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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2018 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2018 ja toimintasuunnitel-

ma 2019 – 2021 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2017 § 27. 

 
Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 28.3.2018 § 53.  
 
 
TOIMINTATUOTOT 
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2018 yh-
teensä 326,7 milj. euroa.  Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotto-
jen loppusumma ei muuttunut.  Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun 
mennessä 104,9 milj. euroa, joka on 32,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta.  
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.  

 
 
TOIMINTAKULUT 
 
Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 53,0 milj. euroa.  Tä-
mä on 31,0 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 171,0 
milj. euroa.  Arvio lomakorvauksista on jaksotettu kuukausikohtaisesti.  Kertymästä 
puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna 
henkilöstökulut tulevat toteutumaan 0,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempi-
nä.  Henkilöstökulujen kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 2,4 %, joka 
on 1,2 milj. euroa.  Erityisesti huhtikuun aikana henkilöstökulujen määrä on nous-
sut verrattuna edellisen vuoden huhtikuun tilanteeseen.  
 
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle ilman liikelaitosta on 3.340 htv2.  Huhtikuun 
lopun HTV2 on 3.308 eli 32 HTV2 pienempi kuin tavoite koko vuonna.  

 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 16,1 milj. eu-
roa.  Tämä on 33,4 % budjetoidusta.   Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän 
hetken arvion mukaan 0,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina.  Erityisesti 
on huomioitava se, että OYS – ostojen kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
on 1,8 milj. euroa.  Talousarviossa 2018 ostoihin OYS:sta on varattu 13,6 milj. eu-
roa ja huhtikuun loppuun mennessä kuluvan vuoden käyttö on ollut 6,9 milj. euroa. 
 
Muiden palvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,3 milj. eu-
roa, joka on 30,5 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 
viikkoa – 1 kuukausi. Huhtikuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen ar-
vioidaan toteutuvan  0,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.   
 
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 36,0 % budje-
toidusta eli 8,6 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. 
euroa käyttösuunnitelmaa suurempina.  Aineiden ja tarvikkeiden osalta on huomi-
oitavaa, että osassa kuntayhtymän toimintaa tarvikkeita ostetaan kerralla suurempi 
määrä, jolloin kustannukset kohdistuvat tietyille kuukausille. 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Avustukset ovat toteutuneet 28,6 % budjetoidusta eli 4,1 milj. euroa. Avustuksiin 
kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu 
ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.  
 
Vuokrat ovat toteutuneet 34,2 % budjetoidusta eli 4,8 milj. euroa.  Vuokrissa on 
huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljän-
nesvuosittain.  Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
 
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
  
Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. 

 
TULOSENNUSTE 
Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat -3,9 milj. euroa. Kuluvan vuo-
den tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan huhtikuun ennusteen 
mukaan -4,5 milj. euroa alijäämäisenä.    
 

 

 
 
Tilinpäätös

2017

KS

2018

Tot. 

1 - 4.2017

Tot.

1 - 4.2017/ 

TP 2017 , 

%

TA 

muut.jälk.

1 - 4.2018

Tot 1-4.2018

1-4.2018

/KS2018

muut.jälk 

%

Muutos

1-4.kul.vuosi

/1-4 ed.vuosi 

%

ENNUSTE 

VUOSI 2018

Ylitys/ 

Alitus

Muutos  

KS-18/ENN-

18

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

MYYNTITUOTOT 290 602 286 563 95 809 33,0 95 521 94 644 33,0 -1,2 286 576 13 0,0

MAKSUTUOTOT 28 963 29 302 8 054 27,8 9 767 8 677 29,6 7,7 29 305 4 0,0

TUET JA AVUSTUKSET 4 980 7 131 790 15,9 2 377 791 11,1 0,1 7 114 -16 -0,2

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 527 3 753 989 28,1 1 251 744 19,8 -24,8 3 752 -2 0,0

T O I M I N T A T U 328 072 326 749 105 642 32,2 108 916 104 856 32,1 -0,7 326 746 -3 0,0

Palkat ja palkkiot -133 882 -136 475 -41 253 30,8 -45 492 -42 622 31,2 3,3 -137 243 -768 0,6

Henkilösivukulut -34 475 -34 436 -10 539 30,6 -11 479 -10 410 30,2 -1,2 -33 520 916 -2,7

HENKILÖSTÖKULUT -168 357 -170 911 -51 792 30,8 -56 971 -53 032 31,0 2,4 -170 762 149 -0,1

Asiakaspalvelujen os -52 511 -48 275 -14 688 28,0 -16 092 -16 105 33,4 9,6 -49 175 -901 1,9

Muiden palvelujen os -48 324 -50 324 -15 525 32,1 -16 774 -15 338 30,5 -1,2 -50 050 274 -0,5

PALVELUJEN OSTOT -100 836 -98 599 -30 213 30,0 -32 866 -31 443 31,9 4,1 -99 224 -625 0,6

AINEET, TARVIKKEET J -23 729 -23 993 -7 850 33,1 -7 998 -8 646 36,0 10,1 -24 073 -80 0,3

AVUSTUKSET -13 594 -14 324 -4 109 30,2 -4 775 -4 093 28,6 -0,4 -14 313 12 -0,1

Vuokrat -13 329 -14 100 -4 705 35,3 -4 700 -4 822 34,2 2,5 -14 090 10 -0,1

Muut toimintakulut -936 -1 359 -113 12,0 -453 -189 13,9 67,6 -1 348 11 -0,8

T O I M I N T A K U -320 782 -323 287 -98 782 30,8 -107 762 -102 224 31,6 3,5 -323 811 -524 0,2

T O I M I N T A K A 7 290 3 462 6 860 94,1 1 154 2 632 76,0 -61,6 2 934 -527 -15,2

RAHOITUSTUOTOT JA -K 93 -26 53 57,2 -9 46 -174,3 -13,4 -26 0 -0,9

V U O S I K A T E 7 383 3 435 6 914 93,6 1 145 2 678 77,9 -61,3 2 908 -527 -15,3

POISTOT JA AR.AL , SATUN -7 383 -7 381 -2 157 29,2 -2 460 -2 029 27,5 -5,9 -7 381 0 0,0

T I L I K A U D E N 0 -3 945 4 757  -1 315 649 -16,4 -86,4 -4 472 -527 0,0 
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Tulosalue

TOTEUMA        

2013                      

Tammi-

Joulukuu

TOTEUMA        

2014                     

Tammi-

Joulukuu

Ero 

2014/

2013

TOTEUMA        

2015                     

Tammi-

joulukuu

Ero 

2015/

2014

TOTEUMA 

2016 

Tammi-

joulukuu

 

Ero 

2016/

2015

TOTEUMA 

2017 

Tammi-

joulukuu

Ero 

2017/

2016 Lisäys

Vähen

nys

HTV2 

tavoite 

vuodelle 

2018 

(hallitus 

24.1.18 § 

6) 

Toteuma 

2018 

Huhtikuu

Ero Tot-

18

/Tav -18

Kuntayhtymän hallinto 42 44 2 33 -11 34,6 2 42,6 8 42,2 43,0 1

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

    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5  7 0 6,5 0 6,5 6,5 0

    Hanketyöntekijät 0 17  16 -1 22 6 22 23 1

Keskitetyt yhteiset palvelut 351 329 -22 330 1 332,0 2 322,1 -10 43 -33 332 322,9 -9

    Varahenkilöstö ja rekrytointi  110  116 6 0 -33 83 83 0

    Pilottipooli 43 43 43 0

    Muut keskitetyt yht palvelut  222  207 -16 207 197 -10

Perhepalvelut 619 630 11 666 36 656 -11 643 -12 7 652 645 -7

Sairaanhoidon palvelut 265 306 41 387 81 406 19 407 1 407 421 14

Terveyden- ja sh-palvelut 953 974 21 976 2 984 8 985 1 6 -14 979 959 -20

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

Vanhuspalvelut 827 867 40 870 3 866 -4 885 19 10 896 887 -9

Kuntayhtymä yhteensä 3 097 3 191 94 3 297 106 3 310 13 3 316 6 66 -47 3 340 3 308 -32

Kainuun Työterveys LL 52 52 0 48 -4 52 4 52 0 52 54 2

Kaikki yhteensä 3 149 3 243 94 3 345 102 3 362 17 3 368 6 66 -47 3 392 3 362 -30  
 
 
 

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 3 329 3 323 3 320 3 316

v.2018 3 281 3 286 3 301 3 308
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Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018

 
 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 11 667 792 13 229 198 14 960 589 16 028 534 -1,4

Vuosi 2018 1 659 403 3 441 125 4 826 655 6 856 709 20 570 127

Tiedot OYS:n raportilta   
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HUS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2010-2018

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018

 
 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 1 307 082 1 338 941 1 797 104 1 913 618

Vuosi 2018 -964 55 778 194 878 326 670  
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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 74 346 132 718 254 700 340 050 359 040 535 194 591 444 624 816 742 978 826 579 950 452

Vuosi 2018 8 601 200 635 299 941 411 082  
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1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2018 – 2026 TULOSALUEITTAIN 

SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 1 

000 € TP 2017

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 0,3 333 256 0,6 332 092 0 332 092 -0,3 106 289 32,0

   Myyntituotot -0,7 295 770 1,6 291 880 0 291 880 -1,3 96 074 32,9

./. Jäsenkunnilta -0,3 274 830 1,6 270 000 0 270 000 -1,8 90 000 33,3

   Maksutuotot 10,8 28 963 0,3 29 302 0 29 302 1,2 8 678 29,6

   Tuet ja avustukset -3,7 4 996 -29,5 7 157 0 7 157 43,3 790 11,0

   Muut tuotot 11,7 3 527 -17,3 3 753 0 3 753 6,4 747 19,9

TOIMINTAKULUT 0,2 325 894 0,2 328 416 0 328 416 0,8 103 936 31,6

Palkat ja palkkiot 0,4 135 768 1,4 138 609 11 138 620 2,1 43 272 31,2

Henkilösivukulut 1,3 34 955 -5,6 34 966 -81 34 885 -0,2 10 605 30,4

   Henkilöstökulut 0,6 170 723 -0,1 173 575 -70 173 505 1,6 53 877 31,1

       Asiakaspalvelujen ostot 0,7 52 634 5,9 48 411 -6 48 405 -8,0 16 169 33,4

       Muut palvelujen ostot -3,4 50 501 2,9 52 170 63 52 233 3,4 15 992 30,6

   Palvelujen ostot yhteensä -1,4 103 135 4,4 100 581 57 100 638 -2,4 32 161 32,0

   Aineet ja tavarat -0,1 23 867 4,3 24 148 4 24 152 1,2 8 692 36,0

   Avustukset 1,4 13 594 -26,3 14 324 0 14 324 5,4 4 093 28,6

   Vuokrat 4,0 13 623 1,3 14 401 9 14 410 5,8 4 921 34,2

   Muut kulut 11,3 952 6,0 1 386 0 1 386 45,6 191 13,8

TOIMINTAKATE 8,7 7 362 22,8 3 676 0 3 676 -50,1 2 353 64,0

   Rahoituskulut ja -tuotot -350,0 94 70,9 -29 0 -29 -130,9 47 -162,1

VUOSIKATE 10,1 7 456 23,2 3 647 0 3 647 -51,1 2 400 65,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2,8 -7 425 18,5 -7 432 0 -7 432 0,1 -2 037 27,4

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

TILIKAUDEN TULOS -114,9 31 3,3 -3 785 0 -3 785 0,0 363 -9,6

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 #JAKO/0! 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -134,0 31 -43,6 -3 785 0 -3 785 0,0 363 -9,6

Muutos-%

TP-16/

TP-15  KS 2018TA 2018
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitoksta)                                   

1 000 €

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 0,4 328 072 0,5 326 749 0 326 749 -0,4 104 856 32,1

   Myyntituotot -0,6 290 602 1,5 286 563 0 286 563 -1,4 94 644 33,0

./. Jäsenkunnilta -0,3 274 830 1,6 270 000 0 270 000 -1,8 90 000 33,3

   Maksutuotot 10,8 28 963 0,3 29 302 0 29 302 1,2 8 678 29,6

   Tuet ja avustukset -3,8 4 980 -29,7 7 131 0 7 131 43,2 790 11,1

   Muut tuotot 11,8 3 527 -17,3 3 753 0 3 753 6,4 744 19,8

TOIMINTAKULUT 0,3 320 782 0,1 323 287 0 323 287 0,8 102 225 31,6

Palkat ja palkkiot 0,6 133 882 1,4 136 464 11 136 475 1,9 42 622 31,2

Henkilösivukulut 1,4 34 475 -5,6 34 517 -81 34 436 -0,1 10 410 30,2

   Henkilöstökulut 0,8 168 357 -0,1 170 981 -70 170 911 1,5 53 032 31,0

       Asiakaspalvelujen ostot 0,3 52 511 6,0 48 281 -6 48 275 -8,1 16 105 33,4

       Muut palvelujen ostot -2,4 48 325 2,4 50 261 63 50 324 4,1 15 338 30,5

   Palvelujen ostot yhteensä -1,0 100 836 4,3 98 542 57 98 599 -2,2 31 443 31,9

   Aineet ja tavarat -0,4 23 729 4,4 23 989 4 23 993 1,1 8 646 36,0

   Avustukset 1,4 13 594 -26,3 14 324 0 14 324 5,4 4 093 28,6

   Vuokrat 4,0 13 329 1,3 14 091 9 14 100 5,8 4 822 34,2

   Muut kulut 9,7 937 7,3 1 359 0 1 359 45,0 189 13,9

TOIMINTAKATE 4,1 7 290 23,5 3 462 0 3 462 -52,5 2 631 76,0

   Rahoituskulut ja -tuotot -334,8 93 72,2 -26 0 -26 -128,0 46 -176,9

VUOSIKATE 5,5 7 383 23,9 3 436 0 3 436 -53,5 2 677 77,9

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2,6 -7 383 19,0 -7 381 0 -7 381 0,0 -2 029 27,5

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

TILIKAUDEN TULOS 0,0 0 0,0 -3 945 0 -3 945 0,0 648 0,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,0 0 0,0 -3 945 0 -3 945 0,0 648 0,0

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  KS 2018TA 2018
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Strategiakartta 2018–2026 (kaksi valtuustokautta)  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.10.2017 § 270 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  

uudistuminen 

 

Johtaminen ja 

palvelujen 

järjestäminen 

 

Talous 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviy-
tymistä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehok-
kaasti ja vaikuttavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. 

Visio 2026 

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

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason stra-

teginen päämäärä 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset menes-

tystekijät 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten hy-

vinvointia, terveyttä 

ja toimintakykyä 

yhteistyössä kunti-

en, yksityisten pal-

velun tuottajien, 

kolmannen sektorin 

kanssa ja panos-

tamme terveyden 

edistämiseen 

Väestötason 

mittarit: 

1.1 Kansan-

tautien vaki-

oitu sum-

maindeksi 

(vertailutieto 

vuoden vii-

veellä) 

 

 

1.1 124,6 (v. 

2017 tieto) 

Jokaisessa 

kunnassa val-

miit laajat hy-

vinvointisuun-

nitelmat 

 

 

 

1.1 128 

 

 

 

1.1 125 

 

 

1.1 Ennaltaehkäi-

sevä työ ja Hyte-

työryhmän laajen-

taminen koske-

maan myös yksityi-

siä palvelun tuotta-

jia ja kolmatta sek-

toria.  

Alueellisen hyvin-

vointisuunnitelman 

laatiminen aloitettu 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallistu-

misen lisäämiseksi 

 

 

2.1 Yhteis-

työverkosto-

jen ja kehittä-

jäasiakkai-

den ja koke-

musasiantun-

tijoiden mää-

rä 

2.1   

Kaksi tapaa-

mista järjestet-

ty 

 

 

 

 

 

 

2.2 62 kehit- 

täjäasiakasta 

 

 

 

2.1      

 2 x v. järjes-

tötapaami-

nen 

 

 

 

 

 

 

2.2 30 kehit-

täjäasiakas-

ta/kokemusa

siantuntijaa 

 

 

 

2.1      

2 x v. järjes-

tötapaami-

nen 

 

 

 

 

 

 

2.2 100 ke-

hittäjäasia-

kasta/koke-

musasiantun-

tijaa 

 

 

2.1 Luodaan malli 

osallisuuden tur-

vaamiseksi 

Maku/sote –

valmistelun TR6 

alatyöryhmänä 

käynnistynyt, osalli-

suus ja demokratia 

alatyöryhmä 

2.1 Järjestötapaa-

misten järjestämi-

nen 

 

2.2 Kehittäjäasiak-

kaiden/kokemus-

asiantuntijoiden 

aktivointi ja palaut-

teen huomioiminen 

toiminnassa 

Kehittäjäasiakkaita 

81 ja prosesseja 5 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

2.3 Asiakas-

neuvostojen 

ja -valtuus-

tojen osallis-

tamisen li-

sääminen 

2.3 Asiakas-

neuvostojen 

ja valtuusto- 

jen osallista-

minen 

 

 

3. Mahdollistamme 

asiakkaan valin-

nanvapauden eri 

muodoissa 

 

3.1 Valinnan-

vapausmalli 

- sote-keskus 

- HB (henki-

lökohtainen 

budjetti) 

3.1 Valinnan-

vapauspilotin 

haku käynnis-

tyy keväällä 

2018 

3.1 Haetaan 

valinnanva-

pauspilottia. 

 

3.1 Malli 

käytössä 

3.1 Valinnanva-

pausmalli viedään 

käytäntöön 

Hakemus tehty 

valinnanvapauspi-

lottiin (VIP) 

3.2 Palve-

luseteli 

 3.2 Ostopal-
velujen suh-
de omaan 
toimintaan 

Palvelusete-
lien käyttö-
aste nousee 

3.2 Palve-

lusetelien 

käyttöastetta 

nostetaan 

3.2 Palveluseteli-

toiminnan laajen-

taminen 

Palveluseteli- ja 

ostopalvelusopimus 

järjestelmän 

(PSOP) käyttöönot-

to menossa 

4. Tarjoamme asi-

akkaille tarpeen 

mukaiset palvelut 

oikea-aikaisesti. 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä saamiin-

sa palveluihin 

4.1 Hoito- ja 

palveluta-

kuun toteu-

tuminen 

 

4.1 Omaval-

vontajärjes-

telmän tilas-

toinnin virhe-

lähdettä on 

selvitetty ja 

järjestetty kou-

lutusta 

4.1 Asiakas-

tarpeen arvi-

oinnin ja 

palveluoh-

jauksen ke-

hittäminen.  

