5,7 497 39,9

TOIMINTAKULUT 5,2 67 174 2,2 68 441 1,9 70 038 -120 69 918 2,2 45 114 64,5

        Palkat ja palkkiot 6,0 29 549 1,1 29 502 -0,2 30 966 -430 30 536 3,5 19 981 65,4

        Henkilösivukulut 2,8 8 569 4,7 8 590 0,2 8 559 -53 8 506 -1,0 5 259 61,8

   Henkilöstökulut 5,2 38 118 1,9 38 092 -0,1 39 525 -483 39 042 2,5 25 240 64,6

       Asiakaspalvelujen ostot 1,3 8 851 -18,8 8 998 1,7 9 512 71 9 583 6,5 6 166 64,3

       Muut palvelujen ostot 8,2 9 163 6,5 9 575 4,5 8 538 49 8 587 -10,3 5 788 67,4

   Palvelujen ostot yhteensä 4,2 18 014 -7,6 18 573 3,1 18 050 120 18 170 -2,2 11 954 65,8

   Aineet ja tavarat 0,1 1 783 12,2 1 781 -0,1 1 977 0 1 977 11,0 1 071 54,2

   Avustukset 9,1 5 879 48,7 6 390 8,7 6 587 243 6 830 6,9 4 397 64,4

   Vuokrat 8,9 3 284 2,9 3 523 7,3 3 778 0 3 778 7,2 2 412 63,8

   Muut kulut -27,3 96 50,0 82 -14,6 121 0 121 47,6 40 33,1

TOIMINTAKATE 6,0 -50 133 0,5 -51 279 2,3 -52 910 120 -52 790 2,9 -34 966 66,2

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE 6,0 -50 133 0,5 -51 279 2,3 -52 910 120 -52 790 2,9 -34 966 66,2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3,6 -175 8,0 -255 45,7 -325 0 -325 27,5 -181 55,7

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 6,0 -50 308 0,6 -51 534 2,4 -53 235 120 -53 115 3,1 -35 147 66,2

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6,0 -50 308 0,6 -51 534 2,4 -53 235 120 -53 115 3,1 -35 147 66,2

TP 2016

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TA 2017
Talousarvio-    

muutokset KS 2017

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 
 
 
Mittarit / Tunnusluvut  
 
Mitta-
rit/Tunnusluv
ut 

TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TA 2017 
  

Toteuma 1-
8 kk/2017 

Asukas, asia-
kas 
 

      

Palvelutarpeen 
arviointi lain 
mukaan 
 
Palvelutakuu 
lain mukaan 

Toteutui 
 
 
Toteutunut  

Toteutui  
 
 
Toteutui 

Toteutui 
 
 
Toteutui  

Toteutui 
 
 
Toteutui 

Toteutuu 
 
 
Toteutuu 

Toteutui 
 
 
Toteutui 

Asiakastyytyväi-
syys 
kysely 
 

- Asiakas-
kyselyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden suo-
riin palauttei-
siin on vas-
tattu välittö-
mästi. 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyä ei 
ole toteutet-
tu, mutta 
asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin on 
vastattu 
välittömästi. 

Asiakas-
tyytyväi-
syys-
kyselyä ei 
ole toteu-
tettu, mutta 
asiakkai-
den suoriin 
palauttei-
siin on 
vastattu 
välittömäs-
ti. 

Asiakastyyty-
väisyyskysely 
tehdään Kai-
nuun soten 
aikataulun 
mukaisesti. 
Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin vasta-
taan välittö-
mästi. 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin on 
reagoitu välit-
tömästi. 
 

Palvelusetelin 
käyttöaste 
 

Kotihoito 226  
 
 
ymp. vrk 39  

 Kotihoito: 
343 
 
Ymp.vrk 118 

Kotihoito: 
366 
 
Ymp. vrk 
105 

Kotihoito: 360 
 
 
Ymp. vrk 150 

Kotihoito 408 
 
 
Ymp.vrk 106 

Asiakkaiden 
yhteydenotot 

Sosiaa-
liasiamies 59   

Sosiaa-
liasiamieheen 

Sosiaali-
asiamies 32 

Sosiaa-
liasiamies 

Sosiaa-
liasiamies < 

Sosiaali- ja 
poti-
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sosiaali- ja poti-
lasasiamieheen 

 
Potilasasiamie-
heen 25 
 
 
 
 
Kantelut <10 
kpl. 

37 kpl 
 
Potilasasia-
mieheen 32 
kpl 

 
Poti-
lasasiamies 
33 
 
 
 
Kantelut 0  

24 kpl 
 
Potila-
la-
sasiamies 
25 kpl 
 
 
Kantelut 
<10 

20 
 
Poti-
lasasiamies < 
25 
 
 
Kantelut 0 

lasasiamies-
ten raportit 
eivät ole käy-
tettävissä ko. 
tarkastelujak-
solla. 
 

Palvelurakenne 
indikaattorit 

Säännöllisen 
kotihoidon pal-
veluja sai 18,0 
% yli 75 vuoti-
aista kainuulai-
sista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoidon 
tuen piirissä on 
ollut n.  
7 %:a 75 vuotta 
täyttäneistä 
 
 
 
Ympärivuoro-
kautisia hoiva-
palveluja oli 
tarjolla 9,4 %:lle 
75 vuotta täyt-
täneistä. 

Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
18,75 % yli 
75 vuotiaista 
kainuulaisis-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoidon 
tuen piirissä 
on ollut 7,5 % 
75 vuotta 
täyttäneistä 
 
 
 
Ympärivuo-
rokautisia 
hoivapalvelu-
ja oli tarjolla  
9,7 %:lle 75 
vuotta täyttä-
neistä 

Säännölli-
sen kotihoi-
don piirissä 
oli n. 17,7 
%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoi-
don tuen 
piirissä oli n. 
7,9 %. 
 
 
 
 
Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli   
9,3 %:lle 75 
vuotta (lai-
toshoito 1,7 
%, tehostet-
tu palvelu-
asu-minen 
7,6 %) 

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
palveluja 
sai 23,1 % 
kainuulai-
sista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoi-
don tuen 
piirissä oli 
8,8 % 75 –
vuotta 
täyttäneis-
tä 
 
Ympäri-
vuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,99 % 
suhteessa 
75 vuotta 
täyttänei-
siin ( lai-
toshoito 
1,34 % ja 
tehostettu 
palvelu-
asuminen  
7,65 %.) 
Ostojen 
suhde 
omiin hoi-
topaikkoi-
hin tehos-
tetussa 
palvelu-
asumises-
sa oli 50 

Palvelura-
kenne-
indikaattorit 
vastaavat 
laatusuosi-
tuksen mu-
kaista palve-
lurakennetta. 
 
 
Palvelura-
kenne on 
kotihoitopai-
notteinen, yli 
75 vuotiaista 
vähintään 93 
% asuu koto-
naan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympärivuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma on 
7-8 %, josta 
laitoshoitoa 
on alle 1 %.  
 
 
 
 
 

Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
18,4 % yli 75 
vuotiaista 
kainuulaisista  
(19,8 % pal-
velusete-
liasiakkaat 
mukana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli 6,6 % 75 -
vuotta täyttä-
neistä 
 
 
 
Ympärivuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,63 %, josta 
tehostettua 
palveluasu-
mista oli 7,83 
% ja laitoshoi-
toa 0,80 % 
 
 
 
 
 
 
Ostojen suh-
de omiin hoi-
topaikkoihin 
tehostetussa 
palveluasu-
misessa on 
42 % / 58 % 
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%. 
 

 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TA 2017 
  

Toteuma 1-
8 kk/2017 

Kehityskeskus-
telut % osuus yli 
1 v. kestävistä 
palvelusuhteista 

85 % 70 % 70 - 100 % 75 - 100 % 100 % Käynnissä 

Turvallisuuskult-
tuuri 
kyselyn, esi-
miestuki >4 

  4,0 – 4,2 
 

 
 

 

 Ei ole tehty 

Sairauspoissa-
olot  
tp/htv 

18 tp/tt/v 19 työpv/tt 19 - 20 
tp/htv 

18.9 
tpv/htv 

< 12 tp/htv n. 12,5 tpv/htv 

Täydennyskou-
lutus tp/hlö 

1,5 tp/tt 2.5 pv/tt 
 

 2,7 tpv/hlö/v n. 2 tpv/tt > 3-5 tpv/hlö/v n. 1,3  tpv/hlö 

Työhyvinvointi-
kysely, ilmapii-
riosio> 4  
 

ei tehty ei tehty Ei tehty 
vuonna 
2015. Ko. 
kysely teh-
dään kun-
tayhtymän 
aikataulu-
tuksen mu-
kaisesti. 

ka 3,5 
 

Työhyvinvoin-
tikysely teh-
dään kun-
tayhtymän 
aikataulun 
mukaisesti, 
ilmapiiriosio > 
4 

Ei suunnitel-
missa tarkas-
telujaksolla 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TA 2017  
  

Toteuma 1-
8 kk/2017 

 
Johdon katsel-
musten toteu-
tuminen 

 
0 

Toteutuivat 
100 %:sesti 
touko- ja 
kesäkuussa 

Ei toteutunut Toteutui 
100 %:sti 

Toteutuu Suunnitelmis-
sa loppuvuo-
desta 

Tietotarpeet 0  Erilaiset 
raportit ja 
selvitykset 
tehtiin mää-
räaikaan 
mennessä.  

Tunniste-
taan 

Tunnistetaan Hyödynnetty 
vertaiskehit-
tämisestä ja 
Rai -
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa 
kuvaavia 
tietoja 

 

Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(lean) 

0  Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylime-
nevien hoi-
to- ja palve-
luketjujen 
toimivuutta 
työstettiin 
yhdessä eri 
tulosaluei-
den kanssa. 
 
 
 
 

Toteutui Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevät 
hoito- ja pal-
veluketjut 
toimivat opti-
maalisesti. 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja pal-
veluketjujen 
toimivuutta 
työstetty yh-
dessä eri 
tulosalueiden 
kanssa. Osal-
listuttu uusi 
sairaala – 
toimintamallin 
työryhmiin. 
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Talous TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TA 2017 
  

Toteuma 1-
8 kk/2017 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Tulosalueen 
talousarvio 
toteutui pie-
nempänä kuin 
hyväksytty 
käyttösuunni-
telma 

Tilinpäätök-
sen loppu-
summa oli 
2,0 miljoonaa 
euroa pie-
nempi kuin 
käyttösuunni-
telmassa. 

Tilinpäätök-
sen loppu-
summa oli 
1,5 M€ pie-
nempi kuin 
käyttösuun-
nitelmassa. 
 