4.1 Hoito- ja 

palvelutakuu 

toteutuu 

100%:sti 

kaikilla osa-

alueilla 

4.1 Omavalvonta-

järjestelmä toimii ja 

tilastoidaan oikein 

4.1 Kehitetään 

palvelutarpeen 

arviointi- ja palvelu-

ohjauksen malli 

Aikaisempi valmis-

telutyö pohjana, ei 

vielä jatkettu val-

mistelua 

4.2 Asiakas-

tyytyväisyys-

kyselyn tu-

lokset 

4.2 QPro on 

käytössä koko 

kuntayhtymän 

alueella 

4.2 Asiakas-

kokemuksen 

seuranta ja 

kehittäminen 

 

4.2 QPro- 

järjestelmä 

käytössä kai-

killa osa-

alueilla 

4.2 QPro-järjestel-

män käytön laajen-

taminen 

4.2 Asiakaskoke-

muksen keräämi-

nen ja hyödyntämi-

nen 

Aloitettu 

4.3 Yhtey-

denotot poti-

las- ja sosi-

aaliasia-

mieheen 

sekä asiak-

kaan ohjaus 

4.3 Raportti 

vuositasolla 

4.3 Yhtey-

denottojen 

määrän ja 

laadun seu-

ranta 

4.3 Yhtey-

denottojen 

määrän ja 

laadun seu-

ranta 

4.3 Raporttien läpi-

käyminen ja rea-

gointi annettuun 

palautteeseen tu-

losyksiköittäin 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

ja neuvonta 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-

tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-

ointi-kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5. Tuemme joh-

tamista ja lä-

hiesimiestyötä 

 

 

 

 

5.1 Henkilös-

tön muutosoh-

jelma 

 

 

 5.1 Henkilös-

tön muutos-

ohjelman 

hakeminen 

5.1 Henkilös-

tön muutos-

ohjelma to-

teutettu 

5.1 Haetaan ESR-

rahoitusta 

Muutoksen monet 

kasvot –

muutostukihanke 

jätetty rahoittajalle 

(koskien uuden 

maakunnan henki-

löstöä) 

5.1 Tarpeen vaati-

essa muutos-

valmennusta täy-

dennyskoulutus-

yksikön tarjoamana 

5.2 Kehitys-

keskustelut % 

-osuus yli 1 v. 

kestävistä 

palvelussuh-

teista 

 

5.2. Toteutu-

nut n. 80 % 

 

5.2 Toteutu-

mis-% 80-

100, koska 

mukana ly-

hytaikaisia ja 

määräai-

kaisia työn-

tekijöitä, joille 

ei pidetä 

5.2 Toteutu-

mis-% 80-

100, koska 

mukana ly-

hytaikaisia ja 

määräai-

kaisia työn-

tekijöitä, joille 

ei pidetä 

5.2 Kehityskeskus-

telut toteutuvat 

suunnitellusti 

Toteutuneet osittain 

5.2 Yli 6 kk:den 

määräaikaisissa 

työsuhteissa pidet-

tävä kehityskeskus-

telut 

6. Uuden sairaa-

lan ja  maakun-

ta/sote -

uudistuksen muu-

tosten suunnittelu 

ja läpivieminen 

6.1 Toimiva 

muutos johta-

minen toimin-

nan kaikilla 

tasoilla 

 

 6.1 Toimen-

pide-

ohjelman 

toteutuminen 

6.2. Johta-

misjärjestel-

män uudis-

taminen 

6.3 Henkilös-

6.1 Muutok-

set toteutettu 

yhteistyössä 

henkilökun-

nan kanssa 

6.1.-6.3 Toimenpi-

deohjelman toteu-

tumisen seuranta 

6.1. – 6.3 Uusi 

sairaala -konseptin 

toteutus henkilöstö 

ja viestintä huomi-

oiden 

6.1. -6.3 Tutkimus-
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

töresurssien 

kohdentami-

nen toimin-

nan muutos-

ten edellyt-

tämällä taval-

la 

yksikön perustami-

nen 

6.1.Puolustusvoi-

mien aseman huo-

miointi maakun-

ta/sote –uudistuk-

sessa 

7. Johdamme 

henkilöstön hy-

vinvointia ja kehi-

tämme osaamista 

 

 

7.1 Työhyvin-

voinnin tuki, 

tyhy-päivät 

 

 

7.1 Tyhy-

raha 80 eur/ 

hlö/v 

7.1 tyhypäi-

vät 2 iltapv/ 

v/yksikkö 

7.1Tyhy-

rahan käyttö 

100 % 

 

7.1 Kannustaminen 

ja viestintä tyhy-

rahan käytöstä 

Tieto saadaan vuo-

sitasolla 

7.2 Korvaavan 
työn malli 

 7.2. Mallin 

käyttöä suo-

sitellaan 

7.2 Mallin 

käyttöä suo-

sitellaan 

7.2 Mallin kehittä-

minen ja käytön 

vaikuttavuuden 

seuranta 

7.3 Erilaisten 
työaikajousto-
jen mahdollis-
taminen 

 7.3 Työaika-

joustot toteu-

tuvat 

7.3 Työaika-

joustot toteu-

tuvat 

7.3 Kirjaaminen, 

seuranta ja kehit-

täminen 

Osittain asiaa kehi-

tetään OTE ja 

ErinOmainen -

hankkeissa 

7.3 Työaikajoustoil-

la tuetaan koulut-

tautumismahdolli-

suutta 

7.4 Osaami-
sen kehittämi-
sen suunnitel-
mat 

 7.4 Henkilö-

kunnan 

osaamista 

kehitetään 

suunnitelmal-

lisesti 

7.4 Henkilö-

kunnan 

osaamista 

kehitetään 

suunnitelmal-

lisesti 

7.4 Suunnitelmat 

laaditaan ja lähete-

tään koulutuspäälli-

kölle ja niiden mu-

kaisesti toimitaan 

kaikissa yksiköissä  

7.5 Sairaus-

poissaolot 

pvä/HTV 

7.5 14,4 pvä/ 

HTV 

Saatu rahoitus 

osatyökykyi-

syyden tuen 

kehittämiseen 

(hallituksen 

kärki-hanke 

OTE). Hanke 

on käynnisty-

nyt 

 

7.5 12,5 

pvä/HTV 

 

7.5   10 pvä/ 

HTV 

7.5 Varhaisen tuen 

–mallin käyttö 

Saatu rahoitus 

osatyökykyisyyden 

tuen kehittämiseen 

(hallituksen kärki-

hanke OTE)  

7.5. Työyhteisön 

ilmapiirin kehittämi-

nen 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

7.6 Työyhtei-

sön ilmapiiri-

osio työhyvin-

vointikyselyssä 

(mitataan paril-

lisina vuosina) 

7.6 Toteute-

taan joka toi-

nen vuosi 

7.6 Ei mitata 

v. 2017 

7.6 Tulos yli 

4,0 

7.6 Kaikissa työyh-

teisöissä hyvinvoin-

tikyselyn palaute 

käsitelty/esimiehet 

 

7.7 Täyden-

nyskoulutus 

pv/hlö 

7.7 Osana 

kehityskeskus-

teluissa, koulu-

tukset saa-

daan vuosita-

solla osana 

henkilöstöra-

porttia 

7.7            

2,8 pv/hlö 

7.7  yli 3 

pv/hlö 

7.7  Täydennys-

koulutuksen suun-

nittelu kehityskes-

kustelujen pohjalta 

ja koulutusten kir-

jaaminen HRM-jär-

jestelmään 

Osana kehityskes-

kustelua, koulutuk-

set saadaan vuosi-

tasolla osana hen-

kilöstöraporttia  

7.8 Osatyöky-

kyisille etene-

missuunnitel-

ma 

7.8  

Työhyvinvoin-

tiasiantuntija 

palkattu mää-

räaikaisena 

7.8    95 % 7.8   100 % 7.8 Työhyvinvointi-

työ 

Työhyvinvointiasi-

antuntija palkattu 

määräaikaisena  

7.9 Varhemak-

sujen osuus-% 

henkilöstö-

kuluista 

7.9  0,67 % 7.9 Laskeva 

trendi 

7.9 varhe-

maksujen 

osuus henki-

löstökuluista 

laskee 

7.9 Työhyvinvointi-

työ 

7.10 Alkavat 

työkyvyttö-

myyseläkkeet/ 

alkaneet osa-

työkyvyttö-

myyseläkkeet 

7.10 

Tieto henkilös-

töraportissa 

7.10   3/6 7.10   3/5 7.10 Panostus en-

naltaehkäisevään 

työhön vaikuttaa 

työssä jaksamiseen 

Tieto henkilöstöra-

portissa vuositasol-

la  

7.11 Sähköi-

nen terveys-

tarkastus 

7.11 Kainuun 

työterveys –

liikelaitoksessa 

otettu käyttöön 

7.11 tehdyis-

tä tarkastuk-

sista työkyky-

riskejä 35 % 

7.11 tehdyis-

tä tarkastuk-

sista työkyky-

riskejä 30 % 

7.11 Työterveys 

pystyy tarttumaan 

riskiyksilöihin riittä-

vän varhaisessa 

vaiheessa 

Kainuun Työterveys 

–liikelaitoksessa 

otettu käyttöön 

sähköinen terveys-

tarkastus  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset menes-

tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-

ointikriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

8. Johdamme 

palveluiden teho-

kasta ja vaikutta-

vaa järjestämistä 

sekä tuottamista 

asiakas- ja pro-

sessitiedon avulla 

 

8.1 Asiakasko-

kemus 

 

8.1 Asiakas-

kokemusarvi-

ointimallin 

selvittämistä ei 

ole vielä aloi-

tettu 

 

8.1 Jatketaan 

asiakasko-

kemusten 

keräämistä  

ja hyödyntä-

mistä eri 

menetelmillä; 

asiakaspa-

lautemäärän 

lisääminen  

8.1 Asiakas-

kokemuksen 

perusteella 

palvelut on 

muotoiltu 

vaikutta-

vammiksi ja 

luotettavam-

miksi 

8.1 Asiakaskoke-

musarviointimallin 

kehittäminen, käyt-

töönotto ja tehos-

taminen 

Mallin kehittämistä 

ei vielä aloitettu 

Asiakasraatien 

perustaminen kun-

nallisesti 

Ennaltaehkäisevää 

työtä lisätään 

8.2 Tietotar-

peet 

 

8.2 Johdon 

työpöydän 

käytön laajen-

nus käynnissä 

8.2 Johdon 

työpöydän 

sisällön ke-

hittäminen  

8.2 Tiedolla 

johtaminen 

on johtamis-

prosessin 

ydin 

8.2 Sähköisten 

palvelujen kehittä-

misen resursointi 

Johdon työpöydän 

ja toimintamallin 

edelleen kehittämi-

nen käynnissä 

8.3 Paljon 

palveluja käyt-

tävien asiak-

kaiden tunnis-

taminen 

8.3 Luotu toi-

mintamalli 

soten asiakas-

työhön (monia-

laisen yhteis-

työn ABC) 

8.3 Tunnista-

misen mene-

telmän val-

mistelu 

8.3 Mene-

telmä käy-

tössä 

8.3 Tutkimustiedon 

hyödyntäminen 

Ei ole vielä aloitettu 

8.4 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

8.4 Osittain 

toteutunut 

8.4 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 % 

8.4 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 % 

8.4 Johdon katsel-

mukset 

Johdon katselmuk-

sia tehty, raportoi-

daan tarkemmin 

vuositasolla 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osallis-

tumiseen omaan 

9.1 Sähköisten 

asiointipalvelu-

jen käyttöaste 

ja sähköisen 

asioinnin kehit-

täminen laaja-

9.1 Verk-

kosivujen uu-

distus käyn-

nissä 

9.1 Sähköi-

sen asioinnin 

kehittäminen 

 

9.1 Sähköi-

nen asiointi 

luonnollinen 

osa jousta-

vaa toimintaa 

9.1 Kehitämme 

sähköistä asiointia 

laaja-alaisesti 

Vision pohjalta 

toimintasuunnitel-
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

hoito- ja palvelu-

prosessiinsa 

 

alaisesti  man valmistelu 

käynnissä 

Palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjes-

telmän käyttöönotto 

käynnistetty 

 9.2 Omasoten 

käyttö 

31.12.2017 

mennessä 

22 158 henki-

löä 

9.2 15 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote –

palvelua 

9.2 20 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote –

palvelua 

 

9.2 Omasoten käyt-

töä tehostetaan ja 

palveluja lisätään 

sekä tuetaan asiak-

kaiden sähköistä 

asiointia (erityisesti 

itse- ja omahoito) 

Käynnissä 

 

10. Johdamme 

hoito- ja palvelu-

ketjuja asiakas-

lähtöisesti integ-

roituna kokonai-

suutena läpi or-

ganisaation 

10.1 Toimivat 

hoito- ja palve-

luketjut (Lean) 

10.1 Valmiit 

prosessit 159, 

hoitoketjut 28 

 

 

10.2 Valmistel-

tu Leadeship 

Master Uudis-

tuva lean-

johtaja –

valmennus, 

käynnistyy 

3/2018 

10.1 Ajanta-

saiset hoito-

ja palveluket-

jut 5 kpl 

 

 

10.2 Lean 

jalkautuu 

organisaati-

ossa laajem-

malle 

10.1 Ajanta-

saiset hoito-

ja palveluket-

jut 10 kpl 

 

 

10.2 Lean –

työtapa käy-

tössä koko 

orga-

nisaatiossa 

10.1 Palvelut ja 

tuotantotavat uudis-

tetaan harkiten 

Seuranta vuosita-

solla 

 

10.2 Sisäisten ke-

hittäjien kouluttami-

nen Lean-

menetelmään 

Sote Leadership 

Master Uudistuva 

Lean –johtaja – 

valmennus käyn-

nissä 

11. Uudistamme  

palveluita saata-

vuuden, saavutet-

tavuuden ja kor-

kean laadun var-

mistamiseksi 

11.1 Tervey-

denhuollon 

järjestämis-

suunnitelma ja 

järjestämisso-

pimus päivite-

tään 

 

 

 

11.1 Asia-

kasohjauk-

sen, omahoi-

don ja säh-

köisten pal-

veluiden 

monipuolis-

taminen ja 

laajentami-

nen 

11.1 Asia-

kasohjaus, 

omahoito ja 

sähköiset 

palvelut toi-

mivat laaja-

alaisesti 

 11.1 Palvelujen 

kehittäminen 

Päivitetty tervey-

denhuollon järjes-

tämissuunnitelma 

11.2 Omaval-

vonnan ja 

etukäteisval-

vonnan kehit-

täminen 

11.2 Omaval-

vontasuunni-

telma laadittu 

ja toimintakä-

sikirjojen päivi-

tys käynnissä 

11.2 Oma-

valvonta-

suunnitelmat 

päivitetään 

11.2 Toimin-

takäsi-kirjat 

käytössä 

kaikissa ydin-

toiminnoissa 

11.2 Omavalvonta-

suunnitelmat ja 

toimintakäsikirjat 

päivitetään 

Aloitettu 

11.3 Asiakas/ 11.3 Potilas- 11.3 Korvat- 11.3 Korvat- 11.3 Haittatapah-
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potilasturvalli-

suus 

vakuutuskes-

kuksen ratkai-

semista vahin-

koilmoituksista 

johti korvauk-

sen maksami-

seen kuntayh-

tymän osalta 

27 korvaus-

päätöstä, joka 

on 35,5 % 

vakuutuskes-

kuksen ratkai-

semasta 76 

ilmoituksesta. 

Yhden vahin-

koasian Poti-

lasvakuutus-

keskus katsoi 

vähäiseksi 

vahingoksi, 

jolloin vahin-

gon kärsineel-

le ei makseta 

korvausta. 

 

11.3 Potilas-

turvallisuuteen 

liittyviä Haipro 

–ilmoituksia 

tehty 4 158 

kpl, joista lä-

heltä piti 30 %, 

tapahtui poti-

laalle 70 %, 

ilmoituksista 

käsittelemättä 

6 % eli 246 kpl 

tavat potilas-

vahingot 30 

kpl (kansalli-

nen vertailu)  

 

 

 

 

 

tavat potilas-

vahingot 30 

kpl (kansalli-

nen vertailu) 

tuma-ilmoitusten 

hyödyntäminen 

toiminnan kehittä-

miseksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haipro –ilmoituksia 

1631 kpl, läheltä 

piti-ilmoituksia 22 

%, odottaa käsitte-

lyä 247 kpl 

12. Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä si-

säänrakennettu ja 

oletusarvoinen 

tietosuoja 

  12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedonhal-

lintatavan 

mukaista 

12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedonhal-

lintatavan 

mukaista 

12.1 Tietotilinpää-

tös laaditaan ja sitä 

hyödynnetään joh-

tamisessa ja toi-

minnassa 

EU –tietosuoja-

asetusta valmisteltu 

käytäntöön 
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Talous 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-

tystekijät 

Mittarit/ arvi-

ointi-kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme ta-

lousarvion puit-

teissa 

 

13.1 Talousar-

vio ja tilinpää-

tös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Vuoden 

2017 toiminta-

kulujen to-

teumaprosentti 

ilman liikelai-

tosta oli 98,9 

%.  Tilikauden 

tulos ilman 

liikelaitosta oli 

1,2 milj. euroa 

ylijäämäinen 

ennen ko. 

summan kun-

nille palautet-

tavan kirjauk-

sen tekemistä. 

Taloutta seu-

rataan ja halli-

tukselle esitel-

lään kuukau-

sittain to-

teumaraportti 

vuosiennustei-

neen.  Raportti 

toimitetaan 

myöskin yhty-

mävaltuuston 

jäsenille.  

Osavuosira-

portti toimite-

taan myös 

kunnille. 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu realisti-

sen ja palve-

lut turvaavan 

talousarvion 

mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu realisti-

sen ja palve-

lut turvaavan 

talousarvion 

mukaan 

 

  

13.1 Taloutta seu-

rataan, poikkeamiin 

puututaan ja välte-

tään alijäämän 

muodostumista 

Taloutta seurataan 

kuukausittain ja 

raportoidaan yhty-

mähallitukselle, -

valtuustolle ja Kai-

nuun kunnille 

 13.2 Asiakas- 

ja palvelumak-

sujen kokoa-

minen yhteen 

 13.2 Päätök-

senteossa 

päivitetään 

ko. asiakirjaa 

13.2 Asiakir-

jat pidetään 

ajan tasalla 

13.2 Asiakirjaa 

ylläpidetään 

Ei ole vielä tehty 

14. Uuden orga-

nisaation talouden 

valmistelu, simu-

lointi ja organisaa-

tiorakenne 

14.1 Rakenne-

taan talousar-

vio uudelle 

organisaatiolle  

14.1 Työryh-

mätyöskentely 

aloitettu 

14.1 Valta-

kunnan tason 

ohjeiden 

mukainen 

valmistelu 

14.1 Talou-

den rakenne 

käytössä 

14.1 Riittävät re-

surssit 

Osallistuttu simu-

lointitilaisuuksiin 
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KUNTAYHTYMÄ 

(simulointi) 

15. Järjestämme 

palvelut asiakas-

lähtöisesti ja kus-

tannustehokkaasti 

 

 

 

15.1 Soten 

nettomenot 

€/asukas, Kun-

taliitto 

(vertailutieto 

vuoden viiveel-

lä) 

15.1 Soten 

nettomenot v. 

2016 €/asukas 

3.389 (maan 

ka 3.106) 

15.1 Soten 

nettomenot 

kasvavat 

hallitusti 

15.1 Soten 

nettokustan-

nukset euroa 

/asukas on 

korkeintaan 

valtakunnalli-

sessa kes-

kiarvossa 

15.1.-15.2 Toimin-

taketjun tehostami-

nen ja kustannus-

tietoisuuden lisää-

minen. Uuden sai-

raalan toimintamal-

lien käyttöönotto. 

Aloitettu 

15.2 Esh:n 

tuottavuus-

tilasto, keskus-

sairaalat; 

episodi-

tuottavuus 

THL (vertai-

lutieto vuoden 

viiveellä) 

15.2 Vuonna 

2016 olimme 

seitsemännek-

si tuottavin 

keskussairaa-

loiden joukos-

sa  

15.2 Kolmen 

tuottavimman 

keskussai-

raalan jou-

kossa 

15.2 Kolmen 

tuottavimman 

keskussai-

raalan jou-

kossa 

15.2 Toimintaketjun 

tehostaminen ja 

kustannustietoisuu-

den lisääminen.  