 

12 kk to-
teuma % = 
98,6 % 
(muutos-% 
KS2016/T
P2016 = -
1,4 %) 

Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

1-8 kk to-
teuma 66,2 % 
 
Asiakasmak-
sujen alenta-
misia on tar-
kastelujaksol-
la myönnet-
ty141 asiak-
kaalle. Niiden 
kustannus-
vaikutus tulo-
kertymää 
alentavasti on 
n. 128 000€. 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
tarvevakioidut 
menot suurten 
ja keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa €/asukas 

Kustannus oli 
620 € /asukas 9 
edullisin kes-
kisuurten kunti-
en vertailussa 
(Lähde. Kuntaliit-
to 2012) 

 Keskisuur-
ten kuntien 
vertailussa 7 

Kustannus 
oli 701 
€/asukas 
eli 10 edul-
lisin kes-
kisuurten 
kuntien 
vertailussa 
(Lähde: 
Kuntaliitto 
2016) 

Keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa vähin-
tään keskita-
soa 

Kustannus oli 
701 € / asu-
kas eli 10 
edullisin kes-
kisuurten 
kuntien vertai-
lussa. (Lähde: 

Kuntaliitto 2016) 

 
  
Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 
 
Vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta tarkastelujaksolla 1-8 kk on perustunut vuoden 2017 hyväksyt-

tyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. Toiminta on ollut ase-

tettujen tavoitteiden mukaista ja sitä ovat ohjanneet vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö, informatiivi-

set ohjausasiakirjat sekä tutkittu tieto, jota mm. THL on tuottanut.  

 

Vanhuspalveluja on toteutettu lähipalvelu periaatteella kaikilla palvelualueilla. Työvoiman saatavuus 

sekä kotona asumista tukeviin palveluihin että ympärivuorokautisiin palveluihin on ollut ajoittain erittäin 

haasteellista. Lähihoitajien sijaisina ovat ajoittain työskennelleet hoitoapulaiset koulutettujen hoitajien 

sijaispulan vuoksi. Tilannetta on selvitelty yhdessä rekrytointiyksikön kanssa ja siihen on pyritty löytä-

mään ratkaisuja. Olemassa oleva tilanne on kuormittanut myös esimiehiä. Myös paikallisten oppilaitos-

ten kanssa on neuvoteltu tilanteesta lähitulevaisuutta ajatellen.  

 

Kuluneen vuoden aikana tulosalueelta on osallistuttu lukuisiin paikallisiin tulos- ja vastuualueet ylittäviin 

Uusi sairaala toimintamallin työryhmiin Lisäksi tulosaluejohtaja on osallistunut I&O -kärkihankkeen muu-

tosagentin roolissa useisiin kansallisen tason työryhmiin sekä paikallisella tasolla keväällä Kainuun 

kunnissa toteutettuihin sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin muutosinfoihin.  

 

Kotihoitopainotteisuutta on jatkettu edelleen ja pitkäaikaisia laitoshoitopaikkoja on suunnitellusti vähen-

netty Kajaanin hoivassa. Tulosalueelta on osallistuttu yhteiseen monialaiseen Kotiin vietävien palvelujen 

kehittämiseen Kainuun sotessa. THL julkaisi elokuussa 2017 neljä Tutkimuksesta tiiviisti selvitystä liitty-

en kotihoidon toteuttamiseen koko Suomessa. Ko. selvitysten mukaan Kainuun soten vanhuspalveluis-

sa on pystytty tekemään oikeita ratkaisuja mm. palvelurakenteen ja toimintojen osalta. Tutkimuksesta 

tiiviisti nro 17/2017 todetaan vanhuspalvelujen osalta, että ”Kainuu on pystynyt juurruttamaan toiminta-

käytäntönsä vanhuspalvelulain tavoitteen mukaan.” 
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Sotkamon Jymy on tukenut alueen vanhustyötä luovuttamalla lahjakortin, jolla hankitaan hoitokoteihin ja 

päivätoimintaan kuntoiluvälineitä.  

 
 
Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue 
 
Kotihoidossa olleiden säännöllisten asiakkaiden peittävyys 1 – 8 kk aikana on ollut 18,8 % (19,8 % kun 

huomioidaan myös palveluseteliasiakkaat) suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Edelliseen vuoteen verrat-

tuna säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet. 

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä oli 6,6 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Omaishoitajia on 

ollut 1 – 8 kk aikana 736. Sijaisomaishoitajia on ollut Kainuussa 146. Kainuussa on ollut perhehoidossa 

13 asiakasta. Apteekin annosjakelun piirissä on 799 kotihoidon asiakasta. Muistineuvolatoimintaa on 

yhdenmukaistettu laadukkaan palvelun takaamiseksi ja toiminnassa on otettu käyttöön OmaSote –

sähköisen asioinnin viestiyhteys asiakkaan ja muistineuvolan välillä. Kuntouttavan päivätoiminnan 

osuutta on lisätty ja asiakasmäärä on ollut 236 kuluneen vuoden aikana. HyVo toiminta kohdistuu vuon-

na 1942 syntyneisiin, joita on Kainuussa 296, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Uusien asi-

akkaiden määräaikainen arviointijakson asiakkuuksia tarkastelujaksolla oli koko Kainuun alueella 97 ja 

käyntejä heidän luonaan 3025 käyntiä. 

 

Sotainvalidien hoivapalvelut siirtyivät omaksi toiminnaksi Sotkamossa. Sotainvalidein pyykkipalvelut 

siirtyivät kilpailutuksen perusteella valituille pesuloille. Valtionkonttorin sotaveteraaneille kohdistettua 

eritysmäärärahaa ja sen käyttöä on selvitelty yhteistyössä asiakkaiden ja veteraaniasiamiehen kanssa. 

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämistä on tehty kaikissa kotihoidon 

työyksiköissä. Alkuvuoden aikana on selvitelty toiminnanohjausjärjestelmään liittyvää optimointi mahdol-

lisuutta ja sen tuomaa mahdollista hyötyä työnjakoon liittyen. Yhteistyötä on tehty Tieran ja Fastroin 

kanssa ja työ jatkuu edelleen. NHG:n toteuttaman kotihoidon vertaiskehittämisen tuloksia on hyödynnet-

ty ja edelleen hyödynnetään koko kotihoidon toiminnan kehittämisessä 

 

Kotihoito on ollut kuluneen vuoden aikana mukana monissa hankkeissa. Aktiivista yhteistyötä on tehty 

DIHYTE -hankkeen kanssa ja mm. haavahoidossa on otettu käyttöön CommitWeb -sovellus, jonka avul-

la voidaan hyödyntää kuvia; arviointi ja konsultointi. Kuhmon ja Suomussalmen kotihoidoissa on toteu-

tettu VideoVisit kokeilu kymmenellä asiakkaalla, jossa asiakasyhteys on toteutettu etäyhteydellä. Lisäksi 

ko. hankkeessa on kokeiltu kotihoidon sairaanhoitajien kirjaamista kannettavalla tietokoneella. Tulosten 

perusteella päädyttiin hankkimaan kotihoidon sairaanhoitajille kannettavat tietokoneet, jotta jatkossa 

asiakkaiden tietojen kirjaaminen mahdollistuu asiakkaan kotona.  

 

Koko kotihoidon osalta on tehty laaja-alaista yhteistyötä Työ Unelmatyöksi -hankkeen kanssa työhyvin-

voinnin kehittämiseksi niin esimiesten kuin henkilöstön osalta. Loppuvuodeksi on suunniteltu ja käynnis-

tetty Turvallisen kotona asumisen -projekti yhteistyössä Terveysoperaattori Oy:n kanssa. Ko. projektis-

sa on tarkoitus selvittää miten erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea asiakkaiden kotona tur-

vallista asumista.  

 

 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue 
 
Vastuualueen toiminta on ollut tarkastelujaksolla asetettujen tavoitteiden mukaista. Kajaanin hoivayksi-

kön laitospaikat ovat vähentyneet luonnollisen poistuman kautta 24 laitospaikkaan hallituksen päätök-

sen edellyttämän päätöksen (H 28.10.2018 § 254) mukaisesti, jonka jälkeen yksikön toiminta on 

7.8.2017 siirtynyt kokonaan Kajaanin terveyskeskussairaalan 3. kerrokseen.  
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Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutoksen suunnittelua on jatkettu. Tavoitteena on muuttaa yksikön 

toimintaa niin, että 24 paikasta 10 paikkaa jäisi edelleen kansanterveyslain alaisiksi pitkäaikaisiksi lai-

tospaikoiksi ja 14 paikkaa tulisi ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien (SAS-selvittelyt tehty) käyt-

töön ja asiakkaiden kriisipaikoiksi. Toiminnan muutosta suunnittelee Kajaanin hoivayksikön palve-

luesimies Lean Master -opintoihinsa liittyen yhteistyössä Kajaanin terveyskeskussairaalan ylilääkärin ja 

henkilöstön kanssa. 

 

Kuhmon laitoshoidon asukkaat ovat muuttaneet Kuhmon laitoshoidon tiloista Hoitokoti Honkalinnaan 

5/2017. Toteutuneen muutoksen myötä Kuhmossa ei ole lainkaan sosiaalilainsäädännön alaista pitkä-

aikaista laitoshoitoa.  

 

Kesän aikana yksiköissä on järjestetty monipuolista virkistystoimintaa ja asukkaat ovat päässeet osallis-

tumaan myös paikkakunnilla järjestettyihin kesätapahtumiin, kuten Suomussalmen Köhäkkään, Kajaa-

nin runoviikolle ja Kuhmon kamarimusiikkiin. Vapaaehtoistyöntekijät sekä opiskelijat ovat antaneet 

oman panoksensa asukkaiden ulkoiluttamiseen, retkien ja juhlien järjestämiseen.  

 

Haavojen hoidon parantamiseksi yksiköihin on hankittu haavakuvien siirtoa varten kamerat, joista kuvat 

voidaan siirtää Effican CommitWeb:iin.  

 

Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi vastuualueen esimiehet ovat osallistuneet alueellisiin ja valta-

kunnallisuus koulutuksiin. Myös työyksikköpalaverien sisältöjä on kehitetty mm. työpaja- ja ratkaisukes-

keisen toiminnan harjoitteilla henkilöstöä osallisuutta lisäävään suuntaan. 

 

Asukkaiden päivitettyjä aktiivisen arjen suunnitelmia on toteutettu kaikissa työyksiköissä. Yksiköissä on 

aloitettu omahoitajavartit/oma-asiakasvartit. Lisäksi eri yksiköissä on pidetty asukaskokouksia ja omais-

ten iltoja.  

 
Palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualue 
 
Ikääntyneiden kuntalaisten ohjausta ja neuvontaa on järjestetty puhelin ja sähköpostiohjauksen rinnalla 

jokaisessa Kainuun kunnassa ns. matalankynnyksen neuvontapisteissä. Neuvontapisteet ovat avoinna 

parillisina viikkoina ennalta ilmoitettuina ajankohtina. Neuvontapisteissä asioi tarkastelujakson aikana 

78 kävijää. Ohjausta ja neuvontaa on toteutettu myös osallistumalla erilaisiin yhteistyötapaamisiin 27 

kertaa eri puolilla Kainuuta.  

 

Asiakkaiden palvelutarpeita on arvioitu kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän 

arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Asiakasohjaajille on tullut kokonaisuudessaan 4486 kpl erilaista 

yhteydenottoa, joiden pohjalta on tehty asiakasohjaajien toimesta yhteensä 1076 laaja-alaista ja koko-

naisvaltaista palvelutarpeen arviointikäyntiä. Asiakasohjaajille tulleista yhteydenotoista 213 kpl koski 

alle 65-vuotiasta. Asiakkaiden palvelutarpeisiin on vastattu monenlaisilla palveluilla eri palveluntuottaji-

en toimesta. Muilla kuin vanhuspalveluilla tuli autetuksi 508 kuntalaista.  Ympärivuorokautisten palvelu-

tarpeiden selvittelyyn liittyviä yhteyden ottoja oli tarkastelujaksolla 342 kpl, joiden perusteella tehtiin 138 

palvelutarpeen arviointikäyntiä ja näistä 102 käyntiä johti varsinaiseen asiakkaan asian selvittelyyn 

SAS- työryhmässä. Tehostetussa palveluasumisessa yksityisissä yksiköissä oli kuntayhtymän sijoitta-

mia asiakkaita 318 kpl, joista 106 asiakasta käytti palveluseteliä.  

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden aikuissosiaalityön toimesta on 

laadittu 35 § mukaiseen tuen tarpeen yhteydenottoon lomake, joka palautetaan aikuissosiaalityöhön. 

Mikäli näistä yhteydenotoista jokin koskee vanhusta, niin ilmoitus ohjautuu palveluohjaus- ja ostopalve-

lut vastuualueelle. Näitä sosiaalihuoltolain 35 § mukaisia ilmoituksia on tullut tarkastelujaksolla 88 kpl. 
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Sotainvalidien kotiin annettavien sosiaalihuoltolain 19 § mukaisten tukipalveluiden osalta uusi sopimus-

kausi on lähtenyt hyvin käyntiin eri palveluntuottajien kanssa. Tehostetun palveluasumisen sekä de-

mentiaryhmäasumisen hankintaan liittyen tarkastettiin noin kahdenkymmenen yksityisen sosiaalipalve-

lun palveluntuottajan osalta n. 110 eri asiakohtaa ennen sopimusten allekirjoittamista. Kaikkien tarjous-

ten jättäneiden kanssa ei tehty puitesopimuksia. Lääkkeiden annosjakelupalvelu puitesopimuskumppa-

neiksi valittujen apteekkien kanssa sujuu hyvin eikä asiakasreklamaatioita ole juuri ollut. 

 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Yleistä 
  

Kainuussa vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan suurelta osin lähipalvelua. Tulosalueen tavoit-
teena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin pal-
velutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. 
Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta turva-
ta myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja pal-
velualuekohtaisia palvelukokonaisuuksia siten, että palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset 
ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia vanhuksia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikun-
nasta ja asuinpaikasta riippumatta. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, pal-
velujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon.  
 
Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. En-
nusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa luokissa kasvaa voimakkaimmin. 
Väestökehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin aluei-
siin. Ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arvi-
ointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään 
henkilön omaa osallisuutta. Palvelujen pitää olla oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita, ellei keskit-
täminen ole perusteltua palvelujen laadun ja turvallisuuden vuoksi. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toistensa poissulkevia. Eli 
iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija (vrt. Laatusuosi-
tus 2013).  
 
Vanhuspalvelujen toimintaa ohjaavat erityisesti Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-
misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (vanhuspalvelulaki), Laa-
tusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä sosiaalihuolto-
laki (1301/2014). Vanhuspalvelulain säädökset korostavat asiakkaan mahdollisuuksia osallis-
tua itseään koskevien asioiden käsittelyyn sekä valintojen tekemiseen myös hänelle tarjottavi-
en palvelujen suhteen. Toiminnassa huomioidaan vuoden 2017 aikana tulevat muutokset, ku-
ten vanhuspalvelulain sekä iäkkäiden palvelujen laatusuosituksen uudistukset. Myös ikäihmis-
ten kärkihankkeen myötä toteutuva palvelujen kehittäminen ohjaa tulevan vuoden toimintaa 
mm. maakunnan alueella toimivan 50 %:sen muutosagentin myötä. 
 
Palvelurakennetta muutetaan edelleen niin, että ikääntyneen hoito järjestetään tulevaisuudessa 
laitoksessa vain silloin, kun se on ehdottoman tarpeellista. Tämä edellyttää ikääntyneiden toi-
mivaa asiakas- ja palveluohjausta, kokonaisvaltaista kuntoutusta ja kuntouttavaa työotetta koko 
hoito- ja palveluketjussa, erilaisten vaihtoehtoisten asumismuotojen kehittämistä, muistisaira-
uksien varhaista toteamista sekä hoitoa, toimivia tukipalveluja, kuten kuntouttavaa päivätoimin-
taa ja kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa, erilaisten sähköisten palvelujen hyödyntämis-
tä sekä tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua yli tulosaluerajojen ”Kotoa kotiin” -
prosessin mukaisesti. 
 



103 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue 
 
Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidosta, omais- ja perhehoidosta, 
sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä palvelusetelillä järjestettävistä ostopalveluis-
ta. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan en-
sisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä 
sosiaali- ja terveyspalveluilla. 

Kotihoito on harkinnanvaraista henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sai-
raudenhoitoa, joka perustuu yhteistyöhön vanhuksen lähiverkoston kanssa. Kotihoidon palve-
luilla tuetaan asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse suoriudu. Kotihoidon 
tavoitetaso on 13,0 – 14,0 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. 

Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa kotihoidossa on soveltuvin osin omaishoidon 
tuki, jos iäkkään lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja kyke-
nevä ryhtymään omaishoitajaksi (vrt. Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tu-
eksi, 2013). Omaishoitajien jaksamista tuetaan vertaistukitoiminnalla, sijaisomaisjärjestelmällä 
sekä turvaamalla lakisääteisten vapaapäivien pitäminen. Omaishoidon tavoitetaso on n. 7 % 
suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.  
 
Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2017 sekä sitä seuraaville lähivuosille on kotihoidon tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tämä edellyttää tavoitteellista johtamis- ja esimies-
työtä, uusien toimintatapojen käyttöönottoa, vanhasta poisoppimista, työnkuvien ja työn sisältö-
jen muutosta sekä asiakkaiden toimintakykyä tukevaa asiakaslähtöistä työtapaa. Vuonna 2017 
jatketaan moniammatillisen osaamisen vahvistamista lisäämällä fysioterapeutin ja sosiaalioh-
jaajan vakansseja nimikemuutosten kautta hoiva- ja hoitotyön resurssien lisäksi. Kokonaisuu-
tena kotihoitoon tulee lähivuosina resurssoida henkilöstöä joko sisäisten siirtojen tai ulkopuolel-
ta tapahtuvan rekrytoinnin avulla. Lisäksi kotona asumisen mahdollistaminen tarvitsee lääkärin 
työpanoksen varmistamisen jokaisen kotihoitokeskuksen käyttöön. 
 
Vuoden 2017 aikana edelleen hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmän optimointia tavoitel-
len 60 %:n välitöntä työaikaa. Tavoitteena on, että kotihoidon asiakastarpeet ja resurssit koh-
taavat optimaalisesti. Vuoden 2017 aikana osallistutaan NHG:n toteuttamaan kotihoidon ver-
taiskehittämiseen, jonka avulla saadaan vertailutietoa eri kunnista ja omasta toiminnasta koti-
hoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resurssoinnista, laadusta sekä tunnistetaan oman 
toiminnan kehittämiskohteet.  
 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue 
 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana 
tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta ja lähtökohtaisesti asukkailla on 
mahdollisuus asua ko. palveluissa elämänsä loppuun saakka.  

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista (980/2012) mukaan pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun sii-
hen on lääketieteelliset perusteet. Kainuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä 
edelleen. Ensisijaisesti vuonna 2017 paikkojen vähentämistä jatketaan Kajaanin hoivayksikös-
sä, jonka toimitilat eivät täytä vanhustenhuollon pitkäaikaisen asumiselle asetettuja vaatimuk-
sia. Lisäksi tiloissa on sisäilmaongelma, joka vaarantaa sekä asukkaiden että henkilökunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden. Myöskään toimiminen fyysisesti kahdessa kerroksessa ei ole talou-
dellisesti eikä toiminnallisesti kannattavaa. Muutoksen myötä vapautuvia henkilöstöresursseja 
tasataan vastuualueen sisällä sekä vanhuspalvelujen tulosalueen muiden vastuualueiden kes-
ken.  
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Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso vuodelle 2017 on tehostetussa palveluasumisessa 
7 – 8 % ja laitoshoidossa alle 1 %. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin palveluihin siirtymisessä 
on edelleen se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut tukipalveluineen on käytetty ja asi-
akkaan palveluntarve on kartoitettu ja arvioitu. 

Ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa on pitkäaikaispaikkojen lisäksi kotona asumista tuke-
via kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja, joiden tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja 
ikäihmisten selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Lähivuosina kuntouttavi-
en lyhytaikaispaikkojen tarpeen kasvu on ilmeinen lisääntyvästä kotihoitopainotteisuudesta joh-
tuen.  

Kaikissa yksiköissä toiminnan lähtökohtana on asiakkaan osallisuuden lisääminen sekä mie-
lekkään ja aktiivisen arjen suunnittelu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Palveluja 
toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnel-
len. Toiminnassa korostuvat asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeu-
den kunnioittaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. 
 
Vastuualueen painopistealueita vuodelle 2017 on toiminnan sisällön kehittäminen sekä tavoit-
teellinen johtamis- ja esimiestyö, jota pyritään tukemaan tarkoituksenmukaisilla koulutuksilla.  

Toimitilojen remontit jatkuvat edelleen vuonna 2017 mm. Kuhmon Honkalinnassa. Samoin Sot-
kamon Palvelukeskus Himmeliin ja Hyrynsalmen hoivayksikköön on tulossa remontti, jossa 
toimitiloja saneerataan vastaamaan vanhusten pitkäaikaiselle asumiselle asetettuja laatusuosi-
tuksia. Lisäksi Kajaanissa sijaitsevan Palvelukeskus Kallion lyhytaikaishoito järjestetään uudel-
leen asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Kajaanin pääterveysaseman tilojen jatkokäytön 
suunnitelma koskee vastuualuetta niin ikään pitkäaikaisen laitoshoidon toimitilojen osalta. 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualue  

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden kuntalais-
ten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi. Tutkimus-
ten mukaan erillinen asiakasohjausyksikkö parantaa palvelutarpeen arviointia sekä asiakkaiden 
tasavertaista kohtelua (Groop Johan, 2012: Theory of Constraints in Field Service: Factors Limiting Productivity in Home Care 

Operations) Tekes, Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon. Vanhuspalveluiden tulosalueella asiakasohjaus 
on keskitetty palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueelle.  

Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko ikääntyneiden palvelujärjestelmän peruspilari. Tavoittee-
na asiakasohjauksessa on turvata ikääntyneille oikeat palvelut oikeaan aikaan ja siten ehkäistä 
raskaiden palvelujen tarve. Asiakasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kuntalaisia neuvo-
taan ja ohjataan laaja-alaisesti asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymisessä. Toiminnan 
tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä arkea helpottavia ratkai-
suja yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan henkilökohtaisten tapaa-
misten lisäksi puhelin- ja sähköposti ohjauksella. Asiakasohjaajat osallistuvat erilaisiin yleisöta-
pahtumiin sekä erilaisten järjestöjen tilaisuuksiin. Ohjausta toteutetaan myös kuntien alueilla 
sijaitsevissa matalankynnyksen neuvontapisteissä. Neuvontapisteissä asiakasohjaajat ovat 
paikalla ennalta sovitusti parillisina viikkoina. Aukioloajoista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja 
asioimaan voi tulla ilman ajanvarausta.  

Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
täminen sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työntekijöiltä 
suunnitelmallista työskentelyä, kykyä neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovittaa, järjes-
tää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja. Tällä tavoin pyritään takaamaan, että kainuulaiset 
vanhukset saavan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua kotikunnasta ja asuinpaikasta 
riippumatta. Palveluiden ohjauksessa ja järjestämisessä huomioidaan se, että palvelutakuu 
toteutuu lain asettamissa määräajoissa. 

http://hema.aalto.fi/fi/henkilokunta/groop__diss
http://hema.aalto.fi/fi/henkilokunta/groop__diss
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Vuoden 2017 aikana keskitettyä asiakasohjaustoimintamallia kehitetään edelleen ja toiminta-
malli juurrutetaan keskeiseksi osaksi vanhuspalvelujen toimintaa. Tulevan vuoden toiminnan 
tavoitteena on syventää asiakasohjaajien osaamista vastaamaan entistä paremmin asiakkai-
den palvelutarpeita. Lähivuosien tavoitteena on hyödyntää vanhuspalveluissa toimivaa asia-
kasohjaustoimintamallia laajemmin koko sotessa.  

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut. Iäkkäille henkilöille tarjot-
tavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava asiakkaalle 
hyvä hoito ja huolenpito. Vastuualueelta toteutetaan yksityisten palveluntuottajien ohjausta, 
neuvontaa ja valvontaa. Vastuualueelta toteutettavassa palvelujen sisällön ja laadun valvon-
nassa korostuvat ennakoiva valvonta, omavalvonta sekä riskiperusteinen valvonta. Valvontaa 
toteutetaan sekä kotihoidon palvelutuottajien että ympärivuorokautisten hoivapalveluntuottajien 
osalta valtakunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti. Lääkkeiden annosjakelun 
puitesopimuskumppaneiden osalta ohjausta ja valvontaa toteutetaan seuraamalla sopimuksis-
sa sovittujen asioiden, kuten raportointitietojen ja yhteistyötapaamisten toteutumista.  
 
Alkuvuodesta 2017 Palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huo-
lehtia uusista voimaan tulevista sopimuksista sekä niihin liittyvistä neuvotteluista valittujen pal-
veluntuottajien kanssa. Vuoden 2017 alussa tulevat voimaan uudet sopimukset mm. sotainva-
lidien palveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa. Samoin tehostetun asumispal-
veluiden hankinnan uusi sopimuskausi alkaa 1.3.2017. Lisäksi vuoden 2017 kuluessa arvioi-
daan tavallisen palveluasumisen palvelusetelin käyttöön liittyviä käytäntöjä saatujen kokemus-
ten perusteella, sillä määräaikainen kokeilu päättyy 31.5.17. Mahdollinen päätösesitys tavalli-
sen palveluasumisen palvelusetelin jatkokäyttöön liittyen valmistellaan kesäkuun alkuun men-
nessä.  
 

1.8. Ympäristöterveydenhuolto  

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta) 
  

  
Näkökulmat  Strategiset päämäärät  
 
 
Asiakas ja asukas 
 
  
 
 
 
Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Talous 
 
 
 
 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme väestön ja eläinten terveyttä sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme terveyshaittojen syntymistä 
tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä seudullisesti hoidetun ympäristö-
terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1.Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti ja asi-
akkaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin 

1.1 
Valvontasuunni-
telman toteutu-
minen valtakun-
nalliseen suosi-
tukseen nähden 

1.1 
Praktikoille 
saatu sijaisia 
tarvittaessa. 
Suunnitelmalli-
sen valvonnan 
toteuma 77 % 
omaan ja 29 % 
valtakunnalli-
seen tavoittee-
seen nähden 

1.1 
100 % 

1.1 
Praktikoille 
saatu sijaisia 
tarvittaessa 

1.1 
100 % 

1.1 
Praktikoille 
saatu sijaisia 
tarvittaessa 

1.1 
Rekrytoinnin on-
nistuminen ja toi-
minnan oikea koh-
dentaminen tär-
keimpiin osa-
alueisiin riskinarvi-
oinnin ja suunnitel-
mallisuuden avulla 

Praktikoille saatu 
sijaisia tarvittaes-
sa. Suunnitelmalli-
sen valvonnan 
toteuma 44 % 
omaan ja 16 % 
valtakunnalliseen 
tavoitteeseen näh-
den 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla) 

 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

2.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä 

2.1 

Kehityskeskus-

telut %-osuus yli 

1 v. kestävistä 

palvelussuhteista 

 

2.1 

Toteutumispro-

sentti 52 % 

 

2.1 

Toteutumispro-

sentti  

80 - 100 % 

2.1 

Toteutumis-

prosentti  

80 - 100 % 

2.1 

Kehityskeskustelut 

toteutuvat suunnitel-

lusti 

Kehityskeskustelut 

aloitettu 

3.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme 

osaamista 

3.1 

Sairauspoissa-

olot pvä/HTV 

 

 

3.1  

12 pvä/HTV 

3.1 

< 13 pvä/HTV 

 

3.1 

10 pvä/HTV 

3.1 

Varhaisen tuen 

-mallin käyttö 

Poissaolotiedot 

saadaan vuoden 

lopussa 

3.2 

Työyhteisön il-

mapiiriosio työ-

hyvinvointi-

kyselyssä 

3.2 

Työhyvinvoin-

tiohjelma laadit-

tu 

3.2 

Ei mitata  

v. 2017 

3.2 

> 4.0 

3.2 

Työhyvinvointioh-

jelman laatiminen 

Ohjelma laadittu 

3.3 

Täydennyskoulu-

tus pv/hlö 

3.3 

5 pvä/htv 

3.3 

5.0 pv/hlö 

3.3 

> 5 pv/hlö 

3.3 

Täydennyskoulutuk-

sen suunnittelu kehi-

tyskeskustelujen 

pohjalta ja koulutus-

ten kirjaaminen 

HRM-järjestelmään 

Toimittu suunnitel-

man mukaisesti 

1.2 
Laboratoriopal-
velut järjestetty 

1.2 
Laboratorion 
analyysipalvelut 
on kilpailutettu 
ja Savo-
Karjalan Ympä-
ristötutkimus 
Oy voitti kilpai-
lutuksen. 

 

1.2 
Asiakkaan kan-
nalta riittävät 
palvelut 

1.2 
Asiakkaan kan-
nalta riittävät 
palvelut 

1.2 
Yhteistoiminta 
palveluja tuottavan 
laboratorion kans-
sa 

Saatu riittävät 
laboratoriopalvelut 
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 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

4. Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla 

4.1 

Asiakaskokemus 

4.1 
Palautteet on 
kerätty ja käsi-
telty 
 

 

4.1 
Kerättyä tietoa 
asiakaskoke-
muksista 

 

 
 
4.1 
Reklamaatioita  
< 2 

4.1 
Asiakaskoke-
muksen perus-
teella palvelut 
on muotoiltu 
vaikuttavam-
maksi ja luotet-
tavaksi 
 
4.1 
Reklamaatioita 
0 

4.1 
Asiakaspalauttei-
den kerääminen ja 
käsittely 

Palautteet kerä-
tään ja käsitellään 

 

Reklamaatioiden 
määrä vuoden 
lopussa 

4.2 

Tietotarpeet 

4.2 
Tietoa ei saata-
villa 

4.2 
Johdon työ- 
pöytä laajem- 
min käytössä 

4.2 
Tiedolla joh- 
taminen on 
johtamispro- 
sessin ydin 

4.2 
Laajennetaan joh-
don työpöydän 
käyttöä 

Käytössä 

4.3 

Johdon katsel-

musten toteutu-

minen 

4.3 
Ei toteutettu 

4.3 
Johdon katsel-
mukset  
1 x vuosi toteu-
tetaan jokaisel-
la vastuualueel-
la 

4.3 
Johdon katsel-
mukset toteutu-
vat 100 % 

4.3 
Johdon katselmuk- 
set 

Ei toteutettu 

5. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivisem-

paan osallistumi-

seen omaan hoito- 

ja palveluproses-

siinsa 

 

5.1 

Verkkosivut päi-

vitetty 

 

5.1 

Verkkosivuja voi 

käyttää asiakas-

palveluun (lupa- 

ja ilmoitusasioi-

den hoitaminen) 

5.1 

Verkkosivustoa 

päivitetty 

 

5.1 

Verkkopalvelu- 

jen kehittämi- 

styössä on oltu 

mukana 

 

 

5.1 

Verkkosivuston 

päivittäminen 

 

5.1 

Palvelujen siir-

tämistä verk-

koon tehoste-

taan 

5.1 

Verkkosivusto 

on tärkeä pal-

velu- ja yhtey-

denotto-kanava 

5.1 

Verkkosivujen 

päivittäminen 

säännöllisesti 

 

5.1 

Verkkopalvelujen 

kehittäminen 

Verkkosivujen 

päivittämiseen 

osallistuttu. Verk-

kopalveluja kehite-

tään 

5.2 

Sähköinen rapor-

tointi onnistuu 

5.2 

On osallistuttu 

kehittämistyö-

5.2 

Tiedot saadaan 

siirrettyä jous-

tavasti eteen-

5.2 

Tiedot saadaan 

siirrettyä jous-

tavasti eteen-

5.2 

Osallistuminen 

valtakunnallisten 

tiedonsiirtoa kos-
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hön, työ jatkuu päin päin kevien raportointi-

järjestelmien kehit-

tämiseen (YHTI, 

KUTI) 

On osallistuttu 

kehittämistyöhön 

6.Johdamme pal-
veluketjuja asia-
kaslähtöisesti läpi 
organisaation 

6.1 
Toimivat palvelu-
ketjut 

6.1 

Päivitystyötä on 

tehty 

6.1 

Palveluketjujen 

päivittäminen 

6.1 

Ajantasaiset 

hoito- ja pal- 

veluketjut 

6.1 

Palveluketjujen 

säännöllinen päi-

vittäminen  

Työ kesken 

6.2 6.2 

 

6.2 

Lean-työpajoi- 

hin osallistu- 

minen 

6.2 

Lean-työpa- 

joihin osallis- 

tuminen 

 

6.2 

Osallistuminen 

organisaation 

Lean- 

kehittämistyöhön 

Osallistuttu 

7.Uudistamme ja 
kehitämme palve-
luitamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