Uuden sairaalan 

toimintamallien 

käyttöönotto 

Aloitettu 

Mittarit/Tunnusluvut   

 

Mitta-

rit/Tunnus-

luvut 

TP 2014 TP 2015 TP 2016 

 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 

kk/2018 

Asukas, asia-

kas 

      

Vakioitu kan-

santauti-indeksi 

(Kela) laskee 

yhden yksikön 

vuodessa ny-

kyisestä arvos-

ta 129,3 (v. 

2010) 

128,1 128,2 126,2 124,6 <128 Tieto vuositasol-

la 

Vakioitu sairas-

tavuusindeksi 

laskee yhden 

yksikön vuosit-

tain nykyi-sestä 

arvosta 119,6 

(v. 2010) 

121,1 121,0 120,2 120,4 <120/<112 Tieto vuositasol-

la 

Terveyden 

edistämisen 

aktiivisuus 

perustervey-

denhuollossa 

(sijoitus pa-

rempi kuin 

koko maassa 

66 (koko 

maa 66) 

74 (koko 

maa 66) 

72 (koko 

maa 66) 

Seuraavan 

kerran v. 

2018 

Suomen paras Tieto vuositasol-

la 
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keskim.) 

Hoito- ja palve-

lutakuun toteu-

tuminen (poik-

keamat rapor-

toidaan) 

ESH/TESA 

toimenpitee-

seen pääsyä 

yli 6 kk jo-

not-taneita 

oli yhteensä 

16.  Hoidon-

tar-peen 

arvioon 

pääsyä yli 3 

kk odotta-

neita yht. 

10. 

ESH/TESA 

toimenpitee-

seen pääsyä 

yli 6 kk jo-

nottaneita oli 

yht. 62. Hoi-

dontarpeen 

arvioon 

pääsyä yli 3 

kk odotta-

neita oli 

yhteensä  

49.  Huom! 

Lukuihin 

sisältyy 

puutteellisia 

merkintöjä, 

jolloin todel-

linen luku on 

huomatta-

vasti pie-

nempi. 

ESH:ssa 

toimenpi-

teeseen 

pääsyä yli 

6 kk jonot-

taneita oli 

yhteensä 

15.  

ESH:ssa 

hoidontar-

peen arvi-

oon pää-

syä yli 3 kk 

odotta-

neita oli 

yhteensä 

44 

ESH/TESA 

toimenpi-

teeseen 

pääsyä yli 

6 kk jonot-

taneita oli 

yhteensä 

7.  Hoidon-

tarpeen 

arvioon 

pääsyä yli 

3 kk odot-

taneita oli 

yhteensä 

54. 

Ei yhtään uh-

kasakkouhkaa 

tai huomautusta 

ESH/TESA toi-

menpiteeseen 

pääsyä yli 6 kk 

jonottaneita oli 

yht. 5.  Hoidon-

tarpeen arvioon 

pääsyä yli 3 kk 

odottaneita oli 

yhteensä 128. 

Asiakaspa-

lautekysely 

ka 4,3   Tieto vuo-

sitasolla 

  

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 

kk/2018 

Sairauspoissa-

olojen kehitys 

(tpv/HTV) 

14,4 15,5 pv/htv 14,4 

tpv/HTV 

14,4 tpv/ 

HTV 

12,0 tpv/ HTV 5,1 tpv/HTV 

Keskimääräi-

nen siirtymisikä 

eläkkeelle nou-

see 

60,5 

 

61,0 61,5 vanhuus-

eläkkeelle 

64,0, työ-

kyvyttö-

myyseläk-

keelle 59,1 

62,0 Tieto vuositasol-

la 

Työhyvinvointi-

kyselyn kehitys 

3,4 3,5 3,4 Joka toi-

nen vuosi 

3,6  

Täydennyskou-

lutus 

2,6 pv/hlö 2,7 pv/hlö 

 

8.444 työ-

päivää 

3,1 pv/hlö 3,0 pv/hlö Tieto vuositasol-

la 

Varhe-

maksujen 

osuus-% henki-

löstökuluista 

0,61 % 0,76 % 0,84 % 0,67 % laskeva trendi Tieto vuositasol-

la 

Johtaminen, 

palveluiden 

järjestäminen 

ja tuotantota-

TP 2014 TP 2015 TP 2016  TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 

kk/2018 
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vat 

Laatujärjestel-

män ulkoiset ja 

sisäiset audi-

toinnit (kpl/v) 

 

Ulkoinen 

arviointi 

toteutui 

suunnitellus-

ti operatiivi-

sella vas-

tuualueella. 

sisäiset arvi-

oinnit toteu-

tuneet 64 % 

Ulkoiset 100 

% ja sisäiset 

41% 

Ulkoiset 

100 % ja 

sisäiset 85 

% 

Ulkoiset 

auditoinnit 

50 %, ete-

nee suun-

nitellusti 

Toteutuu 100 %  

Kehityskeskus-

telujen toteutu-

minen 

Käyty osit-

tain 

Toteutunut 

osittain eli 

67 %.  Pro-

senttia pel-

kästään 

pitkistä työ-

suhteista ei 

ole saatavil-

la.  Prosentti 

tulee päivän 

nuppi-luvun 

mukaan 

31.12.2015.  

Sijaiset pai-

na-vat lu-

vussa, vaik-

ka alle vuo-

den sijai-

sena olevien 

kanssa ei 

keskusteluja 

käydä. 

75 % Toteutu-

neet n. 80 

% 

Toteutumis-% 

80-100 

Käyty osittain 

Vuosittain kehi-

tettävät palve-

lu- ja hoitoket-

jut 

Lean –

työryhmässä 

on työstetty 

kiireettö-

mään hoi-

toon ja 

akuuttihoi-

toon liittyvät 

hoito-ketjut 

Hoitoketjuja 

on työstetty  

Vuonna 

2016 uudet 

aloitetut 5, 

valmiit 

prosessit 

154, valmiit 

hoito- ja 

palveluket-

jut 28 

Valmiit 

prosessit 

159, hoito-

ketjut 28 

Lean jakautuu 

organisaatiossa 

laajemmalle  

 

Talous TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 

kk/2018 

Tilinpäätöksen 

vertailutiedot 

(toimintakulut) 

kasvu -% n. 

4,4 

kasvu -% 

3,6 

kasvu -% 

0,3 

kasvu -% 

0,1 

kasvu -% 0,0 Vuosiennus-

teessa kasvu-% 

0,9 tp-17/enn -

18 

Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

talous Kainuu 
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(koko maa) 

(SOTKAnet, 

Kuntaliitto, THL) 

Sosiaali- ja 

terveydenhuol-

lon nettokus-

tannukset eu-

roa/asukas 

3733 (3269) 3737 (3125) 3389 

(3106) 

3746 

(3049) 

Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Sosiaalitoimen 

nettokustan-

nukset eu-

roa/asukas 

 1464 (1419) 1518 (1296) 1349 

(1301) 

1526 

(1238) 

Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Terveystoimen 

nettokustan-

nukset eu-

roa/asukas 

 2269 (1850)  2219 (1835) 2040 

(1811) 

2220 

(1818) 

Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Perustervey-

denhuollon 

nettokus-

tannukset eu-

roa/asukas 

744 (663)  702 (642) 612 (629) 673 (623) Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Erikoissairaan-

hoidon netto-

kustannukset 

euroa/asukas 

1498 (1172) 1516 (1188) 1428 

(1177) 

1546 

(1190) 

Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Toimeentulotu-

ki eu-

roa/asukas 

101 (137) 89 (145) 81 (142)  Korkeintaan 

valtakunnallinen 

ka 

Tieto vuositasol-

la 

Työllisyysaste 

(sis. Vaalan) 

58,3 % (koko maa 

68,1 %) 

62,7 % Kainuu 

64,9 % 

31.8.2017 

(koko maa 

69,6 % 

31.12.2017) 

  Tieto vuosita-

solla 

Työttömyysas-

te (pl. Vaala) 

16,9 % 17,9 % (ko-

ko maa 14,4 

%) 

 15,2 % 

(koko maa 

13,6 %) 

 14 % (ko-

ko maa 

11,2 %) 

 12,2 % 

THL, Esh:n 

tuottavuustilas-

to, keskussai-

raalat (yht 16 

sairaalaa); 

episodituotta-

vuus 

Episodituot-

tavuus on 

108 

Episodituot-

tavuus on 

104 

Episodi-

tuottavuus 

97 

Tieto alku-

vuodesta 

2019 

Kolmen tuotta-

vimman keskus-

sairaalan jou-

kossa 

Tieto vuositasol-

la 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.- 30.4.2018 
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KUNTAYHTYMÄ 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on osallistunut helmi- maaliskuussa eri mi-
nisteriöiden järjestämiin tulevan maakunnan simulointitilaisuuksiin ja väliaikaisen toimielimen 
(VATE) valmistelutyöhön sekä eri työryhmien työhön. 

Kainuun Uuden sairaalan rakennushanke etenee suunnitellusti. Uuden sairaalan toteutusvai-
heen allianssisopimus allekirjoitettiin 30.1.2017 ja rakennustyöt sairaalan tontilla käynnistyivät. 
Työt ovat vuoden aikana edenneet ylimmän eli seitsemännen kerroksen tasalle ja osassa ra-
kennusta on päästy sisätyövaiheisiin, kuten lattioiden pintavaluihin, väliseinäasennuksiin ja ta-
loteknisiin asennuksiin. Myös rakennuksessa käytettävien puurakenteisten ja -verhoiltujen jul-
kisivuelementtien asennukset käynnistyivät loppuvuoden 2017 aikana.  

 
Uusi Sairaala hankkeeseen on käytetty vuosien 2011-2017 aikana yhteensä 34,8 milj. euroa. 
Vuonna 2018 (kirjanpidon tieto 16.4.2018 mennessä) toteutuneet kustannukset ovat n. 9,6 milj. 
euroa. 

 
Uusi Sairaala hankkeeseen kohdistuva pitkäaikainen lainoitus 159 milj. euroa kilpailutettiin elo-
kuussa 2017. NIB:n (Pohjoismaiden investointipankki) lainasopimus 76 milj. euron lainasta al-
lekirjoitettiin 27.10 2017 ja ensimmäinen erä 33 milj. euroa nostettiin joulukuussa 2017. EIB:n 
(Euroopan Investointipankki) lainasopimus 78 milj. euron lainasta allekirjoitettiin 26.4 2018 ja 
ensimmäinen erä 20 milj. euroa nostetaan kesäkuussa 2018. NIB:n lainalle on tehty kor-
kosuojaus ja EIB:n kesäkuussa nostettava lainaerä on kiinteäkorkoinen. Lainoituksen loppu-
osan neuvottelut ovat vielä kesken  

 
Uuden sairaalan ensimmäinen vaihe valmistuu lokakuussa 2019 ja muutto uusiin sairaalatiloi-
hin alkaa marraskuussa 2019. 
 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018   

 

Yleistä 

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

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö jatkavat sote- ja maakuntauudistuk-
sen valmistelua.  Asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntötyö on vielä kesken, 
mutta uudistuksen toteutumisen jälkeen palvelutuotannossa tulevat julkisen palveluntuot-
tajan rinnalle yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori tasapuolisin pelisäännöin.  Va-
linnanvapauslakiluonnos on lausuntokierroksella marras-joulukuussa 2017. 

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 päivitystä ollaan tekemässä. 

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 
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KUNTAYHTYMÄ 

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 järjestänyt taloushallinnon ja henki-
löstöhallinnon 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.  

Uusi sairaala -hanke etenee suunnitellulla tavalla.  Rakentaminen aloitettiin helmikuussa 
2017 ja sairaala valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2021.  Toiminnallisia muutoksia 
toteutetaan jo ennen sairaalan valmistumista sekä vuodeosasto- että avosairaanhoidon 
palveluissa.  

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 sote- ja maakuntauudistuksen muutosfoorumeissa. 

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jat-
kuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon ja tiedon kerääminen sekä jalos-
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 2018 tehdään silloin, kun se korvaa ostopalveluja tai on muu-
toin toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.  

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-
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tuna työnantajana. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

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 ja rakennustyöt aloitettiin 
helmikuussa 2017. Kajaanin alueella on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkai-
sua perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon tilojen saattamiseksi 
tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan ja tällä tavalla voidaan lisätä 
tuottavuutta.. Kansalaisten mahdollisuutta asioida sähköisesti on parannettu laajentamalla 
edelleen Omasote –palvelua, jossa voi uusia reseptejä, saada sähköisesti laboratoriotu-
loksia ja saada yhteyden asiantuntijaan. 

1.2 Hallinto –tulosalue  

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 
2018 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
Toiminta-ajatus 

 
Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 
 
Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

 
Arvot 

 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. 

 
Visio 2026 

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

 
 
  

Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, 

yksityisten 

palveluntuotta-

jien, kolmannen 

sektorin kanssa ja 

panostamme 

terveyden 

edistämiseen. 

 

1.1 Kuntakoh-

taiset laajat 

hyvinvointiker-

tomukset ovat 

käytössä (7 

kpl) 

 

 

 

 

1.1 Jokaisessa 

kunnassa 

valmiit laajat 

hyvinvointisuu

nnitelmat 

 

Hahmotelma 

alueellisesta

hyvinvointi-

suunnitel-

masta 

Käytössä on 

maakunnalli-

nen hyvin-

vointisuunni-

telma  

Selvitetään 

hyvinvointisuunni-

telmatyön 

laajentaminen 

koskemaan 

yrityksiä ja kolmatta 

sektoria. 

Käynnistetään 

alueellisen 

hyvinvointisuunni-

telman laatiminen. 

  

Alueellisen 

hyvinvointisuunni-

telman laatiminen 

aloitettu. 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi 

 

 

2.1  Yhteistyö-

verkostojen ja 

kehittäjä-

asiakkaiden ja 

kokemus-

asiantuntijoi-

den lkm 

2.1  

Toimintamallin 

valmistelu 

käynnistetty 

osana sote- ja 

maakuntauudi

stusta 

 

2.1  

Hahmotelma 

osallisuuden 

mallista 

 

2.1 

Käytössä on 

maakunnalli-

nen osalli-

suuden malli 

 

 

2.1  

Luodaan malli 

osallisuuden 

turvaamiseksi 

 

Maku/sote –

valmistelun TR6 

alatyöryhmänä 
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käynnistynyt, 

osallisuus ja 

demokratia 

alatyöryhmä. 

 

3. Mahdollistam-

me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa 

3.1 Valinnan-

vapausmalli 

- sote-keskus 

- HB (henkilö-

koh-tainen 

budjetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Haku 

valinnanvapau

spilotteihin 

joulukuussa 

2017-

tammikuussa 

2018 

 

Saatu 

myönteinen 

rahoituspäätös 

STM:ltä 

Kainuun 

palveluseteliko

keilu – 

Henkilökohtain

en budjetti 

HB:n 

toteuttamiseksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  

Haetaan 

valinnanva-

pauspilottia 

Henkilökoh-
taisen bud-
jetoinnin 
malli valmis 

 

 
 

 

 

 

 

 

Toimivat ICT-
ratkaisut tu-
kevat valin-
nanvapau-
den toteutta-
mista 

 

 

 

 

 

 

 

Hahmotelma 
valinnan-
vapauden 
mallista 

 

3.1  

Henkilökoh-

tainen budje-

tointi nor-

maali käytän-

tö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet ICT-

ratkaisut 

mahdollista-

vat toiminnan 

jatkuvan 

kehittämisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valinnan-

vapaus to-

teutuu laajas-

ti 

 

 

3.1  

Luodaan henkilö-

kohtaisen budje-

toinnin malli ja toi-

mintakäytännöt 

(palveluseteli-

kokeilu). 

Kainuun palve-

lusetelikokeilu – 

henkilökohtainen 

budjetti HB -hanke 

on käynnistetty. 

Avain kansalaisuu-

teen -hanke on 

käynnissä (pieni-

muotoinen HB-

kokeilu) 

 

 

Varmistetaan ICT-

välineiden käyttö 

valinnanvapauden 

toteuttamisessa. 

Palveluseteli- ja 

ostopalvelusopimus 

järjestelmän 

(PSOP) käyttöönot-

to menossa.  

Omasoten, Hyvin-

voinnin palvelutar-

jottimen ja ePassin 

käytön kokeilut 

HB:ssa.   

 

Luodaan malli va-

linnanvapauden 

toteutumiselle (va-

linnanvapaus-

pilotointi) 

Hakemus tehty 

valinnanvapaus-

pilottiin (VIP) 

4. Tarjoamme 

asiakkaille tar-

peen mukaiset 

palvelut oikea-

4.1  

Suunnitelma 

on/ei 

 

4.1  

Pohdittu Koda-

valmistelun 

jatkamista 

4.1  

Suunnitelma 

ja osatoteu-

tuksia 

4.1  

Maakunnalli-

nen palvelu-

tarpeen 

4.1  

Aloitetaan 

yhtenäisen 

palvelutarpeen 
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aikaisesti. 

Asiakkaat ovat  

tyytyväisiä saa-

miinsa 

palveluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  

Asiakkailla on 

käytössä 

erilaisia palau-

tekanavia ja 

palautetta 

hyödynnetään 

 

 

 

 

 

huomioiden 

sote-

maakuntauudi

stus ja 

valinnanvapau

s.  Jatketaan 

valmistelua 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sääntökirjat) 

palvelutar-

peen ja 

palveluoh-

jauksen 

uudistami-

seksi 

 

 

4.2 

Hahmotelma 

asiakaskoke-

muksen 

keräämisestä 

ja hyödyntä-

misestä 

arviointi ja 

palveluoh-

jauksen malli 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Realiaikainen 

automaatti-

sesti toimiva 

palautejärjes-

telmä, joka 

on roolitettu 

tiedon käytön 

näkökulmas-

ta (järjestäjä/ 

tuottaja) 

arviointi- ja 

palveluohjauksen 

mallin kehittäminen  

 

Aikaisempi 

valmistelutyö 

pohjana, ei vielä 

jatkettu valmistelua 

 

4.2 

Kartoitetaan eri 

vaihtoehtoja ja 

kokeillaan auto-

maattista, realiai-

kaista asiakas-

kokemustiedon  

keräämistä ja 

hyödyntämistä.  

Aloitettu 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

 

5. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

5.1 

Henkilöstön 

muutostukioh-

jelma on/ei ole 

5.1 

Strategiapohjai

nen 

kehityskeskust

elumalli 

käytössä; 

vaatii vielä 

seurantaa ja 

arviointia 

5.1 

Henkilöstön 

muutostuki- 

on laadittu 

5.1 

Henkilöstön 

muutostuki-

ohjelma on 

käytössä 

5.1 Valmistellaan 

kehittämishanke ja 

haetaan 

ulkopuolista 

rahoitusta 

 

Muutoksen monet 

kasvot –muutos-

tukihanke jätetty 

rahoittajalle 

(koskien uuden 

maakunnan 

henkilöstöä) 

6. Uuden 

sairaalan ja 

maakunta/soten 

muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

6.1 Henkilös-

tön pysyvyys-

aste, rekrytoin-

tiaste 

 6.1 Uuden 

sairaalan 

toimenpide-

ohjelman 

toteutuminen 

6.2. Johta-

mis järjes-

telmän uudis-

taminen 

6.3 Henkilös-

töresurssien 

kohdentami-

6.1 Uusi 

sairaala toi-

mii kustan-

nustehok-

kaasti, kaikki 

tehtävät täy-

tetty. 