7.1 
Työnjaon ja eri-
koistumisen ke-
hittäminen 

7.1 
Työohjeita päi-
vitetty 

7.1 
Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 

7.1 
Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 

7.1 
Työohjeet päivite-
tään. Toimitaan 
mahdollisimman 
tehokkaasti ja to-
teutetaan sovittua 
työnjakoa 

Työohjeista päivi-
tetty 

7.2 7.2 7.2 
Palvelujen ke- 
hittäminen so-
te- ja maa- 
kuntauudistus- 
työssä 

7.2 
Asiakkaiden 
palvelut turvattu 

7.2 
Sote- ja maakunta- 
uudistukseen osal-
listuminen ja 
edunvalvonta 

Osallistuttu uudis-
tustyöhön 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

(sama kuin ky tasol-
la) 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(sama kuin ky tasol-
la) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

8. Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

 

8.1 

Talousarvio ja 

tilinpäätös 

8.1 

Talousarvion 

toteumaa on 

käsitelty vastuu-

aluepalavereis-

8.1 

Tilinpäätös to-

teutuu talousar-

vion mukaan 

8.1 

Tilinpäätös 

toteutuu talo-

usarvion mu-

8.1 

Taloutta seurataan ja 

poikkeamiin reagoi-

daan 
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sa. Toteuma TP 

2016 on 93,4 % 

(vrt.KS 2016) 

 kaan Talousarvion to-

teumaa on käsitelty 

vastuualuepalave-

reissa 

9. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehok-kaasti 

9.1 

Ajantasainen hin-

nasto 

 

9.1 

Uusittu maksu-

taksa otettu 

käyttöön 

1.1.2016 alkaen 

9.1 

Hinnaston tar-

kistaminen 

 

9.1 

Lain mukainen 

maksullisuus 

toteutuu 

100 %:sti 

9.1 

Hinnat määritelty 

lainsäädännön mu-

kaisesti 

Uusittu maksutaksa 

otettu käyttöön 

1.1.2017 alkaen 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  

YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 

Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 12,8 394 -39,4 354 -10,2 396 0 396 11,9 190 48,0

   Myyntituotot 13,0 244 -53,1 214 -12,3 244 0 244 14,0 104 42,6

   Maksutuotot 6,1 130 6,6 139 6,9 152 0 152 9,4 86 56,6

   Tuet ja avustukset 600,0 0 -100,0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Muut tuotot 0,0 20 0,0 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT -2,3 2 505 -8,5 2 372 -5,3 2 456 0 2 456 3,5 1 595 64,9

       Palkat ja palkkiot -0,5 1 377 -9,8 1 289 -6,4 1 296 0 1 296 0,5 858 66,2

       Henkilösivukulut -4,2 469 -5,8 460 -1,9 454 0 454 -1,3 289 63,7

   Henkilöstökulut -1,4 1 846 -8,8 1 749 -5,3 1 750 0 1 750 0,1 1 147 65,5

       Asiakaspalvelujen ostot 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 5,6 173 -16,4 148 -14,5 173 0 173 16,9 97 56,1

   Palvelujen ostot yhteensä 5,6 173 -16,4 148 -14,5 173 0 173 16,9 97 56,1

   Aineet ja tavarat -33,3 88 10,0 86 -2,3 111 0 111 29,1 104 93,7

   Avustukset -7,6 90 5,9 78 -13,3 100 0 100 28,2 50 50,0

   Vuokrat -1,6 255 -15,0 272 6,7 281 0 281 3,3 181 64,4

   Muut kulut 17,1 53 29,3 39 -26,4 41 0 41 5,1 16 39,0

TOIMINTAKATE -6,2 -2 111 1,1 -2 018 -4,4 -2 060 0 -2 060 2,1 -1 405 68,2

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE -6,2 -2 111 1,1 -2 018 -4,4 -2 060 0 -2 060 2,1 -1 405 68,2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15,0 -23 -54,9 -16 -30,4 -15 0 -15 -6,3 -11 73,3

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -6,4 -2 134 -0,2 -2 034 -4,7 -2 075 0 -2 075 2,0 -1 416 68,2

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6,4 -2 134 -0,2 -2 034 -4,7 -2 075 0 -2 075 2,0 -1 416 68,2

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  KS 2017TA 2017
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

ks-17

Toteuma 

1- 8 kk

 

Mittarit / Tunnusluvut         

Mittarit/Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
 

TA 2017 Toteuma 1-
8 kk/2017 

Asukas, asiakas 
 

      

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset 

      

Valvontasuunnitelman toteu-
tuminen valtakunnalli- 
seen suunnitelmaan nähden 
(%) 

Suunni- 
telmalli- 
nen val- 
vonta 70 
% (oma) 
ja 23 % 
(valta- 
kunnalli- 
nen) 
 

Suunnitel-
mallinen 
valvonta 75 
% (oma) ja 
23 % (valta-
kunnallinen) 

Suunnitel- 
mallinen 
valvonta 
88 % (oma) 
ja 28 % 
(valtakun- 
nallinen) 

Toteuma 
77 % 
omaan ja 
29 % valta-
kunnalli-
seen tavoit-
teeseen 
verrattuna 

100 % Toteuma 44 
% omaan ja 
16 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Lain mukaisten laboratorio- Elintar- Laboratorio- Savo- Laboratori- Asiakkaan Riittävät 
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palvelujen järjestäminen 
vuodesta 2015 alkaen 

vike- ja 
ympäris-
tölabo-
ratorio 
toimi lain- 
säädän-
nön vaa- 
timusten 
mukai-
sesti 
 
 
 

toiminta 
loppui 

Karjalan 
ympäristö- 
tutkimus  
Oy:n toimi- 
piste on 
aloittanut 
toiminnan 
Kajaanissa 
v. 2015 

on ana-
lyysipalve-
lut kilpailu-
tettu ja 
Savo-
Karjalan 
Ympäristö-
tutkimus 
OY voitti 
kilpailun 

kannalta 
riittävät labo-
ratoriopalve-
lut 

laboratorio-
palvelut saa-
tu 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

      

Kehityskeskustelut (100 %) 
%-osuus yli 1 v. kestävistä 
palvelussuhteista 

93 % 94 % 93 %  Toteutu-
mispro-
sentti 52 % 
 

Toteutumis-
pro- 
sentti 80 – 
100 % 

Kehityskes-
kustelut aloi-
tettu 

 
Työhyvinvointi 
 
Ilmapiiriosio ka. > 4 

 
 
 
4,0 

 
 
 
4,2 

 
 
 
Ei toteutet-
tu 

TYHY –
kysely: 
esimiestoi-
minta 4.1, 
ilmapiiri 4.1 

 
 
 
Ei mitata v. 
2017 

Ei mitattu 

Sairauspoissaolot pv/htv 
 

13 pv/htv 9 pv/htv 11 tp/hlö 12 pv/htv 
 
 

<13 pv/htv Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 

Täydennyskoulutus pv/hlö/v 
 

3,4 
pv/hlö/v 
 

2 kpl/hlö/v 
 

5 pv/hlö 5 pv/hlö > 5 pv/hlö 
 
 
 
 

Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2013 TP 2014 TP 2015 
 

TP 2016 
 

TA 2017 Toteuma 1-8 
kk/2017 

Asiakaskokemus Asiakas-
palaut-
teet käsi-
telty 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Asiakas- 
palautteet 
käsitelty 
(reklamaa- 
tioita 2) 
 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilö-
kunnan 
kanssa 

Kerättyä 
tietoa  
asiakaskoke-
muksista 
 
Reklamaati-
oita 
< 2 kpl 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökun-
nan kanssa.  
 
Tieto rekla-
maatioiden 
määrästä 
saadaan 
vuoden lo-
pussa 

Johdon tietotarpeet on tun-
nistettu 
 
 
 

Ei määri- 
telty 

Ei määri- 
telty 

Johdon 
työpöytä 
käyttöön- 
otossa 

Ei toteutet-
tu 

Johdon työ-
pöytä laa-
jemmin käy-
tössä 

Käytössä 

Johdon katselmukset toteu-
tettu 

Johdon 
katsel-
mukset 
toteutettu 
laborato-
rion vas-
tuualu-
eella 
 

Johdon  
katselmuk- 
set toteu-
tettu labo-
ratorion vas-
tuualu- 
eella 

Ei toteutet-
tu 

Ei toteutet-
tu 

Johdon  
katselmukset 
toteutetaan 1 
x vuosi jokai-
sella vastuu-
alueella 

Ei toteutettu 

Verkkosivut päivitetty Ei mitattu Verkkosivuja 
päivitetty. 

Verkko- 
sivuja 

Sivuja päi-
vitetty 

Verkkosi- 
vuston päi- 

Verkkosivu-
jen päivittä-
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Verkkosivuja 
voi käyttää 
asiakaspal-
veluun (lupa- 
ja ilmoitus-
asioiden 
hoitoon) 
 

päivitetty vittäminen, 
palvelujen 
siirtämistä 
verkkoon 
tehostetaan 

misessä on 
oltu mukana. 
Palvelujen 
siirtoa verk-
koon kehitet-
ty 

Sähköinen raportointi onnis-
tuu 

Ei mitattu Ei mitattu On osallis- 
tuttu valta- 
kunnallisen 
tiedonsiir- 
tojärjestel- 
män kehi- 
tystyöhön 
 

Tiedonsiirto 
onnistuu 
osittain ja 
kehittämis-
työtä on 
jatkettu 

Tiedot saa- 
daan siir- 
rettyä jous- 
tavasti  
eteenpäin 

Toimittu val-
takunnallis-
ten ohjeiden 
mukaisesti 

Toimivat palveluketjut 
 

Palvelu-
ketjut 
luotu 

Palveluketjut 
luotu, päivit-
tämis-
tarvetta on 
 

Palveluket- 
juja päivi- 
tetty 

Päivitetty 
osittain 

Palveluketju-
jen päivittä-
minen 
 
Lean-
työpajoihin 
osallistumi-
nen 
 

Palveluketju-
ja päivitetty 
 
 
Osallistuttu 

Työnjaon ja erikoistumisen 
kehittäminen 

Työoh- 
jeita tehty 

Työohjeita 
luotu  

Lakisäätei- 
sen näyt- 
teenoton 
toteuma  
100 % 

On kehitet-
ty toiminta-
tapoja, 
työtä jatke-
taan 

Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 
 
Palvelujen 
kehittä- 
minen sote- 
ja maakunta-
uudistus-
työssä 
 

Työohjeiden 
kehittämis- ja 
päivitystyötä 
jatkettu.  
 
Osallistuttu 
uudistustyö-
hön 

Talous       

Talousarvion toteutuminen 97,6 % 87 % 89 % 93,4 % 
 

Tilinpäätös 
toteutuu 
talousarvion 
mukaan 

31.8 toteuma 
on 68,2 %. 
Talousarvio 
tullenee to-
teutumaan, 
koska mak-
sutuotot eivät 
ole ajantasal-
la 

Ajantasainen hinnasto 
 

Hinnasto 
tarkistet-
tu 

Hinnastoa ei 
tarkistettu 

Maksutak-
sa hyväk-
sytty halli- 
tuksessa 
16.12.2015 
§ 249 

Uusittu 
maksutak-
sa otettu 
käyttöön 
1.1.2016 
alkaen 

Hinnaston 
tarkistaminen 

Uusittu mak-
sutaksa otet-
tu käyttöön 
1.1.2017 

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

Suunnitelmallisessa valvonnassa on kehitetty työnjakoa ja seurantaa. Tehtäväalueittain on 
muodostettu tiimit. Suurin osa vuoden 2016 toimintaa koskevasta tiedonkeruusta terveysval-
vonnan osalta tehtiin sähköisesti. Tietojärjestelmää on kehitetty edelleen osallistumalla valta-
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kunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti-, Kuti- ja Vati –liittymät). Elin-
tarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviä epidemioiden selvittämistä koskeva toimintasuunni-
telma laadittiin v. 2016. Häiriötilannesuunnitelma on saatu valmiiksi elokuussa 2017. Uudiste-
tun tupakkalain muutoksista on tiedotettu toimijoita ja osallistuttu järjestettyihin koulutustilai-
suuksiin. 

Eläinlääkintähuollossa praktikoiden sijaisia on saatu alkuvuodesta riittävästi. Tämä pienentää 
vakinaisten viranhaltijoiden päivystyksen kuormittavuutta. Hygieenikkoeläinlääkäri on aloittanut 
tehtävässä 1.2.2017. Hän toimii eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkönä ja vastaa mm. 
eläinperäisten elintarvikkeiden sekä niitä käsittelevien laitosten valvonnasta. Valvontaeläinlää-
käri oli virkavapaalla alkuvuoden ja palasi töihin 1.6.2017 alkaen. Hänellä oli sijainen 50 %:n 
työajalla. 

Ympäristöterveydenhuolto on osallistunut sote- ja maakuntauudistustyöhön. Edustaja on ollut 
työryhmissä 3 (työvoima-, yritys- ja maaseutupalvelut) ja 4 (maankäyttö, luonnonvarat, liikenne 
ja ympäristö). Työryhmät ovat laatineet väliraportit. 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorion kanssa on tehty yhteistyötä. Harkinnanva-
raista näytteenottoa on vähennetty. Elintarvikenäytteenottoa on kehitetty projektiluontoiseksi 
keskittyen tiettyihin tuotteisiin / kohteisiin. Lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin tutkimusprojek-
teihin. 

 

Toimintasuunnitelma Vuodelle 2017 

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan suunnitelmakauden 2015 - 2019 mukaisen suunnitel-
man perusteella. Se on laadittu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Päämääränä on valvon-
nan vaikuttavuus. Riskinarvioinnin kehittämistä jatketaan ohjelmien mukaisesti. 

Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on siirtynyt 1.5.2016 alkaen kunnista ja aluehallin-
tovirastoista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.  

Oiva-tarkastukset on laajennettu koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita. Tarkastus-
toimintaa jatketaan. Elintarvikelainsäädäntöön tulee uudistuksia mm. elintarvikkeista annettavi-
en tietojen osalta. Talousvesiasetuksen erityistilannesuunnitelmat on laadittava syyskuun 2016 
alkuun mennessä. Suunnitelma liittyy myös ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitel-
maan, jonka laatimista jatketaan v. 2017. Toimintasuunnitelma elintarvikkeiden ja veden väli-
tyksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä laadittiin v. 2016. Uuden tupakkalain (549/2016) 
mukaan tupakoiden lisäksi on tullut uusia tuotteita, jotka vaativat myyntilupakäsittelyn ja vuon-
na 2017 parveketupakointia voidaan rajoittaa tupakkalain nojalla. Tehtävää tullaan hoitamaan 
Valviran antamien ohjeiden mukaisesti. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallis-
tutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-liittymät). 

Eläinlääkintähuollossa on viime vuosina saatu riittävästi praktikoiden sijaisia ja työn kuormitta-
vuus pyritään pitämään kohtuullisena käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia päivystäjiä. Jatketaan 
työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Päivystyksessä eriytetään pien- ja suureläinpäivystys 
eläinlääkintähuoltolain hengen mukaisesti silloin kun se on mahdollista. Hygieenikkoeläinlääkä-
rin virka pyritään täyttämään pätevällä henkilöllä ja perehdyttämään hänet tehtäväänsä. 

Alkutuotannon valvonta uudistuu vuoden 2017 aikana; mukaan tulee paljon uusia kohderyh-
miä, joita ei ole ennen valvottu. Uusiin valvontakohteisiin ja niiden valvonnasta laadittuihin oh-
jeisiin perehtyminen sekä valvonnan kohteina olevien toimijoiden ohjaus.  

Eläinsuojelulaki tulee uudistumaan vuoden 2017 aikana. Ilmoituksenvaraiset kohteet tarkaste-
taan riskinarviointiin perustuen 1–3 vuoden välein.  
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Maakunta- ja sote-uudistukseen osallistuminen. 

Vuoden 2015 alusta alkaen Kajaanissa on toiminut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n la-
boratorio. Vuoden 2015 toteutetussa kilpailutuksessa laboratorio voitti kilpailutuksen ja se on 
valittu analyysipalvelujen toimittajaksi 31.5.2020 saakka. Laboratoriomuutos on vaikuttanut 
mm. näytekuljetuksiin niin että asiakkaat ja terveystarkastajat käyttävät enemmän aikaa näyt-
teiden kuljettamiseen. Lisäksi harkinnanvaraista näytteenottoa vähennetään. Laboratoriotoi-
minnan sujuvuutta pyritään parantamaan yhteistyöllä ja etsimällä ratkaisua logistiikkaan. 

 

2 LIIKELAITOKSET  

2.1 Kainuun Työterveys – liikelaitos  

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Eija Alatalo 

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta) 

   
Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
Asiakas  
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
osaaminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
Talous 
 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen strategiakartta 2017–2020. Strategiset päämäärät näkö-
kulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten työnantajien ja työntekijöiden hyvinvointia. 

Järjestämme vastuullamme olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET 
TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun Työterveys -liikelaitos on arvostettu edelläkävijä työterveyshuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittä-
jänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 Asiakas  

Strateginen pää-
määrä 

 

 Hyvinvoivat kainuulaiset työnantajat ja työntekijät 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten työn-
tekijöiden työhy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä työn-
antajien kanssa. 

1.1.  
Resurssimittari, 
työkykyasiat, kl 
1> 50 % 

 

1.1. 
Osatyökyvyttö-
tö-
myys/työkyvyttö
myysindeksi on 
1,6 
 
 

1.1. 
Kelan korvaus-
luokka 1 (en-
naltaehkäisevä 
työ) > 50 % 
kokonais-
kustannuksista 
 

1.1. 
kl 1 > 55 % 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
Riittävät resurssit 
vastaamaan asia-
kasyritysten työ-
terveyshuollosta 

Korvausluokka 1 
(ennaltaehkäisevä 
työ) oli 50,6 %, eli 
tavoitteeseen ei 
päästy. Käytössä 
ei ollut riittävästi 
työterveyslääkäri 
resurssia.  
Sairaanhoito-
palvelut olivat riit-
tävästi resursoitu 

2. Kehitämme 
prosesseja työky-
vyn varhaiseen 
toteamiseen 

 

2.1. 
Yhteistyössä 
työantajien kans-
sa löydämme 
osatyökykyiset ja 
heille on tehty 
suunnitelma, 
mittarina on työ-
terveys-
neuvottelujen 
määrä   

2.1. 
Asiakasyhteis-
työtä on lisätty 
työnantajien 
kanssa.  Asia-
kasvastaava 
tehnyt sopi-
mukset yhteis-
työssä tj:n 
kanssa. Toi-
minva käytäntö. 

Omasote toimii 
ja sähköisiä 
palveluita kehi-
tetty, mutta 
valmiita vasta 
keväällä 2017. 

2.1. 
Tavoitteena on 
löytää 95 % 
yrityksen osa-
työkykyisistä 
henkilöistä, 
työterveys-
neuvottelujen 
määrä > 340 

2.1. 
Tavoitteena on 
löytää 95 % 
yrityksen osa-
työkykyisistä 
henkilöistä, 
työterveys-
neuvottelujen 
määrä > 340 

 

2.1. 
Yrityksen vastaa-
vat ammattihenki-
löt tekevät tiivistä 
yhteistyötä henki-
löstöhallinnon 
kanssa (kump-
panuus), työkyvyn 
tuen mallin aktiivi-
nen käyttö työter-
veyshuollossa 

Työterveys-
neuvotteluita on 
pidetty 320 kpl, 
joka on 94 % ta-
voitteesta. Työter-
veysneuvottelujen 
määrä tulee ole-
maan arvioitua 
suurempi. 



116 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 
 

 Henkilöstö ja osaaminen 

Strateginen pää-
määrä 

 

 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

4. Tuemme henki-
löstöä, johtamista 
ja lähiesimiestyötä 

4.1. 
Kehitys-
keskustelut % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 
Kehityskeskus-
telut on käyty 
vuoden aikana 
98 % kaikkien 
ammattiryhmi-
en kanssa.  
Esimiehet ovat 
osallistuneet 
koulutukseen ja 
vastaava työ-
terveyslääkäri 
Pomon polku -
hankkeeseen 

4.1 
Toteutumis- % 
100. Kehitys-
keskustelu 
käydään kaik-
kien kanssa, 
uusien ja sijais-
ten kanssa n. 2 
kk päästä työ-
höntulosta 
(varmistetaan 
perehtymisen 
onnistuminen). 

4.1 
Toteutumis- 
% 100. Kehi-
tys-keskustelu 
käydään kaik-
kien kanssa, 
uusien ja 
sijaisten 
kanssa n. 2 
kk päästä 
työhöntulosta 
(varmistetaan 
perehtymisen 
onnistuminen) 

4.1 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitel-
lusti 

Kehityskeskusteluita 
on käyty n. 50 %. 
Jatkuvat loppuvuo-
den aikana 

 

 

3. Kehitämme 
vaikuttavuutta 

3.1.  
Vaikuttavuus-
mittari, suhdelu-
ku= alkaneet 
osatyö-
kyvyttömyys-
eläkkeet / työky-
vyttömyys-
eläkkeet sekä 
lausuntojen hylky 
% 

 3.1.  
Tavoitteena 
löytää työky-
kyä, suhdeluku 
50/50, hylky % 
< 85 

3.1.  
Tavoitteena 
löytää työky-
kyä, suhdeluku 
50/50, hylky % 
< 85 

3.1. 
Yhteistyö valta-
kunnallisen laatu-
verkoston ja Kevan 
kanssa, mukana 
muut kunnalliset 
työterveyshuollot, 
vertaisarvioinnit, 
työtoiminta-
lähtöisen terveys-
tarkastuksen käyt-
tö, ammatti-
osaamisesta huo-
lehtiminen lausun-
tojen teossa 

Yhteistyö valta-
kunnallisen  
laatuverkoston ja 
Kevan kanssa on 
jatkunut, mutta 
osavuosikatsauk-
sen ajankohdalta 
ei ole uutta tietoa 
suhdeluvuista tai 
hylky %. 
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5. Johdamme hen-
kilöstön työhyvin-
vointia ja kehi-
tämme osaamista 

5.1. 
Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

 
 

 
 

 
5.2. 
Työyhteisön  
työhyvinvointi-
kysely  

 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.  
Täydennys-
koulutus pv/hlö, 
STM:n ohje 

 

 
 

 

 

5.4. Osatyöky-
kyisille etenemis-
suunnitelma 
 

 

 

 

 

 
 
5.5.  Varhemak-
sujen osuus- % 
henkilöstö-
kuluista 

 
 
 

 

 

 
 

 

5.1.  