 

Sote- ja maa-

kuntauudis-

tus on toteu-

tettu 

6.1 - 6.3 Valvotaan 

ja tuetaan, että 

Uuden sairaalan 

toimenpideohjelma 

toteutetaan 

Aloitettu 

6.1 - 6.3 Tutkimus-

yksikön perustami-

nen 
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nen toimin-

nan muutos-

ten edellyttä- 

mällä tavalla 

7. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista 

 

 

7.1 Ei ole tällä 
hetkellä 

 7.1 Arvio työ-
hyvinvoin-
titoimenpi-
teiden riittä-
vyydestä 

 

 
Arvio henki-
löstön osaa-
misen kehit-
tämisen on-
nistumisesta 

7.1Työhyvin-
voinnin toi-
menpiteet 
ovat riittävät 
ja vaikuttavat 

 

 
Osaamisen 
kehittämisen 
panostukset 
ovat vaikut-
tavia  

7.1 Laaditaan mitta-
risto  

Osittainen valmiste-
lu toteutuu Muutok-
sen monet kasvot –
hankkeen kautta 

 
Laaditaan mittaristo  

 

 

7.3 Erilaisten 
työaikajousto-
jen mahdollis-
taminen 

 7.3 Työaika-
joustot toteu-
tuvat 

7.3 Työaika-
joustot toteu-
tuvat 

7.3 Kirjaaminen, 
seuranta ja kehit-
täminen 

Osittain asiaa kehi-
tetään OTE ja 
ErinOmainen -
hankkeissa 

7.3 Työaikajoustoil-
la tuetaan koulut-
tautumismahdolli-
suutta 

 7.6 Työyhtei-

sön ilmapiiri-

osio työhyvin-

vointikyselyssä 

(mitataan paril-

lisina vuosina) 

 

 

7.6 Työhyvin-

voinnin tulos 

on 4,0 

 

 

 

 

On selvitys 

erilaisista 

työhyvin-

voinnin mitta-

reista 

7.6 Tulos yli 

4,0 

 

 

 

 

 

Työhyvin-

vointia pysty-

tään mittaa-

maan moni-

puolisesti 

7.6 Kaikissa työyh-

teisöissä työhyvin-

vointikyselyn palau-

te käsitelty/esi-

miehet 

Käsitelty ja laadittu 

suunnitelma 

 

7.6. Hyvinvointi-

kysely joka vuosi 

muutostilanteessa 

 

Selvitetään erilais-

ten työhyvinvoinnin 

mittarien käytön 

mahdollisuus esim. 

innostus 

Osittain toteutuu 

Muutoksen monet 

kasvot -hankkeessa 
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Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

8. Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

8.1 Asiakas-

kokemus 

 

 

 8.1 Asiakas-

kokemusten 

analysointi-

malli on 

käytössä 

 

8.1 Asiakas-

kokemuksen 

perusteella 

palvelut on 

muotoiltu 

vaikuttavam-

miksi ja 

luotettavim-

miksi 

8.1 Asiakaskoke-

musten analy-

sointimallin 

kehittäminen, 

käyttöönotto ja 

tehostaminen  

 

Mallin kehittämistä 

ei vielä aloitettu 

 

8.1 Asiakaskoke-

musten hyödyn-

täminen palvelujen 

kehittämisessä 

 

Toteutuu kehittä-

mishankkeissa, 

erityisesti 

ErinOmainen -

hankkeessa 

8.2 Tieto-

tarpeet  

8.2 Johdon 

työpöytä otettu 

käyttöön, 

käytön ja 

käytettävyyden 

tehostaminen 

käynnissä 

8.2 Johdon 

työpöydän 

sisältö ja 

toiminnalli-

suus vastaa 

johdon 

tarpeita  

 

8.2 Tiedolla 

johtaminen 

on johtamis-

prosessin 

ydin 

8.2 Edelleen 

kehitetään johdon 

työpöytää.  

 

Johdon työpöydän 

ja toimintamallin 

edelleen 

kehittäminen 

käynnissä 

 

Lisätään organi-

saation ja johdon 

kyvykkyyttä tiedolla 

johtamiseen.  

 

Digios-hankkeen 

kautta mahdollistuu 

8.3  

Paljon 

palveluja 

käyttävien 

asiakkaiden 

tunnistaminen 

8.3 Luotu 

toimintamalli 

soten 

asiakastyöhön 

(monialaisen 

yhteistyön 

ABC) 

8.3  

Tunnista-

misen 

menetelmän 

käytössä 

asiakaspal-

velussa 

8.3  

Asiakas saa 

tarpeen 

mukaisen ja 

oikea-aikai-

sen hoidon ja 

palvelun 

8.3  

Tunnistamis-

menetelmän käytön 

laajentaminen 

 

Ei ole vielä aloitettu 

 8.4 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

8.4 Ei 

toteutunut 

hallinnon 

tulosalueella 

8.4 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 % 

8.4 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 % 

8.4 Johdon 

katselmukset 

toteutetaan 

tulosalueilla 

 

8.4 Johdon 

katselmukset 
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liitetään osaksi 

vuosikelloa 

 

8.4 Johdon katsel-

musprosessia 

uudistetaan 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivisem-

paan osallistu-

miseen omaan 

hoito- ja palvelu-

prosessiinsa 

 

9.1 Sähköisten 

asiointipalve-

luiden käyttö-

asteen kasvu 

20 % edel-

liseen vuoteen  

 

9.1 Sähköisen 

asioinnin 

vision ja 

toimintasuunni

telman 

laadinta 

käynnissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Omasotea 

laajennettu eri 

tulosalueille 

9.1 Sähköi-

sen asioinnin 

toimintasuun-

nitelma on 

valmis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

20 000 

kainuulaista 

käyttää Oma-

sote-palvelua 

9.1 Sähköi-

nen asiointi 

on osa 

normaalia 

toimintaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

40 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote-

palvelua 

9.1 Sähköistä 

asiointia kehitetään 

laaja-alaisesti ja 

systemaattisesti.  

 

Vision pohjalta 

toimintasuunni-

telman valmistelu 

käynnissä 

 

Palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjes-

telmän käyttöönotto 

käynnistetty 

 

 

9.2 

Laajennetaan 

Omasoten palvelu-

valikoimaa 

 

Käynnissä 

10. Johdamme 

hoito- ja 

palveluketjuja 

asiakaslähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation 

10.1 Toimivat 

hoito- ja palve-

luketjut (Lean) 

10.1  

Hoito- ja 

palveluprosess

eja kuvattu 

useissa 

työryhmissä  

 

Valmisteltu 

Leadership 

Master 

Uudistuva 

lean-johtaja –

valmennus, 

käynnistyy 3 

/2018  

10.1  

Keskeiset 

hoito- ja 

palveluketjut 

määritelty  

10.1 

Ajantasaiset 

Asiakasläh-

töiset, hyvin 

johdetut 

hoito- ja 

palveluketjut 

toteutuvat 

10.1  

Tuetaan Lean- 

oppien 

käyttöönottoa 

 

Sote Leadership 

Master Uudistuva 

Lean -johtaja –

valmennus 

käynnissä 

 

10.1 Tuetaan 

prosessijohtamista 

 

10.1 Uudistetaan 

prosessikartta 

11. Uudistamme 

palveluita 

saatavuuden, 

saavutettavuuden 

ja korkean laadun 

varmistamiseksi 

11.1 Järjestä-

missuunnitel-

ma ja erikois-

sairaanhoidon 

järjestämisso-

pimus päivi-

tetään 

11.1 

Terveydenhuol

lon 

järjestämissuu

nnitelman 

päivitys tehty. 

Esh:n 

järjestämissopi

muksen 

päivitys 

käynnistetty 

 

 

11.1 Päivitys 

toteutettu 

 

 11.1Järjestämis-

suunnitelman ja      

-sopimuksen 

päivittäminen 

 

Terveydenhuollon 

järjestämissuunnitel

ma päivitetty 

11.2 Omaval-

vonta 

 

11.2 Sisäiset 

vastuut ja 

seuranta on 

organisoitu 

11.2  

Omaval-

vonnan 

toimintamalli 

11.2 

Omavalvonta 

on osa orga-

nisaation 

11.2 

Luodaan 

yhtenäinen 

omavalvonnan 
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 luotu jatkuvaa 

parantamista 

toimintamalli 

 11.3 Asiakas-

/potilasturval-

lisuus (HaiPro, 

korvattavat 

potilasvahin-

got) 

Kansalliset 

mittarit 

käyttöön 

 11.3 Kansal-

lisen potilas- 

ja asiakas-

turvallisuus-

strategian 

jalkauttami-

nen käytän-

töön 

11.3 Potilas- 

ja asiakas-

turvallisuus 

näkyy raken-

teissa ja 

käytännön 

toiminnassa 

 

11.3 Kansallisen 

potilas- ja asiakas-

turvallisuus-

strategian mukaiset 

toimenpiteet 

toteutetaan 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4/2018 

kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

 

13.1  Talous-

arvio ja tilin-

päätös 

 

 

13.1 

Toimintatuotot 

toteutuivat 

98,7 %, kun 

huomioidaan 

kunnille 

palautettava 

ylijäämä ja  

toimintakulut 

toteutuivat 

98,9 %. 

13.1 Toteu-

tuu suunnitel-

lusti 

13.1 Toteu-

tuu suunni-

tellusti 

13.1 Seurataan 

taloutta ja 

puututaan 

mahdollisiin 

poikkeamiin 

 

Budjettia seurataan 

säännöllisesti ja 

poikkeamiin 

puututaan 

14. Uuden 

organisaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organisaatiora-

kenne 

14.1 

Rakennetaan 

talousarvio 

uudelle 

organisaatiolle 

 

 

 14.1 Valta-

kunnan tason 

ohjeiden 

mukainen 

valmistelu 

(simulointi) 

14.1 Talou-

den rakenne 

käytössä 

14.1 Tuotetaan 

tietoa simuloinnin 

pohjaksi. Osallistu-

taan aktiivisesti 

työpajoihin. 

 

Osallistuttu 

15. Järjestämme 

palvelut 

asiakaslähtöisesti 

ja kustannus-

tehokkaasti 

15.1 Sosiaali- 

ja terveyden-

huollon tarve-

vakioidut 

menot €/asu-

kas suurten ja 

keskisuurten 

kuntien ver-

tailussa 

15.1 Uusi 

sairaala 

toimintojen 

kehittämiseen 

on perustettu 

uusia 

työryhmiä.  

Päiväsairaalat

oiminta 

kahteen 

vuoroon 

aloitettu ja 

pilotteja 

käynnistetään 

Kolmen 

parhaan 

joukossa 

valtakunnal-

lisessa 

vertailussa 

Kolmen 

parhaan 

joukossa 

maakuntien 

vertailussa 

Toimintaketjujen 

tehostaminen ja 

kustannus-

tietoisuuden 

lisääminen 

 

Kehittämishank-

keissa  ja 

kokeiluissa pyritään 

huomioidaan myös 

uuden ja vanhan 

toimintamallin 

kustannusvaiku-

tukset 
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KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 

Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi 

sairaala, Maakuntauudistus

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -0,3 275 730 1,7 272 379 0 272 379 -1,2 89 994 33,0

   Myyntituotot -0,3 274 800 1,6 270 025 0 270 025 -1,7 90 008 33,3

./. Jäsenkunnilta -0,3 274 830 1,6 270 000 0 270 000 -1,8 90 000 33,3

   Maksutuotot 0,0 0 -100,0 3 0 3 0,0 0 0,0

   Tuet ja avustukset -0,5 805 45,0 2 311 0 2 311 187,1 -14 -0,6

   Muut tuotot -44,4 125 78,6 40 0 40 -68,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 16,3 3 840 19,8 5 771 0 5 771 50,3 1 558 27,0

       Palkat ja palkkiot 9,7 2 016 20,6 2 561 0 2 561 27,0 760 29,7

       Henkilöstösivukulut 80,2 464 18,7 560 -7 553 19,2 164 29,7

   Henkilöstökulut 18,5 2 480 20,2 3 121 -7 3 114 25,6 924 29,7

       Asiakapalvelujen ostot -55,3 -72 111,8 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 8,7 960 14,4 1 661 4 1 665 73,4 271 16,3

   Palvelujen ostot 15,7 888 10,3 1 661 4 1 665 87,5 271 16,3

   Aineet ja tavarat -27,6 64 1,6 97 1 98 53,1 68 69,4

   Avustukset -11,4 181 191,9 205 0 205 13,3 185 90,2

   Vuokrat -24,4 122 -1,6 168 2 170 39,3 37 21,8

   Muut kulut -2 275,0 105 20,7 519 0 519 394,3 73 14,1

TOIMINTAKATE -0,4 271 890 1,5 266 608 0 266 608 -1,9 88 436 33,2

   Rahoituskulut ja -tuotot -636,4 101 71,2 -22 0 -22 -121,8 49 -222,7

VUOSIKATE -0,4 271 991 1,5 266 586 0 266 586 -2,0 88 485 33,2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 92,3 -50 100,0 -49 0 -49 -2,0 -18 0,0

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

TILIKAUDEN TULOS -0,5 271 941 1,4 266 537 0 266 537 -2,0 88 467 33,2

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,5 271 941 1,4 266 537 0 266 537 -2,0 88 467 33,2

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TA 2018
Talousarvio-    

muutokset KS 2018

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

 

Mittarit/tunnusluvut 
 

Mittarit/Tunnusluv
ut 

TP 2014 TP 2015 TP  2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-
4 kk/2018 

Asukas, asiakas 
 

      

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

10 14 4 41 15 5 

       

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

      

Sairauspoissaolopäiv
ien määrä 
alle10/pv/hlö/vuosi 

9,3 6,4 tpv/hlö 2,9 tpv/hlö 6,9 tpv/hlö alle 10 1-4 kk/ 2,0 
tpv/HTV 

Täydennyskoulutus 
3–5 tpv/hlö 

4,6 tpv/hlö 0,4 tpv/vak. 
hlö 

2,9 tpv/hlö 3,5 tpv/hlö 3-5 tpv/hlö _ 

Kehittämiskeskustelu
t 

98 % 95 % Toteutumis-
% 99 

Toteutumis
-% 97 

100 % 40 % 

   
 

    

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen ja 
tuotantotavat 

       

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

38  
 
 
5 prosessia 

20 
 

42 kokemus-
asiantuntijaa  
 
4 prosessia 

62 50 
 
 
5 prosessia 

81 
 
 
5 prosessia 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2. vuosi) 

3,8  4,0 Joka toinen 
vuosi 

4,0  - 
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Talous       

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutunut Toteutunut Toimintakulu
t toteutuivat 
0,9 milj. 
euroa alle 
budjetoidun 

Toteutui 
suunnitellu
sti 

 Toteutunut 
suunnitellusti 

       

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 

 

Valmisteltu hakemus (VIP – Valitse Itsellesi Parasta) STM:n valinnanvapauspilottiin sekä ESR-
rahoitteinen Muutoksen monet kasvot muutostukihanke, joka koskee kaikkia uuteen 
maakuntaan siirtyviä työntekijöitä. On sovittu, että Kainuun sote toimii em. hankkeen 
hallinnoijana. On saatu myönteinen rahoituspäätös Katajainen – ryhmäkuntoutuksen ja 
päivätoiminnan järjestämiseksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville äideille ja perheille 
(avomuotoinen ryhmäkuntoutus).  

Tämän lisäksi tarkastelujaksolla käynnistettiin kehittämishankkeet aikuissosiaalityöhön ja 
henkilökohtaisen budjetointiin. Omarahoitteinen kehittämishanke Savuttomana leikkaukseen 
jouduttiin keskeyttämään, koska työntekijä joutui siirtymään vakinaiseen tehtäväänsä 
keuhkosairauksien poliklinikalle. Kehittämisaskellusta jatketaan, kun poliklinikan 
henkilöstötilanne helpottuu. Ensihoidon pilottiprojekti ja tutkimus on käynnistynyt. 
Kehittämishankkeet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. 

Kainuun soten digitalisaatioon kohdistuu paljon odotuksia. Tästä johtuen on aloitettu varhaisen 
tuen erikoissuunnitelijan tehtävämuutos koskemaan digitaalisia palveluja. Kaksi 
erikoissuunnittelijaa siirtyi sote- ja maakuntavalmisteluun, heille on saatu sijaiset. Lisäksi 
kehittämis- ja suunnitteluyksiköstä on osallistuttu oman työn ohella valmistelutyöhön. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, tar-
kastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun. 

Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit ja 
tehokasta kehittämistä ja suunnittelua.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) rahoituskausi päättyi v. 
2017, jonka jälkeen maan hallitus käynnisti ns. kärkihankkeet. Kärkihankkeiden avulla toteute-
taan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää muutos- ja uudistamistyötä.  

Kärkihankkeita on viisi:  

1) Palvelut asiakaslähtöisiksi (Palvelusetelikokeilu) 

2) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen (VESOTE, Mie-

lenterveyden ensiapu) 

3) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lape (Mukava Kainuu) 

4) Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen I&O 

(ErinOmainen/Ossi) 

5) Osatyökykyisille tie työelämään (Ote maakunnassa – Polut kuntoon) 
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Kainuun sote osallistuu aktiivisesti em. kärkihankkeiden toteuttamiseen. Vuonna 2017 saatiin 
myönteinen rahoituspäätös neljään kärkihankkeeseen, joiden toteuttaminen jatkuu v. 2018. 
Myös Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanketta lähdetään toteuttamaan, jos sille saadaan 
myönteinen rahoituspäätös. Lisäksi maan hallitus rahoittaa kahden muutosagentin (I&O ja La-
pe) toiminnan v. 2018 loppuun. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu jo meneillään olevat ja valmisteltavat kehittämishankkeet, 
joiden avulla toteutetaan Kainuun soten strategiaa. Tarkastelussa on neljä näkökulmaa ja niihin 
liittyvät strategiset tavoitteet sekä kehittämisen ydin. Asiakkaan ja asukkaiden näkökulmasta 
keskiössä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja osallisuutta tukevien toimintamallien ke-
hittäminen, henkilöstönäkökulmassa korostuu työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen.  

Ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja sähköisten palvelujen kehittäminen korostuvat joh-
tamisen ja palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Toiminnan tehostaminen on keskeistä ta-
louden näkökulmasta. 

Keskeisimmät rahoituslähteet ovat STM, ESR ja THL, osassa hankkeista Kainuun sote on 
kumppanina erisuuruisilla rahoitusosuuksilla. Meneillään olevista kehittämishankkeista löytyy 
tarkempaa tietoa osoitteesta https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu.   