 

 

 

 

 
5.2.     
 

 

 

 

 

 
 

5.3.    
Koulutussuun-
nitelmien mu-
kainen lisäkou-
lutus on toteu-
tunut, ka. 12,8 
pv/hlö.  Ammat-
tiryhmäkohtais-
ta erittelyä ei 
ole saatavilla 
raportoinnista 
 
5.4.  

 
 

 

 

 
 

 
5.5.  
Ei tietoa 

 

 

 

 

 
 

 

5.1. 
10,0 pv/HTV 

 

 

 

 
 
5.2. 
Tulos väh. 75 
% max. 
 
 

 

 

 

 

5.3.  
Väh.7 pv/hlö, 
ammattihenkilöt 
ja asiantuntijat, 
muut väh. 3 
pv/hlö 

 

 
 

5.4.  
95 % toteutuma 
 
 

 

 

 
 

 
5.5.  
laskeva trendi 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

5.1.    
7,00 pv/HTV 

 

 

 
 

 
5.2.  
Tulos väh. 75 
% max. 

 

 

 

 

 

5.3. 
Väh.7 pv/hlö, 
ammatti-
henkilöt ja 
asiantuntijat, 
muut väh. 3 
pv/hlö 

 
 
 
 
5.4.  
100 % toteu-
tuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.  
Varhe-
maksujen 
osuus henki-
löstö-kuluista 
pienenee 5 % 
 
 
 
 

 
 

 

5.6.  

5.1. 
Varhaisen tuen -
mallin käyttö 

Varhaisen tuen -
malli on aktiivisessa 
käytössä. Sairaus-
poissaoloja oli 11,2 
pv/HTV 
 
 
5.2.  Kaikissa työyh-
teisöissä hyvinvointi-    
kyselyn palaute 
käsitelty 
 
Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole ollut 
kahden ensimmäi-
sen vuosineljännek-
sen aikana. 

 
5.3.  
Täydennyskou-
lutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutus-
ten kirjaaminen 
HRM-järjestelmään.  

Täydennyskoulutuk-
sia on ollut 5,7 pv/ 
työntekijä 
 

5.4. 
Tiivis yhteistyö työ-
terveyshuollon 
kanssa 
 
Tiivis yhteistyö työ-
terveyshuollon 
kanssa on toiminut 
ja 100 % tehty osa-
työkykyisille etene-
missuunnitelmat 
 
5.5. 
Luodaan korvaavan 
työn malli 

Korvaavan työn 
malli on tehty. Tou-
kokuussa on tulossa 
koulutustilaisuus 
henkilöstölle. Varhe-
maksuissa on nou-
seva trendi edelli-
seen vuoteen verrat-
tuna (n. 950 e vuon-
na 2016 ja n. 7000 e 
vuonna 2017 vas-
taava ajankohta). 
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5.6.  
Sähköinen terve-
ystarkastus joka 
kolmas vuosi  

 

5.6.  
 

5.6.  
Tehdyistä tar-
kastuksista 
työkykyriskejä  
< 35 % 

Tehdyistä 
tarkastuksista 
työkykyriskejä    
< 30 % 

5.6.  
Työterveys pystyy 
tarttumaan riskiyksi-
löihin riittävän var-
haisessa vaiheessa 

Henkilökunnan työ-
terveydessä aloitti 
toinen yritys toimin-
nan 1.4.2017. Työ-
kykyriskejä on löy-
detty ja pidetty työ-
terveysneuvotteluja. 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

 

Nykytila 

(TP16) 
Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

6. Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa jär-

jestämistä sekä 

tuottamista asiakas- 

ja prosessitiedon 

avulla 

6.1.  
Asiakaskoke-
mus ja -palaute 
(internet/ palau-
telaatikot / yk-
sikkö / s-posti, 
puhelut), palaut-
teet käsitellään 
100 % 
 
6.2.  
Tietotarpeet 

 

 

 

 

 
6.3. 
Paljon palvelua 
käyttävien asi-
akkaiden tunnis-
taminen 

 
 
 
 
 
 
6.4. 
Johdon katsel-
musten toteu-

6.1.  
Ajantasaiset 
raportit ovat 
saatavilla, 
myös työterve-
yshuoltoraportit 
asiakasyrityksil-
le 
 

6.2. 
 

 

 

 
 

 

6.3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.4.  

6.1.  
100 % käsittely 
johtoryhmässä 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. 
Raportointioh-
jelma käytössä 
 
 
 
 

 

 

6.3. Tunnista-
misen mene-
telmän valmis-
telu  
 

 

 
 
 

6.4.  
Johdon katsel-
mukset toteutu-

6.1. 
100 % käsitte-
ly johto-
ryhmässä 

 

 

 
6.2.   
Tiedolla joh-
taminen on 
johtamispro-
sessin ydin 
 
 
 
 

 

6.3.  
Menetelmä 
käytössä 
 
 
 
 

 

 
 
6.4.  
Johdon kat-
selmukset 

6.1.  
Varmistetaan, että 
palautekanavat toi-
mivat   

Asiakaspalautteet 
on käsitelty 100 % ja 
toimintoja on kehitet-
ty niiden pohjalta 

6.2. 
Kehitetään rapor-
tointiohjelmaa tar-
peen mukaan 

Johdon raportointia 
on kehitetty edel-
leen. On lisätty toi-
mintaa mittaavia 
laatu-indikaattoreita 

6.3. 
Tutkimustiedon hyö-
dyntäminen ja asi-
akkaan saaminen 
työkyvyn tuen toi-
mintamallin piiriin 

Paljon palvelua käyt-
täviä asiakkaita ei 
ole tunnistettu. Asia 
on kehitteillä. 
 

6.4.  
Johtokunta määrit-
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tuminen  vat 100 % 

 

toteutuvat 100 
% 
 
 

tää aiheen vuosittain 

Johdonkatselmuksia 
ei ole toteutettu al-
kuvuoden aikana 

7. Kehitämme asi-

akkaillemme (yri-

tykset ja työntekijät) 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivisem-

paan osallistumi-

seen  

7.1.  
Sähköisten 

asiointipalvelu-

jen käyttöaste 

7.1. Sähköisistä 

palveluista 

työnantajan 

extranet ja Mel-

la palveluohja-

us valmistuvat 

kevään 2017 

alussa. 

Hoitajien net-

tiajanvaraus on 

otettu käyttöön, 

samoin lääkäri-

/hoitaja-

/psykologi- ja 

fysioterapeutti 

aikojen tarkas-

taminen ja pe-

ruuttaminen 

aivan vuoden 

2017 vaihtees-

sa. 

Asiakaskyselyjä 

ei ole suoritettu. 

 

7.1.  
Uudet verkko-

sivut käytössä, 

työnantajan 

extranet käy-

tössä, net-

tiajanvaraus 

hoitajille käy-

tössä, Mella –

palveluohjaus 

käytössä, 

omasoten käyt-

töaste 50 % 

7.1.  
80 % asiakas-

yrityksistä 

käyttää työn-

antajan extra-

net-palvelua, 

työntekijät 

käyttävät 80 

% sähköisiä 

palvelu-

muotoja 

 

 

 

7.1.  
Sähköiset palvelut 

pidetään ajan tasalla 

ja kehitetään uusia 

asiakasyritysten 

tarpeita varten 

Sähköisistä palve-

luista on otettu käyt-

töön nettiajanvaraus 

ja uudet nettisivut 

sekä sähköinen 

terveystarkastus ja 

Työnantajan Extra-

net. 

Asiakastyytyväi-

syyskysely tulossa 

loppu vuodesta. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti  

8.1.  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(Lean) 

8.1.  
Laatutyössä on 
päivitetty työky-
kyneuvottelu- ja 
terveystarkas-
tusprosesseja, 
depressiopoti-
laan hoitopol-
kua sekä koulu-
tettu henkilös-
töä  

8.1.  
Lean jalkautuu 
organisaatiossa 
ja koulutetaan 
yksi lähi-
esimiehistä 
Lean- työ-
tapaan  

8.1. Ajan-
tasaiset hoito- 
ja pal-
veluketjut  ja 
Lean- työtapa 
käytössä koko 
organisaati-
ossa 

8.1.  
Palveluita kehitetään 
ja uudistetaan kehit-
tämistyöryhmän 
avulla 
 

Kehittämistyöryhmä 
on päivittänyt toimin-
tasuunnitelmaa ja -
prosessia sekä 
työkyvyn tuki-
toimintamallia. 

Etäpalveluiden vas-
taanottoprosessia 
on kehitetty. 

9. Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

9.1. Omavalvon-
ta, jonotusajat 

 

 
 

 

 

9.1.  
 
 
 
 

 

 

9.1. Jonotusajat 
tavoiterajojen 
sisällä 

 
 

 

 

9.1. Jonotus-
ajat tavoitera-
jojen sisällä 

 
 

 

 

9.1.  
Huolehditaan rekry-
toinnista, resussoin-
nista ja henkilöstön 
työhyvinvoinnista 
 
Jonotusaikoja ei ole 
mitattu alkuvuoden 
aikana. Asia on ke-
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9.2. Potilastur-
vallisuus ja 
asiakas-
tyytyväisyys 

 

 

9.2.  
Henkilö-
asiakkaiden 
arvio asiakas-
tyytyväisyy-
destä 3,6/4,5 
vuodelta 2015 

 
 

9.2. Omaval-
vonta-
suunnitelmat 
tehdään ja ote-
taan käyttöön. 
Suurimpien 
asiakas-
yritysten kans-
sa käydään 1-2  
kertaa/vuosi 
asiakas-
neuvottelut. 
Asiakkuuden 
hallinta-
prosessit val-
mistuu. 

 
 

9.2.  
Omavalvon-
tasuunnitel-
mat käytössä. 
Suurimpien 
asiakas-
yritysten 
kanssa käy-
dään 1-2  
kertaa/vuosi 
asiakas-
neuvottelut. 