Taulukko. Kehittämishankkeet osana strategian toteuttamista vuonna 2018 

Keskeisenä kehittämisaskeleena sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa on valinnan-
vapauskokeilu. Valinnanvapauslain tarkoituksena on edistää asiakkaan mahdollisuuksia valita 
palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän 
kustannusvaikuttavuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2017 Kainuun soten hallitus teki pää-
töksen, että sote hakee tähän kokeiluun. Valinnanvapauspilotit toteutuvat osana uutta valin-
nanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuksen lait keväällä 
2018 ja ne tulevat voimaan kesällä 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan 1.7.2018 - 
31.12.2019.  
Lisäksi Kainuun soten vastuulla on valmistella ja toteuttaa muutostukihanke, joka koskee uu-
teen organisaatioon, maakuntaan siirtyvien työntekijöiden hyvinvointia. 

https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu
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1.3. Keskitetyt tukipalvelut 

Vastuuhenkilö: Va. hallintojohtaja Anu Huttunen 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
 

Toiminta-ajatus 
 
Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 
 
Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

 
Arvot 

 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. 

 
Visio 2026 

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

 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, yksityis-

ten palvelun-

tuottajien, kol-

mannen sektorin 

kanssa ja panos-

tamme terveyden 

edistämiseen 

1.1 Kuljetus-

asiakkaiden 

odotusajan 

pituus 

 1.1 Asiakkai-

den kuljetuk-

set toteutuvat 

ilman pitkiä 

odotusaikoja 

1.1 Asiakkai-

den kuljetuk-

set toteutuvat 

ilman pitkiä 

odotusaikoja 

1.1 Varmistetaan 

kuljetusten riittä-

vyys jokaisessa 

jäsenkunnassa 

 

On toteutunut 

1.2 Valtiolta 

saadut rinta-

maveteraanien 

määrärahat 

käytetään 

täysimääräi-

sesti  

 1.2 Rintama-

veteraanit 

saavat tarvit-

semansa 

palvelut   

hyvinvoinnin, 

terveyden ja 

toimintaky-

vyn paranta-

miseksi 

määräraho-

jen puitteissa 

 1.2 Mahdollistetaan 

rintamaveteraa-

nien määrärahojen 

käyttö laajasti eri 

palveluihin 

 

On toteutunut 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi 

2.1 Verkko-

sivut päivitetty 

asiakaslähtöi-

semmiksi ja 

informatiivi-

semmiksi 

 

 

 2.1 Väestöllä 

monipuoliset 

osallistumis- 

mahdollisuu-

det 

2.1 Väestöllä 

monipuoliset 

osallistumis- 

mahdollisuu-

det 

2.1 Verkkosivuja ja 

tukipalveluita 

kehitetään asiakas-

lähtöisemmiksi  

 

2.1 Viranhaltija-

päätökset julkais-

taan yleisessä tieto-

verkossa 

 

2.1 Verkkosivuille 

laitetaan enemmän 

tietoa tukipalve-

luista  

 

Viranhaltijapäätök-

set on julkaistu 

yleisessä 

tietoverkossa ja 

verkkosivuja on 

kehitetty 
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2.2 Toimivat 

vaihtoehtoiset 

(puhelin, kirje, 

sähköposti, 

Omasote) 

viestintä- 

kanavat                    

 2.2 Käytössä 

potilaiden ja 

asiakkaiden 

tarpeista läh-

tevä, monika- 

navainen 

viestintämah-

dollisuus 

2.2 Käytössä 

potilaiden ja 

asiakkaiden 

tarpeista läh-

tevä, monika- 

navainen 

viestintämah-

dollisuus 

2.2 Kehitetään 

vaihtoehtoisia 

viestintäkanavia 

 

Kehitystyötä on 

tehty 

3. Mahdollistam-

me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa 

3.1 Asiakkaan 

valinnanva-

pausmahdolli-

suudet sosi-

aali- ja tervey-

denhuollon 

tukipalveluissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Asiak-

kaan valin-

nanvapaus 

mahdollistuu 

eri muodois-

sa sosiaali- 

ja terveyden-

huollon tuki-

palveluissa 

 

3.1 Monipuo-

lisemmat 

tukipalvelut 

veteraaneille 

ikä ja kunto 

huomioiden 

3.1 Asiak-

kaan valin-

nanvapaus 

mahdollistuu 

eri muodois-

sa sosiaali- 

ja terveyden-

huollon tuki-

palveluissa 

3.1 Selvitetään 

valinnanvapauden 

ulottuvuus ja 

vaikutukset sote-

kuljetuksiin 

 

Selvitystyötä on 

tehty 

 

 

 

 

3.1 Veteraanien 

tukipalveluja 

laajennetaan 

Valtiokonttorin 

määrärahojen 

puitteissa 

 

Ei vielä toteutunut 

4. Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti.  

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

palveluihin. 

4.1 Asiakas-

tyytyväisyys-

kyselyn 

tulokset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Arkiston 

asiakaspyyntö-

jen keskimää-

räinen käsitte-

lyaika vuodes-

sa 

4.1 

Tietohallinnon 

ohjausryhmä 

(Kainuun 

kunnat, 

Kainuun liitto, 

Kainuun sote) 

on 

kokoontunut 

säännöllisesti 

n. 1 kerta/3 kk 

-välein 

 

 

4.1 Tehdään 

asiakastyyty-

väisyyskyse-

ly 

 

4.1 

Asiakastyy-

tyväisyys 

säilyy 

korkealla 

tasolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Asiakas-

pyyntöjen 

käsittely 

säännösten  

mukaisissa 

määrä-

ajoissa 

4.1 Tehdään 

asiakastyyty-

väisyyskyse-

ly 

 

4.1 

Asiakastyy-

tyväisyys 

säilyy 

korkealla 

tasolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Asiakas-

pyyntöjen 

käsittely 

säännösten  

mukaisissa 

määrä-

ajoissa 

4.1 Asiakaskoke-

muksen keräämi-

nen ja hyödyntämi-

nen 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut suunnitel-

missa 

 

4.1 Tietohallinnon 

ohjausryhmä (Kai-

nuun kunnat, Kai-

nuun liitto, Kainuun 

sote) on kokoontu-

nut säännöllisesti, 

n. 1 krt./3 kk:n vä-

lein  

 

On toteutunut 

 

4.2 Asiakaspyyntö-

jen määräaikojen 

kirjaaminen ja seu-

ranta 

 

On toteutunut 
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Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

5.1 Kehitys-

keskustelu %-

osuus yli 1 v. 

kestävistä 

palvelussuh-

teista 

5.1 

Kehityskeskust

elut käyty 

osittain 

5.1 Kehitys-

keskustelut 

käyty 80 

%:sesti 

 

5.1 Kehitys-

keskustelut 

käyty 100 

%:sesti 

5.1 Kehityskeskus-

telut on käyty suun-

nitellun mukaisesti 

ja kehityskeskuste-

lujen tilastointia 

kehitetään 

 

Kehityskeskustelut 

on käyty osittain 

5.2 Riittavät ja 

säännönmu-

kaiset työyh-

teisökokoukset 

ja -koulutuk-

set 

 5.2 Toimivat 

kokous- ja 

koulutuskäy-

tännöt 

5.2 Toimivat 

kokous- ja 

koulutuskäy-

tännöt 

5.2 Säännölliset 

tulosalueen johto-

ryhmän kokoukset 

 

On toteutunut 

 

5.2 Kannustetaan 

ammattitaidon 

ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen 

 

On toteutunut 

 5.3 Työnoh-

jauksen toteu-

tuminen tar-

peen mukai-

sesti 

 5.3 Työnteki-

jät kokevat 

hallitsevansa

työtehtävät ja 

työnohjauk-

sen tarve on 

vähäinen 

5.3 Työnteki-

jät kokevat 

hallitsevansa

työtehtävät ja 

työnohjauk-

sen tarve on 

vähäinen 

5.3 Työntekijät 

osallistuvat tarvit- 

taessa työnohjauk-

seen 

 

On toteutunut 

6. Uuden 

sairaalan ja 

maakunta/soten 

muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

6.1 Muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

toteutuu 

suunnitellun 

mukaisesti 

 6.1 Muutok-

sia suunnitel-

laan ja aloite-

taan toteut-

tamaan 

yhteistyössä 

henkilökun-

nan kanssa 

6.1 Muutok-

set toteutettu 

yhteistyössä 

henkilökun-

nan kanssa 

6.1 Uuden sairaa-

lan ja maakunta/ 

soten muutosten 

suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja 

seurantaan  

osallistuminen 

 

Yhteistyö on 

aktiivista eri 

toimijoiden kanssa 

7. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista  

7.1 Yksikkö-

kohtaiset 

työhyvinvointi-

kyselyn 

tulokset 

7.1 

Työhyvinvointi

kyselyä ei ole 

tehty 

7.1 Työyksi-

kön työhyvin-

tointi kehittyy 

myönteisesti 

7.1 Työyksi-

kön työhyvin-

tointi kehittyy 

myönteisesti 

7.1 Työhyvin-

vointikyselyn 

tekeminen 

yksikkökohtaisesti 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut 

suunnitelmissa 

7.2 Henkilös-

tön vaihtuvuus  

 7.2 Henkilös-

tön vaihtu-

vuus laskee 

 

7.2 Henkilös-

tön vaihtu-

vuus laskee 

 

7.2 Huomioidaan 

työntekijöiden 

tarpeet ja tuetaan 

työuria niiden eri 
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KUNTAYHTYMÄ 

vaiheissa 

 

On toteutunut 

mahdollisuuksien 

rajoissa 

7.3 Sairaus-

poissaolojen 

kehitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Sairaus-

poissaolot 

vähenevät 

 

 

 

 

 

7.3 Sairaus-

poissaolot 

vähenevät 

 

 

 

 

7.3 Työhyvinvoinnin 

aktiivisen tuen 

toimintatavat 

käytössä joka 

työyhteisössä 

 

Sairauspoissaoloja 

16 tpv / htv 

 

Varhaisen 

puuttumisen malli 

on käytössä 

 

7.3 Työntekijöille 

järjestetään sään-

nösten edellyttämät 

työtilat 

7.4 Asiantun-

tijuuden kehit-

tyminen (1-5 

/% jakauma) 

 

7.4 Täyden-

nyskoulutus-

päivät/htv 

 

 

 

 

 

 

7.4 Osaamis-

keskustelut % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Työkierto 

hlölukumäärä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Osaami-

nen vastaa 

osaamistar-

peita 

 

7.4 Täyden-

nyskoulutus 

mahdollistuu 

kaikille 

 

 

 

 

 

7.4 Osaamis-

keskustelu 

käyty mah-

dollisimman 

monen työn-

tekijän kans-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Osaami-

nen vastaa 

osaamistar-

peita 

 

7.4 Täyden-

nyskoulutus 

mahdollistuu 

kaikille 

 

 

 

 

 

7.4 Osaamis-

keskustelu 

käyty 100 

%:sesti 

 

7.4 Osaamis-

alueet sel-

keästi profi-

loituneet 

 

 

 

 

7.4 Kainuun 

sote on malli-

organisaatio 

oppivasta 

organisaa-

tiosta  

7.4 Osaamiskes-

kustelut ja osaami-

sen arvioinnit 

 

On toteutunut 

osittain 

 

7.4 Täydennys-

koulutuksen 

suunnittelu 

kehityskeskustelu-

jen pohjalta ja 

koulutusten 

kirjaaminen HRM-

järjestelmään 

 

Täydennyskoulu- 

tuksiin on 

osallistuttu 

mahdollisuuksien  

mukaisesti 

 

Täydennyskou-

lutuspäiviä 1 tpv/hlö 

 

 

7.4 Käytetään 

systemaattisesti ja 

tavoitteellisesti 

erilaisia osaamisen 

kehittämisen mene-

telmiä (perehdyt-

tämistä, mento-

rointia, työkiertoa, 

verkko-oppimista) 

 

On toteutunut 

osittain 
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KUNTAYHTYMÄ 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

8. Johdamme 

palveluiden teho-

kasta ja vaikutta-

vaa järjestämistä 

sekä tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

8.1 Toimivat 
palveluketjut 
(Lean) 

 

 

 

 

8.1 Palvelu-
prosesseja 
kuvataan ja 
ne toimivat 
käytännössä 
sujuvasti 

 
8.1 Tuetaan 
Lean -ajatte-
lun käyttöön-
ottoa 

8.1 Palvelu-
prosessit toi-
mivat suju-
vasti 

8.1 Prosessien 
kehittämistä jatke-
taan  

Sisäisiä arviointeja 
ei ollut tarkastelu-
jaksolla suunnitel-
missa 

Yhteistyötä on tehty 
läpi koko organi-
saation 

8.1Johdon työpöy-
tää ja tietojärjes-
telmiä kehitetään 

On toteutunut osit-
tain 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osallis-

tumiseen omaan 

hoito- ja palvelu-

prosessiinsa 

9.1 Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 

 9.1 Sähköi-
sen asioinnin 
kehittäminen 

9.1 Sähköi-
nen asiointi 
on luonnol-
linen osa 
joustavaa 
toimintaa 

9.1 Kehitetään 
sähköisiä asiointi-
palveluja  

Kehitystyötä jatket-
tu mahdollisuuksien 
mukaisesti 

10. Johdamme 

hoito- ja palvelu-

ketjuja asiakas-

lähtöisesti integ-

roituna kokonai-

suutena läpi 

organisaation 

10.1 Palvelu-
ketjujen toimi-
vuus ja ajan-
tasaisuus 

 
 

 

 

10.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut 

 

 

10.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut 

 

 

10.1 Kehitetään 
palveluja ja järjes-
telmiä 

Kehitystyötä jatket-
tu mahdollisuuksien 
mukaisesti 

11. Uudistamme 

palveluita saata-

vuuden, saavutet-

tavuuden ja kor-

kean laadun 

varmistamiseksi 

11.2 Asiak-

kaan monipuo-

liset asiointita-

vat 

 

11.2 

Asiakastyytyvä

isyyskyselyä ei 

ole tehty 

11.1 Digitaa-

lisen asia-

kastapaami-

sen kehittä-

minen 

 

11.1 Palvelut 

ovat laaduk-

kaita ja hel-

posti saata-

tavissa 

11.1 Digitaalisen 

tapaamisen tarjoa-

minen asiakkaille 

aktiivisesti ja pa-

lautteen kautta pal-

velun kehittäminen 

 

Talous- ja 

velkaneuvonnassa 

on toteutunut 

12. Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

12.1 Tietotilin-

päätöstiedot 

  12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

12.1 EU:n tieto-

suoja-asetuksen 

vaatimuksiin val-

mistautuminen:  toi-

minta asetuksen 
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tietosuoja ja tiedonhal-

lintatavan 

mukaista 

ja tiedonhal-

lintatavan 

mukaista 

vaatimusten mukai-

seksi, tietotilinpää-

töksen laatiminen ja 

sen tietojen hyö-

dyntäminen käy-

tännön toiminnas-

sa. 

 

Valmistautumistoi-

mia on tehty ja 

tietoja 

tietotilinpäätöstä 

varten kerätty 

 

12.1 Tietosuoja-

ohjeistusten päi-

vittäminen  

 

Päivitystyö aloitettu 

 

12.1 Tietosuoja-

koulutusten järjes-

täminen 

 

On toteutunut 

  

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

13.1 Talous-

arvio ja tilin-

päätös 

 

 13.1 Taloutta 

seurataan ja 

poikkeamiin 

puututaan 

 

 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu talousar-

vion mukaan 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu talous-

arvion mu-

kaan 

13.1 Taloutta seu-

rataan ja poikkea-

miin puututaan ja 

vältetään alijää-

män muodostu-

mista 

 

On toteutunut 

14. Uuden 

organisaation 

talouden valmis-

telu, simulointi ja 

organisaatiora-

kenne 

14.1 Uudistus-

ten valmistelu-

työn etenemi-

nen määrä-

ajassa 

 14.1 Tulok-

selliseen uu-

distusten val-

mistelutyö-

hön osallis-

tuminen  

14.1 Toimiva 

organisaatio 

käytössä 

14.1 Rahoituksen 

simulointi ja palve-

luluokituksen mu-

kaisen raportoinnin 

rakentaminen 

 

On toteutunut 
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15. Järjestämme 

palvelut asiakas-

lähtöisesti ja kus-

tannustehokkaas-

ti 

15.1 Yksikkö-

kustannuksien 

hinta 

 

 

15.1 

Prosessien 

kehittäminen 

 

Tosite 1,34 

€/kpl 

 

Palkkalaskel-

ma 17,10 €/kpl 

 

 

 

15.1 Tosite 

1,57 €/kpl   

 

 

 

15.1 Palkka-

laskelma 

max 15,00 

€/kpl   

 

15.1 Asia-

kaskuljetuk-

sen hinta on 

keskimäärin 

2,2 €/km ja 

asiakkaita on 

1,6 asiakasta 

reitillä 

15.1 Tosite 

1,60 €/kpl   

 

 

 

15.1 Palkka-

laskelma 

max 15,00 

€/kpl   

 

15.1 Asia-

kaskuljetuk-

sen hinta on 

keskimäärin 

2,2 €/km ja 

asiakkaita on 

2,5 asiakasta 

reitillä 

15.1 Toimintaket-

jujen tehostaminen, 

kustannustietoisuu-

den lisääminen 

 

Toteutuu vaiheittain 

 

 

 

 

15.1 Sote-kuljetuk-

sia yhdistellään 

nykyisen Kelan 

järjestämiin kulje- 

tuksiin 

 

Ei vielä toteutunut 

 

KESKITETYT YHTEISET 

PALVELUT                  

1 000 €                                                                        
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset 

palvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-,  

Ravinto-, Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, 

Henkilöstö- Talous- ja Tietopalvelut

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 2,0 6 038 -11,0 5 768 0 5 768 -4,5 1 606 27,8

   Myyntituotot 0,4 3 567 -18,1 3 655 0 3 655 2,5 1 207 33,0

   Maksutuotot 0,0 88 2,3 89 0 89 1,1 24 27,0

   Tuet ja avustukset 0,0 992 7,7 945 0 945 -4,7 -2 -0,2

   Muut tuotot 8,8 1 391 -2,2 1 079 0 1 079 -22,4 377 34,9

TOIMINTAKULUT -2,5 27 997 -1,1 29 638 270 29 908 6,8 9 716 32,5

       Palkat ja palkkiot -1,8 10 922 -1,8 11 366 246 11 612 6,3 3 564 30,7

       Henkilöstösivukulut -0,6 2 712 -9,1 2 708 24 2 732 0,7 876 32,1

   Henkilöstökulut -1,5 13 634 -3,3 14 074 270 14 344 5,2 4 440 31,0

       Asiakapalvelujen ostot 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot -1,0 8 776 1,9 9 797 0 9 797 11,6 3 244 33,1

   Palvelujen ostot -1,0 8 776 1,9 9 797 0 9 797 11,6 3 244 33,1

   Aineet ja tavarat -12,5 2 933 1,2 3 032 0 3 032 3,4 1 222 40,3

   Avustukset -16,5 111 9,9 100 0 100 -9,9 19 19,0

   Vuokrat 0,7 2 011 -1,9 2 090 0 2 090 3,9 776 37,1

   Muut kulut -0,4 532 -1,1 545 0 545 2,4 15 2,8

TOIMINTAKATE -3,8 -21 959 2,1 -23 870 -270 -24 140 9,9 -8 110 33,6

   Rahoituskulut ja -tuotot -71,4 -2 0,0 -4 0 -4 100,0 -1 0,0

VUOSIKATE -3,9 -21 961 2,1 -23 874 -270 -24 144 9,9 -8 111 33,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6,4 -5 654 23,1 -5 521 0 -5 521 -2,4 -1 458 26,4

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

TILIKAUDEN TULOS -2,2 -27 615 5,8 -29 395 -270 -29 665 7,4 -9 569 32,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2,2 -27 615 5,8 -29 395 -270 -29 665 7,4 -9 569 32,3

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TA 2018
Talousarvio-    

muutokset KS 2018

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

 

Mittarit/tunnusluvut 

Mittarit/Tunn
usluvut 

TP 2014 TP 2015 TP  2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Asukas,  
asiakas 
 

      

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn 
tulokset 

 
3,22 

 
3,25 

 
ei mitattu 

 
ei mitattu 

 
Tyytyväisyys 
pysyy hyvällä 
tasolla 

Asiakkaiden 
suoriin 
palautteisiin on 
reagoitu ja 
vastattu 
välittömästi 
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Veteraanipalvel
ujen piirissä: 
 
Rintamaveteraa
nit 
Lesket 

 
 
 
 
532 
351 

 
 
 
 
484 
397 

 
 
 
 
422 
380 

 
 
 
 

 
 
 
 
290 
300 
 

Rintamavete-
raanien palvelut 
pääosin 
järjestetty 
Valtiokonttorin 
ohjeistuksen 
mukaisesti. 
Leskien 
palveluseteli-
päätökset tehty 
hakemusten 
mukaisesti. 

Arkiston asia-
kaspyyntöjen 
keskimääräinen 
käsittelyaika 
vuodessa: 
- asiakaslähtöi-
set lokipyynnöt 
- asiakaslähtöi-
set tiedon oi-
kaisuvaatimuk-
set  
- asiakaslähtöi-
set          asia-
kirjapyynnöt  
- muilta viran-
omaisilta saa-
puvat asiakirja-
pyynnöt  
 

   ei mitattu Asiakaspyyntöje
n käsittely 
säännösten  
mukaisissa 
määrä-ajoissa 

Keskimääräinen 
käsittelyaika: 
Asiakaslähtöiset 
lokitietopyynnöt: 
12 vrk 
Asiakaslähtöiset 
lokien 
selvityspyynnöt: 
30 vrk 
Asiakaslähtöiset 
tiedonoikaisu-
vaatimukset: 
14 vrk 
Asiakaslähtöiset 
ja viranomaisilta 
saapuneet 
asiakirjapyynnöt: 
2 vrk 

        

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2014 TP 2015 TP  2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/htv) 

 
10,8 

 
10,7 

 
12,8 

 
   

 
alle 12 

 
16 

Täydennyskou-
lutus tpv/hlö 

 
2,9 

 
2,7 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,7 

1 

Kehityskeskust
e-lujen 
käyntiaste 

 
60 % 

 
35 % 

 
70 % 

 
75 % 

 
80 % 

7,6 

Asiantuntijuude
n kehittyminen 
(1-5/% 
jakauma) 

  
 

 Asiantunti-
juuden 
kehit-
tyminen 
myönteises
ti 

Asiantuntijuuden 
kehittyminen 
myönteisesti 

Aloittelija=2% 
Suoriutuja=3% 
Osaaja=36% 
Taitaja=53% 

Asiantuntija=6% 
x=3,6 

Osaamiskeskus
-telu % 

   Osaamis-
keskustelut 
käyty mah-
dollisimma
n usean 
työn-
tekijän 
kans-sa 

Osaamiskeskust
e-lut käyty 
mahdolli-
simman usean 
työntekijän 
kanssa 

7,4 

Työkierto hlö 
lukumäärä 

   Työkierto 
lisääntyy 

Työkierto 
lisääntyy 

7 
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Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja 
tuotantotavat 

TP 2014 TP 2015 TP  2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Työhyvinvointi-
mittaus (joka 2. 
vuosi) 

 
3,5/5 

 
ei mitattu 

 
3,5/5 

 
ei mitattu 

 
3,6/5 

Tarkastelujak- 
solla ei ollut 
suunnitelmissa 

Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 

   Käyttöaste 
kasvaa 

Käyttöaste 
kasvaa 

Kehitystyötä 
tehty 
käyttöasteen 
kasvattamiseksi 

Tietotilinpäätös-
tiedot 

    Laadittu ja 
käytössä 

Tietoja kerätty 

       

Talous TP 2014 TP 2015 TP  2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutui 
suunnitellu
sti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteuma 32,5 % 

Palkkalaskelma
n hinta 

 
14,39 € 

 
13,51 € 

 
14,51 € 

 
17,10 € 

 
15,00 € 

16,60 

Tositteen hinta 1,32 € 1,37 € 1,38 € 1,34 € 1,57 €  

Asiakaskuljetuk
-sien hinta 
x,xx €/km ja 
kyydissä x,xx 
henkilöä/mat-
ka=tavoitteen 
mukainen 

  2,26 €/km 
ja kyydissä 
1,46 henki-
löä/matka= 
tavoitteen 
mukainen 

 2,20 €/km ja 
kyydissä  
1,6 henkilöä/ 
mat-ka= 
tavoitteen 
mukainen 

2,20 €/km ja 
kyydissä  

1,6 henkilöä/ 
matka. 

Yhdistely Kelan 
kuljetuksiin ei 
toistaiseksi 
toteutunut. 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 

Talouden osalta tulosalueen toteumaprosentti toimintakulujen osalta oli 32,5 % ja 
toimintakulujen loppusumma on huhtikuun toteuman pohjalta arvioidun ennusteen mukaan 
29,9 miljoonaa euroa, joka on käyttösuunnitelman mukainen.   

Uusi sairaala –hankkeen sekä sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi tulosalueella oli runsaasti 
henkilöstömuutoksia. Uusi sairaala –hankkeeseen ICT-projektipäällikön tehtäviä tekemään 
siirtyi 15.4.2018 Sote-tietojärjestelmät –yksiköstä työntekijä (edelleen tietohallinnon työntekijä) 
ja vastaavasti hänen tilalleen palkattiin määräaikainen sijainen. Kaksi ICT-suunnittelijaa jatkoi 
edelleen työskentelyä maakuntavalmistelussa ja loppukevään aikana valmistelutehtäviin siirtyy 
vielä kolmas ICT-suunnittelija. Tietohallinnossa käyttäjätuen toimintakykyä vahvistettiin 
palkkaamalla lähitukeen määräaikainen työntekijä.  

Henkilöstöpalveluiden rekrytointipäällikkö siirtyi sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin 
valmistelutehtäviin 19.3.2018 lukien. 

Kiinteistöpäällikkö aloitti 22.1.2018 sote- ja maakuntauudistuksen tila-asioiden 
vastuuvalmistelijana (50 %). 1.3.2018 alkaen kiinteistöpäällikön vastuulle tulivat myös vs. 
projektinjohtajan tehtävät( kokonaisvastuu hankkeen etenemisestä ja johtamisesta) Uusi 
sairaala –hankkeessa. 

Yleispalveluista johdon sihteeri siirtyi 1.1.2018 sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelutehtäviin valmisteluassistentiksi. Hänen tilalleen palkattiin määräaikainen sijainen. 
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Merkittävä tulosalueen henkilöstöä työllistävä tehtävä alkuvuonna 2018 oli koko organisaation 
henkilötietojen käsittelyn saattaminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi.  

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

 

Yleispalvelut 

Asiamiespalvelut 

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluja sekä talous- ja velkaneuvontaa tuotetaan jatkossakin. 
Talous ja velkaneuvonnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja verkostoitua viranomaistahon 
lisäksi yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Veteraaniasiamiespalveluiden osalta 
rintamavateraanien tukipalvelujen järjestäminen jatkuu Valtiokonttorin ohjeistuksen ja 
määrärahojen mukaisena. Veteraanien leskien palvelusetelipalvelu jatkuu edelleen. 

Arkisto- ja tietosuojapalvelut 
Uuden sairaalan nykyistä pienemmät arkistotilat lisäävät painetta tehostaa potilasasiakirjojen 
seulontoja. Kahden määräaikaisen työntekijän työsuhdetta jatketaan vuoden 2018 loppuun 
saakka seulontojen ajantasalle saamiseksi. 

Yksikkö osallistuu hallinnon ja päätöksenteon prosessien sähköistämiseen ja sähköisten 
asiankäsittelyjärjestelmien sisällön ja käytön kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien ja 
tietohallinnon kanssa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistumiseen ja sähköisen asianhallinnan 
prosessien kehittämiseen on tarvetta, sillä se on edellytys sähköisen arkistoinnin 
käyttöönottoon.  

Merkittävä yksikköä työllistävä tehtävä vuonna 2018 on organisaation henkilötietojen käsittelyn 
saattaminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi.  

Materiaalihallinto 

Materiaalihallinto on vuokratiloissa Kauppapuistossa. Toimitilat sopivat hyvin 
materiaalihallinnon toimintaan, mutta välimatkasta keskussairaalaan aiheutuu ylimääräistä 
kulua. Varastolta käydään keskussairaalassa hyllytys- ja materiaalin kuljetustehtävissä 
kolmesta viiteen kertaan päivässä.  

Materiaalihallinto osallistuu Uusi sairaala -projektin logistiikkasuunnitteluun ja –ratkaisujen 
käyttöönottoon.  

Ravitsemis- ja laitoshuolto 

Yhteistyötä jatketaan ateria- ja puhtaanapitopalvelujen sekä pesulapalvelujen palvelun-
tuottajien kanssa.  

Kuljetuspalvelut 

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

Tekniset palvelut 

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvien Kainuun soten omistamien kiinteistöjen huolto-, kor-
jaus- ja ylläpitotehtävien, rakennuttamisen sekä vuokratiloihin liittyvien tehtävien lisäksi vuoden 
2018 tärkein tehtävä on varmistaa uuden sairaalan laadukas ja turvallinen rakentaminen. Kes-
keistä teknisten palveluiden toiminnassa on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät tila-asiat.  
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Henkilöstöpalvelut 

Henkilöstöetuuksiin on varattu 80 €/työntekijä eli 264 000 €. Henkilöstöllä on mahdollisuus 
vuonna 2018 pitää edelleen kaksi kertaa vuodessa liikuntailtapäivä työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. 

Henkilöstöpalvelut osallistuu uuden sairaalan toiminnan kehittämiseen osaamisen, 
resurssoinnin ja johtamisen suunnittelussa. Sote- ja maakuntauudistus vaatii 
henkilöstöpalveluiden toiminnan uudelleenarviointia sekä ratkaisuja palveluiden 
tuottamismuodosta tulevina vuosina.  

Henkilöstöpalvelut jatkaa työhyvinvoinnin aktiivisen tuen toimintamallien jalkauttamista vuonna 
2018 määräaikaisen työhyvinvoinnin asiantuntijan työpanoksen voimin.  

Talouspalvelut 

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Talouspalvelut 
ovat mukana valtakunnallisessa Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto –
hankkeessa, joka jatkuu edelleen mm. kustannuslaskennan osalta.  Tulevaan 
maakuntauudistukseen liittyen talouspalvelut toteuttaa yleiskatteisen rahoituksen simuloinnin ja 
rakentaa palveluluokituksen mukaisen raportoinnin.   

Tietohallintopalvelut 

Tietohallintopalveluiden toiminnassa vuonna 2018 keskeistä on mm. potilastieto-järjestelmien 
kehittäminen ottaen huomioon uuden sairaalan suunnittelun ja mahdollisen rakentamisen  
 
aloittamisen tuomat vaikutukset, sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittäminen, etä-
/liikkuvan työn kehittäminen sekä osallistuminen Kainuussa ja kansallisestikin sote -
uudistuksen mukanaan tuomien tietohallinnon vaikutusten suunnitteluun (ml. UNA-projektiin 
osallistuminen).  

Käyttöbudjetin puitteissa tavoitteena on normaalin ICT-palvelutoiminnan ylläpitäminen ja kehit-
täminen sekä käyttäjätuen toimintakyvyn vahvistaminen. Ennakoivan ohjeistuk-
sen/opastuksen/koulutuksen merkitystä korostetaan. Tavoitteena on sähköisten palveluiden 
tarjonnan lisääminen kansalaisille (ajanvaraukset, esitietokyselyt, omavointiasiat), raportointi ja 
sen kehittäminen. Sekä uusi sairaala että maakuntauudistus lisäävät merkittävästi raportoinnin 
tarvetta.  

Tietohallintopalvelut valmistautuu osaltaan tietosuoja-asetuksen tuomiin vaatimuksiin ja käyt-
töönottoon. 
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1.4 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, 1.3.2018 alkaen vs. perhepalvelujohtaja 
Anna-Liisa Kainulainen 

Perhepalveluiden tulosalue 
 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
Toiminta-ajatus 

 
Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 

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

vaikuttavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Visio 2026 

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

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

Perustehtävä 

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. Vammaispalveluihin 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 perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollon palvelut, perheneuvola sekä koulupsykologiset palvelut. Lisäksi vastuualueeseen 

kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria ja 

nuorisopsykiatria. 

 

  

Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, 

yksityisten 

palvelun 

tuottajien, 

kolmannen 

sektorin kanssa ja 

panostamme 

terveyden 

edistämiseen. 

 

Pitkällä 

aikavälillä 

väestötason 

mittarit kehit-

tyvät myöntei-

sesti (huom. 

vertailutieto on 

osin saatavilla 

viiveellä). 

Pitkän aika-

välin tavoite on 

suhteellisten 

erojen kaven-

taminen koko 

maahan 

nähden. 

Lasten ja 

nuorten 

hyvinvointisuu

nnitelman 

indikaattorit 

päivitetty 

(valtuusto 

6/2017). 

 

Kouluterveysk

yselyn tulokset 

ovat saatavilla 

9/2017. 

Suhteelliset 

erot koko 

maahan 

nähden ka-

ventuvat. 

Suhteelliset 

erot koko 

maahan 

nähden ka-

ventuvat. 

Hyödynnetään tilas-
to-, indikaattori- ja 
tutkimustietoa toimin-
tojen ja palveluiden 
kehittämiseksi.  

Yhteistoiminta jatkuu. 
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2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi 

 

 

Kunnan tai 

kuntayhtymän 

asettamissa 

yhteistyöeli-

missä on 

edustus Kai-

nuun sotesta 

(esim. vam-

maisneuvosto) 

 

Vaikutus-
kanavia (esim. 
otakantaa.fi –
palvelu) hyö-
dynnetty sote- 
ja maakunta-
valmistelussa 
(muutosfoo-
rumi) sekä 
lasten ja nuor-
ten hyvinvoin-
tisuunnitelman 
päivittämises-
sä. 

Kuntalaisten 
osallistumi-
nen on yleis-
tä. 

 

Kuntalaisten 
osallistumi-
nen on yleis-
tä ja osallis-
tumismahdol-
lisuudet ovat 
monipuolisia. 

 

Lisätään ja kehite-
tään kuntalaisten 
digitaalisia vaikutus-
kanavia lakisäätei-
sissä suunnitelmissa. 

Huomioidaan 
yhteistyöelimet 
toiminnan 
kehittämisessä 
(maakunnallinen 
nuorisovaltuusto, 
vammaisneuvostot) 

3. Mahdollistam-

me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa 

 

Asiakkaan 

valinnanva-

pausmahdolli-

suudet 

lisääntyvät 

soveltuvissa 

sosiaali- ja 

terveyspalve-

luissa. 

Kainuun sote 

sai henkilökoh-

taisen budjetin 

kokeilun pilotin 

Kainuuseen.  

Palvelusetelei-

tä vireillä (lap-

siperheiden 

tilapäinen koti-

palvelu). 

 

Vammaispal-

veluissa otet-

tiin käyttöön 

palveluseteli 

henkilökohtai-

sen avun jär-

jestämisessä 

Palvelusetelit 
käytössä 
soveltuvissa 
sosiaali- ja 
terveyspalve-
luissa. 

Valinnanvap

aus on 

laajasti 

käytössä 

sosiaali- ja 

terveydenhu

ollon 

palveluissa. 

Valinnanvapauden 

kehittäminen sovel-

tuvissa sosiaali- ja 

terveyspalveluissa 

(esim. palvelusetelit, 

valinnanvapauslaki ja 

henkilökohtainen 

budjetti) muuttuvan 

lainsäädännön mu-

kaisesti. 

 

Vammaispalveluissa 

osallistutaan Avain 

Asiakas, Erinomai-

nen ja HB pilottiin.  

 

4. Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. 

 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

palveluihin. 

 

Hoito- ja 

palvelutakuu 

toteutuu lain-

säätäjän edel-

lyttämällä ta-

valla 

 

Lapsiperhei-
den sosiaali-
palveluissa 
määräaikojen 
ylityksiä oli 
edelleen 
vuonna 2017, 
mutta loppu-
vuonna oli 
enää yksittäi-
siä ylityksiä. 

Toimeentulo-
tukihakemuk-
sia ei ole kyet-
ty käsittele-
mään lakisää-
teisissä mää-
räajoissa. 
4305 hake-
muksesta 65 
(1,5 %) käsit-
tely viivästyi. 
Määräajassa 
pysyttiin 98,5 
%:sti. 

Kajaanissa 
asiakkaille ei 
ole voitu tarjo-
ta henkilökoh-

Toteutuu 

lainsäätäjän 

edellyttämäl-

lä tavalla. 

Toteutuu 

lainsäätäjän 

edellyttämäl-

lä tavalla, 

jopa huomat-

tavasti mää-

räaikavelvoit-

teita parem-

min. 

Seurataan määräai-

kojen sekä hoito- ja 

palvelutakuun toteu-

tumista ja reagoi-

daan poikkeamiin. 

 

 

 

 

 
Toimeentulotukiha-
kemuksia ei ole kyet-
ty käsittelemään 
lakisääteisissä mää-
räajoissa, mutta vii-
västysten määrä on 
vähentynyt. 1285  
hakemuksesta 15 
(1,17 %) käsittely 
viivästyi. Määräajas-
sa pysyttiin 98,8 
%:sti.  

 

 

 

Kajaanissa on 

ongelmia 

henkilökohtaisen 

ajan tarjoamisessa 
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taista aikaa 
sosiaalityöhön 
lakisääteises-
sä 7 arkipäi-
vän määrä-
ajassa. Ajan-
varaukseton 
neuvonta on 
jouduttu aika 
ajoin sulke-
maan työnteki-
jöiden poissa-
olojen vuoksi. 

TYP:ssa pal-
velutarvearviot 
on tehty laki-
sääteisessä 3 
kuukauden 
määräajassa. 

Aikuisten kehi-

tysvammaisten 

henkilöiden 

laitoshoito 

lakkasi 5/2017 

ja Rajamie-

hentien yksik-

kö aloitti toi-

minnan 

5/2017. 

sosiaalityöhön 

lakisääteisessä 7 

arkipäivässä. 

Ajanvaraukseton 

neuvonta on toiminut 

lisäresurssin avulla. 

 

Vammaispalveluissa 

lakisääteisessä 

määräajassa 

käsitelty 95,5% 

hakemuksista. 

 

TYP:ssä asiakkaille 

on tehty 

palvelutarpeen arviot  

lakisääteisessä 3 

kuukauden 

määräajassa.  

Asiakas-

tyytyväisyys 

säilyy korkeal-

la tasolla 

Kehitetty yh-

teistyötä uu-

den sosiaa-

liasiamiehen 

kanssa 

väh. 4,5 väh. 4,5 Vastaajien lukumää-
rä kasvaa.  