Asiakkuuden 
hallinta toimi-
vaa. 

hitteillä 
 
9.2.  
Omavalvonta-
suunnitelmat ja toi-
mintakäsikirjat, asi-
akkuuden hallinta-
prosessi päivitetään 
 
Pienten työpaikkojen 
työterveyshuollon 
käynnistäminen on 
kehitetty tuotepake-
tiksi. On osallistuttu 
työterveyslaitoksen 
asiakaspäivään 
”Yrittäjien tth käyn-
nistäminen”. 
Uusia asiakas-
sopimuksia on 
syntynyt 70 (henki-
löasiakkaita 1 387) 
ja vastaavasti lopet-
taneita yrityksiä on 
47 (henkilöasiakkai-
ta 253). Asiakas-
määrä on kasvussa 
verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan 
ajankohtaan. 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

  

Nykytila (TP16) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-8 

kk/2017 kursiivilla 

10. Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

 

10.1.  
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

10.1.  
Tilinpäätös ei 
toteutunut talo-
usarvion mu-
kaan. Tilinpäätös 
on +55 089,58 € 
ylijäämäinen   

10.1. Tilinpää-
tös toteutuu  
talousarvion 
mukaan 

10.1. Tilinpää-
tös toteutuu  
talousarvion 
mukaan 

10.1.  
Taloutta seurataan 
ja poikkeamiin puu-
tutaan 

Talousraportti näyt-
tää -84 620,04 eu-
roa alijäämäiseltä, 
mutta siitä puuttuu 
n. 407 500 euron 
yleismaksut. 

Yleismaksut siirtyi-
vät keväältä syksyyn 
Työnantajan Exrta-
net –palvelun käyt-
töön oton vuoksi 
kesäkuussa. Mikäli 
yleismaksut olisi 
keritty laskuttaa jo, 
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osavuosikatsaus 
näyttäisi n. 322 000 
euroa plussaa.  
Tällä hetkellä, kun 
laskutus on myö-
hässä taloustilanne 
näyttää alijäämäisel-
tä.   

Talousarvion tilin-
päätöstavoitetta ei 
saavuteta, vaan 
tilinpäätös tulee 
jäämään n. 250 000 

ylijäämäiseksi. 

11. Järjestämme 

palvelut kustannus-

tehokkaasti, tuotta-

vuus 

11.1.  
Henkilöstön, 
toiminta-
yksiköiden ja 
organisaation 
tuottavuus-
tavoitteet toteu-
tuvat, tuottavuus 
-prosentit 

11.1.  
Lääkärit 75 % 

Hoitajat 53 % 

Fysioterapeutit 
57 % 

Psykologit 45 % 

11.1.  
Lääkärit 70 % 

Hoitajat 60 % 

Fysiotera-
peutit 70 % 

Psykologit 50 
% 

sekä toiminta-
yksiköille 
resussien 
mukaiset 
tavoitteet 
 

11.1.  
Lääkärit 70 % 

Hoitajat 60 % 

Fysiotera-
peutit 70 % 

Psykologit 50 
% 

sekä toiminta-
yksiköille 
resussien 
mukaiset 
tavoitteet 

11.1. 
Kustannuslaskenta, 
tiedottaminen, val-
vonta ja seuranta 
 
Tuottavuuden osalta 
ei ole ammattiryh-
mäkohtaista tietoa. 
 

 

 

 

 

KAINUUN TYÖTERVEYS 

LIIKELAITOS

1 000 €

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 17,9 5 345 -1,6 4 978 -6,9 5 921 0 5 921 18,9 2 761 46,6

   Myyntituotot 17,9 5 338 -1,4 4 967 -7,0 5 903 0 5 903 18,8 2 761 46,8

   Maksutuotot 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Tuet ja avustukset 0,0 2 -86,7 11 450,0 18 0 18 63,6 0 0,0

   Muut tuotot 0,0 5 0,0 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 88,6 5 496 4,1 4 886 -11,1 5 385 0 5 385 10,2 3 166 58,8

       Palkat ja palkkiot 0,1 2 091 -5,5 1 825 -12,7 2 269 0 2 269 24,3 1 262 55,6

       Henkilösivukulut -1,4 548 -2,8 508 -7,3 594 0 594 16,9 326 54,9

   Henkilöstökulut -0,2 2 640 -4,9 2 333 -11,6 2 863 0 2 863 22,7 1 588 55,5

       Asiakaspalvelujen ostot -50,0 0 -100,0 171 0,0 0 0 0 0,0 74 0,0

       Muut palvelujen ostot 39,3 2 481 17,1 1 916 -22,8 1 995 0 1 995 4,1 1 225 61,4

   Palvelujen ostot 39,2 2 481 17,0 2 087 -15,9 1 995 0 1 995 -4,4 1 299 65,1

   Aineet ja tavarat 31,8 81 -27,7 146 80,2 157 0 157 7,5 92 58,6

   Avustukset 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Vuokrat 2,1 283 14,1 295 4,2 344 0 344 16,6 191 55,5

   Muut kulut 15,8 11 -50,0 25 127,3 26 0 26 4,0 -4 -15,4

TOIMINTAKATE -70,8 -151 -198,4 92 -161,1 536 0 536 482,6 -405 -75,6

   Rahoituskulut ja -tuotot -300,0 1 -50,0 1 0,0 0 0 0 -100,0 1 0,0

VUOSIKATE -370,8 -150 -196,5 93 -162,2 536 0 536 476,3 -404 -75,4

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 216,7 -52 36,8 -63 21,2 -33 0 -33 -47,6 -28 84,8

SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -154,1 -202 -272,3 30 -114,9 503 0 503 1 576,7 -432 -85,9

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 40 0,0 25 -37,5 0 0 0 -100,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -154,1 -162 -202,9 55 -134,0 503 0 503 814,5 -432 -85,9

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2016TP 2015

Muutos-%
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1- 8 kk
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Mittarit / Tunnusluvut  

 
Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2013 TP 2014 TP  2015 
 

TP2016  TA 2017 Toteuma 1-
8 kk/2017 

Asukas, asiakas 
 

      

Asiakaskontaktien lkm 82 222 90 306 90 262 79 686 75 000 46 326 

       

       

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Työpaikkakokoukset 
yksiköittäin 

10 9 9 4 11 7 

Työpaikkakokoukset 
henkilökunta 

10 9 6 11 11 7 

Lääkäreiden lkm/htv 19/11,5 21/10 10/7,3 11/8,0 15/9,8 16/9,4 

    
 

   

Johtaminen, palve-
luiden järjestämi-
nen ja tuotantota-
vat 

       

Terveydenhoitokäyn-
nit 
 

5 742 6 269 10 032 11 210 9 000 7 748 

Työpaikkatoiminta- 
käynnit 

807 799 1 707 1 677 1 500 833 

       

Talous       

Kelan korvausluokka 
1 

2 041 042 € 2 408 701 
€ 

2 307 777 € 2 581 938 € 2 953 500 € 1 533 788 

Kelan korvausluokka 
2 

2 310 461 € 2 867 010 
€ 

2 865 068 € 2 372 690 € 2 950 000 € 1 477 682 

Kelan korvausluokka 
0 

         22 033 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.8.2017 

Toiminnan painopisteenä on ollut ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.  Työterveyshuolto laati 
oman sisäisen Työkyvyn tuki -mallin, jonka avulla hoidetaan työkykyriskissä olevia henkilöitä. 
Mallin avulla varmistetaan prosessin toimivuus yksikön sisällä. Prosessissa on jaettu vastuut 
eri toimijoille ja yhteistyölle. Mallista on tehty julisteet jokaisen työntekijän seinälle sekä mallista 
valmistui asiakkaalle ajanvarauskortti. 
 
Asiakaspalvelussa on kehitetty sähköisiä palveluita. Kaikki työterveyshoitajan vastaanottoajat 
on saatavilla nettiajanvarauksen kautta. Sen kautta voi myös perua kaikkien ammattiryhmien 
vastaanottoajat. 
 
Lääkärien etävastaanottoa on kehitetty. Kajaanin oman akuutti sairaanhoitoyksikön toiminta on 
vakiintunut. Muutos on osoittautunut toimivaksi, vastaanottojen määrä on lisääntynyt ja kriittiset 
asiakaspalautteet ovat vähentyneet. Haastavaksi tilanteet tulevat, kun lääkäriresurssista on 
pula lyhytaikaisestikin. Tätä pyritään jatkossa paikkaamaan lääkärin etävastaanotoilla. 
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Henkilöstön kanssa on lähdetty kehittämään uusia digi-palveluja. Työterveyshoitajille on pidetty 
ensimmäinen oma kilpailu nettiajanvaraukseen liittyen. Koko henkilöstölle on järjestetty kolme 
yhteistä koulutustilaisuutta liittyen asiakaspalveluun sekä asiakkaan kohtaamiseen. Oman työn 
kehittämisistä on tarkasteltu työterveyspsykologin ohjauksessa (kognitiivinen ergonomia) ja 
pyritään poistamaan häiriötekijöitä arkityöstä. 
 
Talousarvion tilinpäätös toteutunee n. 50 %, mutta ylijäämää on todennäköisesti n.  250 000 
euroa. 
 
Yleismaksujen laskutus siirtyi kesän jälkeiseen aikaan ja oli tavoitteena, että kaikkien muiden 
paitsi yrittäjien yleismaksut menisivät jo laskutukseen elokuussa. Näin ei ole tapahtunut, vaan 
yleismaksuista on laskutettu elokuun loppuun mennessä vain 11 % (52 482 euroa). Talousti-
lanne on sen vuoksi väliaikaisesti alijäämäinen. Yleismaksujen siirto aiheutui Työnantaja Ext-
ranet palvelun käyttöönoton vuoksi. 
 
Työterveyshuollon raportointia on kehitetty uusilla laatu-indikaattoreilla, joista saadaan niin 
oman toiminnan raportteja kuin asiakasraportteja. 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

 
Työterveyshuollon toiminta jatkuu liikelaitoksena. Lainsäädännöllinen muutos (HE 212/ 2016) 
antaa kunnallisille työterveyshuolloille kahden vuoden siirtymäajan ns. yhtiöittämispakkoon. 
 
Kehittämme asiakasohjausta (sähköiset palvelut) ja parannamme ajanvaraustoimintoja (net-
tiajanvaraus) sekä tiedon välitystä asiakasyrityksiin (työnantajan extranet -palvelu). 
 
Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jossa työkyvyn tuki-mallin 
avulla etsimme työkykyriskin omaavat henkilöt aktiivisesti työterveyshuollon toiminnan keski-
öön. Kehitämme uusia toimintamuotoja kuntoutuksen kanssa sekä asiakasyritysten työkyky-
koordinaattoreiden/henkilöstöhallinnon kanssa (työterveysyhteistyö). Ennaltaehkäisevän työn 
avulla tuemme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaehkäisemme ennenaikaista eläköi-
tymistä. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto toimii hyvän työterveyshuol-
tokäytännön mukaisesti. 
Palveluiden osalta keskitämme joitakin palveluita tiettyihin toimipisteisiin, mm. hapenottokyky-
testit ja työterveyslääkärin palvelut. Kaikissa toimipisteissä säilyy vähintään työterveyshoitajan 
toiminta. Palveluiden tarjonnassa hyödynnämme etävastaanottoja. Etävastaanotoissa odo-
tamme Kelan korvauskäytännön muutosta, joka mahdollistaisi myös ennaltaehkäisevät toimin-
nat etänä.  
 
 

 

 