Kehitetään toimintaa 

potilas- ja sosiaa-

liasiamiesten raportit 

huomioiden. 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

Riittävät ja 

säännönmu-

kaiset työyhtei-

sökokoukset, 

työnohjaus ja 

kollegiaalinen 

tuki toteutuvat 

Soten johto-
ryhmävalmen-
nuksesta (ke-
vät 2017) siir-
retään sovel-
tuvin osin hy-
viä käytäntöjä 
kokouskäytän-
töihin. 

Aikuissosiaali-
palveluiden ja 
lapsiperheiden 
sosiaalipalve-

Toimivat 

kokouskäytä

nnöt ja 

LEAN-

periaatteiden 

soveltaminen 

johtamisessa 

sekä 

lähiesimiesty

össä 

soveltuvin 

osin. 

Erinomainen 

johtamis- ja 

esimiestyö. 

Työnohjaus ja kol-

legiaalinen tuki 

sekä muu tarvittava 

tuki lähiesimiestyöl-

le.  

 

Riittävät ja sään-

nönmukaiset työyh-

teisökokoukset 

(esim. johtoryhmät). 

 

Perhepalveluissa 

kokeillaan suppeaa 

ja laajennettua 
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luiden esimies-
ten yhteinen 
ryhmätyönoh-
jaus on jatku-
nut 

johtoryhmätyösken-

telyä.  

6. Uuden 

sairaalan ja 

maakunta/soten 

muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

Toimiva 

muutosjohtami

nen toiminnan 

kaikilla tasoilla 

 Osallistutaan 

muutosval-

misteluun. 

Muutokset 

toteutettu 

yhteistyössä 

henkilökunna

n kanssa. 

Osallistutaan 

aktiivisesti 

muutosten 

valmisteluun (ml. 

aktiivinen viestintä). 

7. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista 

Kehitys-

keskustelut 

toteutuvat 

suunnitellusti 

Edelleen 

kehityskeskust

eluiden 

seurantatilasto 

on 

epäluotettava.  

Kainuun soten 

henkilöstörapo

rtissa 

luotettavin 

tieto. 

 

Aikuissosiaalip

alveluissa 

kehityskeskust

elujen toteuma 

oli 63 %. 

Kehityskesku

stelut 

toteutuvat 

100 %:sti. 

Kehityskesku

stelut 

toteutuvat 

100 %:sti. 

Kehityskeskustelut 

toteutuvat 

suunnitellusti. 

Henkilöstö-

mittarien 

myönteinen 

kehitys 

ks. tarkemmin 

tilasto-osa alla. 

 

Aikuissosiaali-

palveluissa 

Kajaanissa 

työntekijöiden 

poissaolot 

lisääntyivät 

sisäilmasto-

ongelmien 

vuoksi. AVI 

teki työsuojelu-

tarkastuksen 

ja 30.4.2018 

mennessä on 

tehtävä selvi-

tys toimenpi-

teistä ja aika-

taulusta si-

säilmasta joh-

tuvien vaaro-

jen ja haittojen 

poistamiseksi. 

Etsitään 

väistötiloja. 
 

Henkilöstön 

hyvinvointi 

kehittyy 

myönteisesti. 

Henkilöstön 

hyvinvointi 

kehittyy 

myönteisesti 

Seurataan ja 

puututaan 

tarvittaessa: 

sairauspoissaolot, 

ylityövapaat, työta-

paturmien ja 

ammattitautien 

kehitys, henkilöstön 

väkivaltatilanteet 

(ks. mittaritaulukko 

alla) 

 

Työn vaarojen 

kartoitus- ja riskien 

arviointi tehdään 

joka toinen vuosi. 

 

Aikuissosiaalipalvel

uissa osa Kajaanin 

henkilöstöstä on 

siirtynyt 

väistötiloihin. 

Toisessa 

väistötilassa 

tehdään sisäilman 

tutkimus, ja muutto 

viivästyy elo-

syyskuun 

vaihteeseen.  
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Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

 

8. Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

Kansalliset 

tilastot (mikäli 

käytettävissä) 

 

 

 Tiedolla 

johtamista 

kehitetään ja 

hyödynnetää

n. 

Asiakas- ja 

prosessitieto 

on osa 

erinomaista 

tiedolla 

johtamista. 

Asiakas- ja proses-
si- ja kustannustie-
toa hyödynnetään 
hoito- ja palveluket-
jujen kehittämises-
sä.  

Johdon työpöytää 

ja tietojärjestelmiä 

kehitetään. 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivisem-

paan osallistu-

miseen omaan 

hoito- ja 

palveluprosessiin

sa 

 

Sähköisen 

asioinnin kehit-

täminen laaja-

alaisesti 

Uudet Internet-

sivut otettiin 

käyttöön 

4/2017. 

Sähköisen 

asioinnin 

kehittäminen 

Sähköinen 

asiointi on 

luonnollinen 

osa 

joustavaa 

toimintaa. 

Laajennetaan ja 

parannetaan digi-

taalisia asiointipal-

veluja (mm. 

Omasote, Internet-

sivut). 

10. Johdamme 

hoito- ja palvelu-

ketjuja asiakas-

lähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation 

Toimivat, 

hoito- ja 

palveluketjut 

(Lean) 

 

 

 Maakunnalli-

sen hoitoket-

jun rakentami-

nen seksuaali-

suutta louk-

kaava väkival-

taa kokeneen 

auttamiseksi; 

Thl:n ohje 

5/2016) aloitet-

tu 

Vammaispal-
veluissa val-
vontakäynnit 
yksityisiin yri-
tyksiin tehdään 
vuosittain. 
Valvontakäyn-
nit/johdon 
katselmusten 
tekeminen 
oman toimin-
nan yksiköihin 
on aloitettu. 

Vammaispal-
velujen kehi-
tysvammapal-
veluiden asia-
kasprosessin 
päivittäminen 

Ajantasaiset 

hoito- ja 

palveluketju-

ja 

Ajantasaiset 

hoito- ja 

palveluketju-

ja 

Kehitetään Lean-

osaamista. 

 

Jatketaan johdon 

katselmuksia. 
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on aloitettu. 

Lastensuoje-

lun laitos- ja 

ammatillisten 

perhekotien 

valvontakäyn-

nit yksityisiin 

yrityksiin teh-

tiin syksyllä 

2017. 

 

 

11. Uudistamme 

palveluita saata-

vuuden, saavu-

tettavuuden ja 

korkean laadun 

varmistamiseksi 

Potilas- ja 

asiakasturval-

lisuuden 

myönteinen 

kehitys 

Itsemääräämi-
seen ja rajoi-
tustoimenpitei-
siin liittyvän 
lain sovelta-
misohjeita 
tarkennettu.  

Kehitysvam-
mapalveluiden 
palveluesimie-
het, sosiaali-
työntekijät ja 
sosiaaliohjaa-
jat sekä kehi-
tysvammapoli-
klinikan henki-
lökunta osallis-
tuneet kerta-
uksena lakia 
koskevaan 
koulutukseen. 

Kehitysvam-
mapalveluiden 
omavalvonta-
suunnitelmat 
on päivitetty. 

Aikuissosiaali-
palveluissa on 
päivitetty tuki-
henkilötoimin-
nan, sosiaali-
sen luototuk-
sen, työttömi-
en terveystar-
kastuksiin 
ohjaamisen ja 
eläkeselvitte-
lyprosesseja.  

Aikuissosiaali-
palvelut ja 
lapsiperheiden 
sosiaalipalve-
lut ovat yhdes-
sä valmistel-
leet ennakolli-
sen lastensuo-
jeluilmoituksen 
prosessia ja 

Myönteinen 

kehitys. 

Myönteinen 

kehitys. 
Seurataan HaiPro- 
ja QPro-ilmoitusten 
kehitystä, puutu-
taan poikkeamiin. 

Ajantasaiset toimin-

takäsikirjat ja oma-

valvontasuunnitel-

mat. 

 

Vammaispalveluis-

sa pilotoidaan 

PSOP ohjelmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuissosiaalipalve-

lussa päivitetään 

aikuissosiaalityön 

asiakasprosessia 

Lean-periaatteiden 

mukaisesti. 

 

Vammaispalveluis-

sa päivitetään asia-

kasprosessia Lean 

menetelmin.  
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prosessivas-
tuun siirtämis-
tä aikuissosi-
aalityöhön.  

 

12. Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

tietosuoja 

Tietosuojan ja 

-turvan taso on 

korkealla  

 Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkäsitt

ely- ja 

tiedonhallinta

tavan 

mukaista 

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkäsitt

ely- ja 

tiedonhallinta

tavan 

mukaista 

Osallistutaan EU:n 

yleisen tietosuoja-

asetuksen 

toimeenpanoon 

muuttuva 

lainsäädäntö 

huomioiden. 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

 

13.1 Talousar-

vion toteutumi-

minen suunni-

tellusti 

 

 

Tilinpäätös 

toteutuu 

realistisen ja 

palvelut tur-

vaavan talo-

usarvion 

mukaisesti 

(nollatulos). 

Tilinpäätös 

toteutuu 

realistisen ja 

palvelut tur-

vaavan talo-

usarvion 

mukaisesti 

(nollatulos). 

Realistinen ja täy-

dellisyysperiaatteen 

mukaisesti laadittu 

talousarvio. 

Talouden jatkuva 

seuranta, poik-

keamien selvittämi-

nen. 

14. Uuden 

organisaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organisaatioraken

ne 

Osallistuminen 

valmisteluun 

– – Erinomainen 

organisaatio 

käytössä. 

Osallistutaan 

osaltaan sote- ja 

maakuntauudistuks

en valmisteluun. 

15. Järjestämme 

palvelut 

asiakaslähtöisesti 

ja kustannuste-

hokkaasti 

15.1 Kansal-

liset vertais-

arviot, bench-

marking ja 

tilastotiedot 

 

 ks. tarkem-

min mittari-

taulukko alla. 

 

Kustannus-

erot kaventu-

vat koko 

maan kes-

kiarvoon 

nähden. 

Kustannusraken-

netta selvitetään, 

kehitetään ja muu-

tetaan toiminnoit-

tain. 
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PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         

1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö  

ja  Vammaispalvelut

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -0,6 5 369 -38,1 5 858 0 5 858 9,1 1 782 30,4

   Myyntituotot -12,3 1 666 -8,8 1 665 0 1 665 -0,1 585 35,1

   Maksutuotot 8,3 2 261 -12,7 2 712 0 2 712 19,9 791 29,2

   Tuet ja avustukset -5,2 360 -87,1 331 0 331 -8,1 90 27,2

   Muut tuotot 12,0 1 082 -26,4 1 150 0 1 150 6,3 316 27,5

TOIMINTAKULUT 0,1 72 358 -6,7 71 853 0 71 853 -0,7 22 611 31,5

       Palkat ja palkkiot -1,0 25 562 -0,6 26 144 -15 26 129 2,2 8 256 31,6

       Henkilösivukulut -1,3 6 841 -6,7 6 782 0 6 782 -0,9 2 105 31,0

   Henkilöstökulut -1,0 32 403 -2,0 32 926 -15 32 911 1,6 10 361 31,5

       Asiakaspalvelujen ostot 1,2 21 354 7,6 18 769 -6 18 763 -12,1 6 781 36,1

       Muut palvelujen ostot 3,8 7 844 -0,5 8 388 11 8 399 7,1 2 159 25,7

   Palvelujen ostot yhteensä 2,0 29 198 5,3 27 157 5 27 162 -7,0 8 940 32,9

   Aineet ja tavarat 3,4 1 862 -16,1 2 018 3 2 021 8,5 569 28,2

   Avustukset -2,2 5 946 -49,3 6 580 0 6 580 10,7 1 743 26,5

   Vuokrat 2,2 2 874 6,2 3 086 7 3 093 7,6 982 31,7

   Muut kulut 1,6 75 15,4 86 0 86 14,7 16 18,6

TOIMINTAKATE 0,2 -66 989 -2,7 -65 995 0 -65 995 -1,5 -20 829 31,6

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

VUOSIKATE 0,2 -66 991 -2,7 -65 995 0 -65 995 -1,5 -20 830 31,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5,8 -169 3,7 -211 0 -211 24,9 -70 33,2

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

TILIKAUDEN TULOS 0,2 -67 160 -2,7 -66 206 0 -66 206 -1,4 -20 900 31,6

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,2 -67 160 -2,7 -66 206 0 -66 206 -1,4 -20 900 31,6

Toteuma 

1- 4 kk

Muutos-%

TP-17/

ks-18KS 2018TA 2018
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TP 2017

 

 

Mittarit/tunnusluvut 

 

Mittari / Tunnusluku1 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 
tavoite 

Toteuma 
1-4 
kk/2018 

Asiakas ja asukas  
Kelan kansantauti-indeksi, ikävakioi-
tu  

127,9 
(100) 

127,3 
(100) 

126,2 
(100) 

124,6 < 120,0  

sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 
1000 vastaavanikäistä  

98,7 
(70,1) 

98,0 
(70,3) 

101,6 (67,2) Tieto ei 
saatavilla 

< 98,0  

toimeentulotukea saaneet henkilöt 
vuoden aikana, % asukkaista 

7,2 
(7,2) 

7,0 
(7,3) 

6,8 (7,2) Tieto ei 
saatavilla 

< 7,0  

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

7,2 
(7,1) 

6,9 
(5,9) 

6,5 (4,6) Tieto ei 
saatavilla 

< 6,9  

henkilökohtaisen avun asiakkaita / 
100 000 asukasta 

656 
(317) 

581 
(346) 

545 
(383) 

Tieto ei 
saatavilla 

< 581  

hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Ei täysin toteu-
tunut  

Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut 

Poikkeamia, 
kuvattu alla 
tarkemmin 

Toteutuu  

Asiakastyytyväisyyskysely
2
 

vastaajien lukumäärä 
4,5 
94 

4,3 
152 

4,3 
78 

4,7 (n=227) 
 

> 4,5 
> 100 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  
kehityskeskustelut toteutuvat 80–100 % 80–100 % – Luotettava 

tieto ei 
saatavilla 

100 % luotettavaa 
tietoa ei saa-
tavilla 

                                                           
1
 vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa; ks. osin kuntakohtainen tieto, https://goo.gl/QxZX18. Talouslukujen vertailutietona sairaanhoitopii-

rin ja koko maan tiedot, ks. https://goo.gl/VwhguG    

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

https://goo.gl/QxZX18
https://goo.gl/VwhguG
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
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Henkilöstömittarit (tpv/HTV2) 
HTV2 
täydennyskoulutus 
sairauspoissaolot 
ylityövapaat 
työtapaturmat ja -taudit 

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

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

 
655,5 
3,55 
11,94 
2,09 
0,51 

 
645,4 
3,7 
11,86 
1,76 
0,47 

 
 
> 3,0 
< 13,0 
< 1,5 
< 0,17 

 

Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat  
Potilas- ja asiakasturvallisuus

3
 

HaiPro (läheltä piti) 
väkivaltatilanteet (henkilöstö) 

 
82 
146 

 
142 
203 

 
95 
146 

 
203 
512 

 
 
< 180 

 
124  
259 
 

Talous  
Talousarvion toteutuminen 
 
Toteuma % 

ylijäämä  
+ 1,6 M€ 
97,9 % 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 

ylijäämä 
+ 0,25 M€ 
99,6 % 

alijäämä -
0,57 M€ 

+/- 0  
 
31.6% 

Häiriöpalvelumenojen  
kokonaissumma 
muutos % 

 
18,05 M€ 
– 3,2 % 

 
18,84 M€ 
+ 4,7 % 

 
19,84 M€ 
+ 5,3 % 

 
20,69 M€  
+4,6 % 

 
– 
– 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokus-
tannukset euroa/asukas 

4080 
(3654) 

3872 
(3255) 

3389 (3106) Tieto ei 
saatavilla 

–  

Sosiaalitoimen nettokustannukset, 
euroa/asukas 

1789 
(1802) 

1540 
(1402) 

1349 (1301) Tieto ei 
saatavilla 

–  

Terveystoimen nettokustannukset, 
euroa/asukas 

2291 
(1852) 

2332 
(1852) 

2040 (1811) Tieto ei 
saatavilla 

–  

Perusterveydenhuollon nettokus-
tannukset, euroa/asukas 

723 
(660) 

753 
(618) 

612 (629) Tieto ei 
saatavilla 

–  

Erikoissairaanhoidon nettokustan-
nukset, euroa/asukas 

1499 
(1165) 

1501 
(1209) 

1428 (1177) Tieto ei 
saatavilla 

–  

Toimeentulotuki, euroa/asukas 100 
(136) 

97 
(136) 

81 (142) Tieto ei 
saatavilla 

–  

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 
 
Perhepalveluiden hallinto: 
 
Alkuvuodesta on osallistuttu maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun mm. osallistumalla 
tuottamisen- , järjestämisen – ja työvoimapalvelujen työryhmä työskentelyyn. 
Perhepalvelujohtaja siirtyi sote järjestämisen vastuuvalmistelijaksi 1.3.2018 alkaen. 
Valmisteltiin kotouttamissuunnitelma hallituksen käsiteltäväksi. Annettiin lausunto laki 
ehdotukseen ammattikorkeakouluopiskelija terveydenhuollon järjestämiseksi.  
 
Tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on 66 206M€, toteuman ollessa 1-
4kk 20 900M€ (31,6%).  
 
  
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut: 
 
Erikoissairaanhoidossa on pysytty hoitotakuussa. Perheneuvolapalveluihin ja koulupsykologien 
tutkimuksiin ollut jonotusta etenkin Kajaanissa ja Sotkamossa,  johtuen henkilöstön vaihtuvuu-
desta ja vajeesta.  
 
Henkilöstö:  
Osa-aikatyötä tekeviä on kaikissa ammattiryhmissä ja yksiköissä.  
Rekrytointia on tehty paljon. Lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista on edelleen 
pulaa. Hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia ajoittaisten äkillisten osastojen 
kuormitustilanteiden vuoksi;  ylimääräisen osaavan ja pätevän hoitohenkilöstön saaminen näi-
hin ei aina ole onnistunut . Nuorisopsykiatrian osastolla on ollut useamman vaikeahoitoisen 
potilaan samanaikaisen haasteellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia saada sijaisia hoitorinkeihin.  
 

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

https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
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Nuorisopsykiatrian kuormitusprosentti on ollut yli 100% koko alkuvuoden.  
Osastolta 4 siirrettiin kaikki gynekologiset potilaspaikat pois ja osastolla kehitetään perhekes-
keistä synnyttäneiden perhehoitoa.  
Vastasyntyneiden teho-osastolla kehitetään myös toimintaa perhekeskeisemmäksi,  kaksi per-
hehuonetta on saatu otettua käyttöön.   
Lasten ja nuorten osastolta vuodepaikkoja on vähennetty 3. Näin huoneet on saatu pääsään-
töisesti yhdenhengen huoneiksi, joissa perhekeskeisempi hoito voi toteutua.  
Lastenpsykiatrian osastolla toteutui yhden potilaspaikan vähennys suunnitelman mukaisesti.  
    
Ostopalveluilla on perheneuvola- ja koulupsykologivajetta korvattu kunnissa lukuun ottamatta 
Kuhmoa, jossa oma henkilöstö on pystynyt tuottamaan palvelut.  
 
Uusi sairaala suunnitelussa on ollut edelleen paljon työtä. Toimintamallien ja käytäntöjen yh-
denmukaistaminen mahdollisissa toiminnoissa on menossa.  
 
Talous: myyntituotot sekä avohoidon että vuodeosastohoidon osalta ylittyvät. Palvelujen ostot 
sekä asiakas että muiden palvelujen osalta ylittyvät vähän. Henkilöstökulut alittuvat.  
 
Potilastietojärjestelmän LifeCaren toimintoihin liittyviä vaikeuksia on ollut paljon. Äitiyshuollon-
kertomuksen käyttöönotto viivästyi ja sen pilotoinnissa ja yhteensovittamisessa Lifecaren kans-
sa on ollut runsaasti ongelmia. Pieneltä osalta jouduttiin palaamaan vielä paperikirjauksiin, 
koska tietojen etsimiseen lastenlääkäreiden vauojen kotiinlähtötarkastuksessa olisi mennyt 
suhteettoman paljon aikaa. Tieto ja soten Ict yksikkö tekevät paljon työtä saadakseen järjes-
telmät toimimaan toivotulla tavalla.  
Laatutyötä tehdään kaikissa yksiköissä. Asiakas- ja opiskelijapalautteita ja haipro imoituksia 
kerätään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Laatukäsikirjoja valmistellaan ja omaval-
vontasuunnitelmia täydennetään tarvittavilta osin. 
  
Monissa yksiköissä ja työntekijöillä edelleen ilmenevien sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu 
käyttämään paljon työaikaa tulevien korvaavien tilojen etsimiseen ja palaverien pitämiseen. 
Paltamossa menossa ja nyt Ristijärvellä on aloitettu uusien tilojen suunnittelu.  
 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: 
 

Lasten- ja nuorten perhehoidon palkkioiden korvausmuotoja ja kriteerejä uudistettiin. Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 21.2.2018  / § 46 kokouksessaan vah-
vistanut Kainuun sote:n perhehoitoa koskevat uudet palkkiot ja korvaukset ja nämä muutokset 
astuivat voimaan 1.3.2018. Olennaisena muutoksena voidaan todeta se, että tukihenkilöpalkki-
oiden hoitopalkkioita korotettiin sekä luotiin uusia korvaus luokkia. Tämän avulla pyritään li-
säämään / turvaamaan tukiperheiden saatavuutta.  
 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
lastensuojelun määräaikojen valvontaan liittyvä kuuleminen toteutettiin Kajaanissa 13.12.2017 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aloitteesta. Aluehallintovirasto antoi lastensuojelulain mu-
kaisten määräaikojen toteutumisen valvonnasta päätöksen 6.2.2018 (PSA-
VI/3669/05.06.14/2016), jonka mukaan katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lastensuojelun määräaikojen käsittelyajat 
ovat 13.12.2017 sellaisella tasolla, että syytä sakon uhalla määräyksen antamiseen ei ole. 
Aluehallintovirasto korostaa kuitenkin päätöksessään, että sen antama päätös siltä osin, kun 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on velvoitettu huolehtimaan siitä, että las-
tensuojelun käsittelyajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lastensuojelulain mukaisesti, on 
edelleen voimassa. Aluehallintovirasto tulee jatkossakin seuraamaan Kainuun soten määräai-



60 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

kojen toteutumista ja arvioi aina seurantatietojen saamisen jälkeen toimenpiteiden tarpeellisuu-
desta.   
 
Edellä esitettyyn liittyen lakisääteinen Terveyden ja hyvinvointilaitoksen lastensuojelulakiin pe-
rustuva, lastensuojelun määräaikoja koskeva kysely kuntiin tehtiin ajalle 1.10.2017 – 31.3.2018 
ja tähän liittyvä määräaikatilasto on annettu THL:lle 10.4.2018.  
 
Kainuun soten lastensuojelussa on käyty läpi lapsikohtaisesti määräaikoja koskevat tilastot 
ajalta 1.10.2017 – 31.3.2018. Koko kuntayhtymän osalta vireille tulleita lastensuojeluasian pal-
velutarpeen arviointeja tuli vireille ja käsiteltiin lakisääteisen seitsemän arkipäivän aikana ajalla 
1.10.2017 – 30.4.2018 yhteensä 679, joista yhden ilmoituksen käsittely ylitti lakisääteisen mää-
räajan. Määräaika ylittyi Hyrynsalmella ja tämän myöhästyneen vireille tulleen asian käsittely 
aloitettiin 14 arkipäivän kuluessa.   
 
Koko kuntayhtymän alueella ajalta 1.10.2017 – 30.4.2018 lastensuojeluasioina vireille tulleita 
palvelutarpeen arviointeja on ollut yhteensä 168, joista 118 (100 %) valmistuivat lakisääteises-
sä määräajassa ja 50 palvelutarpeen arviointia oli kesken lakisääteisen määräajan puitteessa. 
Ylityksiä ei koko Kainuun alueella ole palvelutarpeen arviointien valmistumisessa ko. ajalla.  
 
Vuoden 2018 alusta alkaen sosiaalipäivystysuudistuksessa sosiaalipäivystys on keskitetty 24/7 
toiminnaksi Kainuun soten SalmiLan lastensuojeluyksikön Sos-kriisityön yksiköön. Voimassa 
olevan sosiaalihuoltolain (29 §) mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautises-
ti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava 
siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voi-
daan antaa siten kuin sosiaalihuoltolaissa tai muussa laissa säädetään. Sosiaalihuoltolain 
(1301/2014, 29 a §) sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä säädettyä lakivelvoi-
tetta on sovellettava viimeistään 1.1.2018. Lain mukaan sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 
vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä momentissa 
tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. Näin ollen järjestämisvelvollisuus sosiaali-
päivystyksen järjestämisestä yhteispäivystyksen yhteydessä kuuluu Kainuun sotelle. 
 
Sosiaalipäivystystä koskevat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät ai-
kaisempaa tiiviimpää yhteistyötä sosiaalipäivystyksen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyk-
sen välillä. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän uudistuminen edellyttää muutoksia sosiaali-
päivystyksen järjestämiseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Sosiaali-
huoltolain (1301/2014, 29 a §) sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä säädettyä 
lakivelvoitetta on sovellettava viimeistään 1.1.2018. Yhtymähallitus päättää perustaa Kainuun 
sotelle 1.11.2017 alkaen seuraavat virat (18.10.2017 / § 285): sosiaalityöntekijän virka lapsi-
perheiden sosiaalipalveluiden vastuualueelle Kajaaniin terveydenhuollon yhteispäivystyksen 
yhteyteen, sosiaalityöntekijän SalmiLan lastensuojeluyksikköön ja sosiaaliohjaajan virka Salmi-
Lan lastensuojeluyksikköön. 
 
Sosiaalipäivystys uudistuksen myötä olennainen muutos on se, että vuoden 2018 alusta alkaen 
toimimaan ympärivuorokautisesti Lastenkoti SalmiLassa ja aikaisempaan verrattuna muutos 
on, että asiakkaat ja viranomaiset voivat ottaa yhteyttä suoraan sosiaalipäivystykseen ympäri-
vuorokauden voimassa olevaan puhelinnumeroon, eivätkä ilmoitukset kaikilta osin tule enää 
hätäkeskuksen kautta. Muutoksen myötä sosiaalipäivystyksen yhteydenotot ovat kasvaneet 
reilusti, vuoden 2017 tammi-huhtikuun välisenä aikana yhteydenottoja on ollut 127 ja vuoden 
2018 tammi-huhtikuun aikana yhteydenottoja on ollut 347 eli lisäys samalle ajalle melkein kol-
minkertainen määrä aikaisempaan vuoteen verraten.   
 
Sosiaalipäivystys uudistuksen myötä Lastenkoti SalmiLan henkilöstökulut ovat ylittyneet tammi-
huhtikuun 2018 välisenä aikana. Ylitys johtuu uusista sosiaalipäivystykseen perustetuista vi-
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roista. Koko vastuualueen osalta uusien virkojen osalta henkilöstömenot eivät ole ylittyneet, 
koska sosiaalityöntekijöiden virkoja on ollut täyttämättä alkuvuoden aikana. SalmiLassa uusi 
sosiaaliohjaaja on aloittanut 1.1.2018 alkaen ja sosiaalityöntekijä 1.3.2018 alkaen sekä Kajaa-
niin terveydenhuollon yhteispäivystyksen sosiaalityöntekijä aloitti työt 1.4.2018.  
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt Kainuun soten kuntayhtymän las-
tensuojeluun ennalta ilmoitetun tarkastuskäynnin ja etukäteisasiakirjapyynnön 26.10.2017. 
Tarkastus kohdistui seuraaviin teemoihin: Lastensuojelun rakenne ja järjestäminen kuntayhty-
mässä, lastensuojelun henkilöstöresurssit, lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudat-
taminen, sosiaalihuoltolain mukaisten lapsen ja vanhemman välisten valvottujen tapaamisten 
järjestäminen ja asiakassuunnitelmien laatiminen ja lapsen oikeus tavata omaa sosiaalityönte-
kijää. Samassa yhteydessä apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on suorittanut ennalta ilmoit-
tamattoman tarkastuksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämään 
lastenkoti SalmiLaan 24.10.2017.  Tämän seurauksesta eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 
pyytänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lastensuojelulta selvitystä Salmi-
Lan lastenkotiin sijoitettujen lasten sijaishuollon toteuttamisen sisältöön liittyviin kysymyksiin 
26.1.2018 mennessä. Selvitys on annettu 23.1.2018.  
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle edellä esitettyihin tarkastuskäynteihin liittyen sekä kir-
jalliseen selvitykseen ei Kainuun sote kuntayhtymän lastensuojelu ole saanut vielä ratkaisuja. 
Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki lastenkoti Salmilaan uuden ennalta ilmoittama-
ton tarkastuskäynnin 19.3.2018. Lisäksi tarkentavia asiakirjoja pyydettiin lisää huhtikuussa 
2018 koskien jälkihuoltonuorten asiakassuunnitelmia sekä itsenäistymisvaroja. Lastensuojelus-
sa on tarkastuksen jälkeen kiinnitetty huomiota tarkastuksella havaittuihin puutteisiin yleisesti 
koskien sijoitettujen lasten rajoituspäätöksiin, asiakassuunnitelmien tekoon, lapsen ja sosiaali-
työntekijän henkilökohtaiseen tapaamiseen sekä lähdetty uudistamaan / ajantasaistamaan so-
siaalihuoltolain mukaisten lapsen ja vanhemman välisten valvottujen tapaamisten järjestämisen 
prosessikuvausta.  
 
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-
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. Tämä aiheuttaa selkeää sosiaalityönte-
kijöiden ja sosiaaliohjaajien psykososiaalista työnkuormittavuutta, koska työntekijöillä on las-
tensuojeluasiakkaita 30 – 90 työntekijää kohden sekä lisäksi sosiaalihuoltolain mukaiset asiak-
kaat. Nämä tehtävät olisi hyvä eriyttää toisistaan työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseksi.  
Näitä tehtävän jaollisia muutoksia lastensuojelussa on jo toteutettu ja tullaan toteuttamaan niiltä 
osin kuin nykyisten resurssien puitteissa voidaan tehdä. Edellä esitetty työn kuormittavuutta 
lisäävä tekijät aiheuttavat merkittävästi henkilöstössä suurta vaihtuvuutta. Lisäksi Kajaanissa 
merkittävästi vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuuteen myös Kajaanin perhekeskuksen sisäilmaan 
liittyvät suuret ongelmat.  
 
Useimmissa perhekeskuksissa ja perheasemilla on sisäilmaongelmia, joita on kartoitettu, 
seurattu ja tehty tarvittavia toimenpiteitä. Paltamon yksikön osalta asia edennyt siten, että 
Paltamoon rakennetaan uutta perheasemaa, koska korjaustoimenpiteitä on tehty vuosia, mutta 
ne eivät ole tuoneet tarvittavaa muutosta sisäilmaongelmien poistamiseksi.  
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Perhetyön ja lastensuojelun henkilöstö ja esimiehet ovat tehneet yhteistyötä erilaisten hankkei-
den kanssa ja osallistuneet suunnitteluun Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) – 
hankkeen osalta. 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vastuualueen tilikauden tulos ajalla 1.1.2018 – 30.4.2018 4,7 
Milj. tot. 37,9%, josta muutos edelliseen vuoteen verraten +4,5%. Toteumassa palvelujen ostot 
ylittyivät ja ylitystä ostojen osalta on nähtävissä lastensuojelun laitos menoissa tot. 47.72 % ja 
muutos edelliseen vuoteen verraten -5,1%, SHL-tukihenkilöpalvelujen osalta tot. 42,4% ja 
muutos edelliseen vuoteen -14,1% sekä perhehoidon palkkioiden tot. 52,3% ja muutos 
edelliseen vuoteen verraten +21,4%. Talousarvion laadinnan yhteydessä tehdyt karsinnat 
näkyvät nyt toteumassa palvelujen ostojen ylityksenä.  
 
 
Aikuissosiaalipalvelut: 
 
Toimeentulotuen käsittelyajoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Saapuneista 1285 
hakemuksesta ainoastaan 15:n päätös viivästyi (1,17 %), mikä on 0,33 % parempi tulos kuin 
vuonna 2017. Yhtä lukuunottamatta viivästymiset tapahtuivat Kajaanissa. Kajaanissa 
asiakkaille ei kyetty antamaan tapaamisaikaa lain edellyttämässä 7 arkipäivässä, muualla 
Kainuussa lain edellytys toteutui. Kajaanissa neuvonta on ollut avoinna asiakastarpeita 
vastaavasti. 
 
Kelan perustoimeentulotukipäätöksiä koskevat yhteydenotot ovat edelleen työllistäneet 
sosiaalityötä. Kelan ja Kuntaliiton yhteistä kehittämistyötä sekä paikallista Kela-yhteistyötä on 
tehty aktiivisesti tavoitteena nostaa esiin asiakkaiden tarpeita ja mahdollisia epäkohtia 
(rakenteellinen sosiaalityö). Kela on päivittänyt ohjeistustaan. Kela lähettää sosiaalitoimeen  
asiakkaita koskevia ilmoituksia, joihin reagointi on kunnissa vielä vaihtelevaa. Ilmoitusten avulla 
on mahdollista käynnistää asiakkaan tarvitsema tuki aiempaa ennaltaehkäisevämmin.  
 
Ehkäisevää  toimeentulotukea on myönnetty aikaisempaa enemmän. Budjetoidusta 0,21 
M€:sta 0,11 M€ (53,5 %) on käytetty ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Ehkäisevän 
toimeentulotuen tavoitteena on mm. ehkäistä syrjäytymistä, tukea asiakasta omatoimiseen 
suoriutumiseen ja vähentää riippuvuutta toimeentulotuesta. Toimeentulotuen ja 
välitystilipalvelun sisäisiä tarkastuksia on järjestetty Suomussalmella, Ristijärvellä ja 
Paltamossa. Toimeentulotukiohjeistusta on päivitetty. 
 
Kajaanissa on käynnistetty tiivis asumisen ohjaus 30-40 asiakkaalle määräaikaisen 
lisähenkilöstöresurssin avulla. Ohjauksella turvataan asiakkaiden asumista ja puretaan 
asunnottomuutta. Yhteistyötä on tehty Kajaanin ev.lut. seurakunnan Naksu-hankkeen kanssa. 
KOY Kajaanin Pietarin kanssa on neuvoteltu asuntojen vuokraamisesta asunnottomille, joilla 
on maksamattomia vuokralaskuja. Vuokrataloyhtiölle on tehty esitys uudesta toimintamallista. 
KOY Kajaanin Pietari toivoo aikuissosiaalityössä käynnistettävän välivuokrauspalvelua, josta 
tehdään esitys Kainuun soten yhtymähallitukselle. Lisäksi Kajaanissa on selvitetty 
hätämajoitustilan tarvetta. Hätämajoitukseen soveltuvaa tilaa etsitään KOY Kajaanin Pietarin 
avulla. 
 
Kajaanissa on käynnistetty välitystilipalvelu asiakkaiden taloudellisen tilanteen ja 
lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi sekä asumisen tukemiseksi. Palvelu on ollut vuosia 
käytössä muissa Kainuun kunnissa. Välitystilipalveluprosessi on päivitetty. 
 
Kainuun alueella arvioidaan olevan neljä laittomasti maassa oleskelevaa turvapaikanhakijaa. 
On osallistuttu Migrin VAPA-hankkeen järjestämään moniorganisatoriseen  palaveriin, jossa on 
käyty läpi eri toimijatahojen palveluja ja toimintaa ko. asiakasryhmän osalta. 
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Aikuissosiaalityössä turvataan laittomasti maassa oleskeleville hätämajoitus ja ravinto ja 
ohjataan asiakas vapaaehtoisen paluun järjestelmään. 
 
Sosiaalista kuntoutusta on kehitetty ja mietitty juurruttamista käytännön toiminnaksi 
yhteistyössä SOS Kainuu –hankkeen kanssa. Juurruttaminen edellyttää lisäresursointia 
sosiaaliohjaukseen (osa virkanimikemuutoksina, osa uusina vakansseina). ISO SOS –
hankkeen kanssa on käynnistetty sosiaalityön sisältöjen ja vaikuttavuuden arvioinnin 
kehittämistä. Sosiaalityössä on kokeiltu ja vahvistettu eri kunnissa toimintapaikkoihin 
jalkautuvaa työotetta (esim. Kuhmon Lähiötupa, Kajaanin Nuppa, Suomussalmen 
Peräkammari ja Olohuone, Sotkamon Olohuone). Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
tehtävänjakoa on selkeytetty. Kajaanissa on käynnistetty kehittäjäasiakastoimintaa ja päivitetty 
aikuissosiaalityön asiakasprosessia osana Sote Lean Master –koulutusta. 
 
Kuntouttavassa työtoiminnassa työtoimintapaikkojen tilanne on parantunut. Pulaa on lähinnä 
toimisto- ja ICT-paikoista. Ryhmämuotoista työtoimintaa järjestetään kaikissa kunnissa. 
Eläkemahdollisuuksien selvittelyssä tuottaa vaikeuksia saada asiakkaille järjestetyksi 
tapaamisia lääkärin kanssa. Kunnat kokevat tarpeelliseksi lisätä pitkäaikaistyöttömien työ- ja 
toimintakyvyn arviointeja ja eläkeselvittelyjä. 
 
Sosiaalisessa luototuksessa 250 000 euron lainapääoma on riittänyt. 21.5.2018 jäljellä oleva 
käyttämätön pääoma on –100 224,52 €, takaisin maksetut pääomat 132 532,19 €. Yhteensä 
käytettävissä 32 307,67 €. Kainuussa järjestettiin valtakunnallinen sosiaalisen luototuksen 
verkostopalaveri, johon tuli osallistujia Helsingistä, Espoosta, Kuopiosta, Kemistä, Torniosta ja 
Oulusta. 
 
Kainuun TYPin asiakasmäärä oli 563 (17.5.2018). Alkuvuonna uusia asiakkuuksia on alkanut 
46 ja päättynyt 51. Työllistynyt on 11 henkilöä, eläkkeelle siirtynyt 3, koulutukseen 5 ja 
kuntoutukseen/sairaudenhoitoon 4. TYPin terveydenhoitajaresurssia on vahvistettu 
ostopalvelulla Kainuun työterveydestä  (Hyrynsalmella, Suomussalmella, Sotkamossa ja 
Kuhmossa toteutui yhteensä 10 työterveyshoitajan tarkastusta).  
 
Kainuun TYP on mukana työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua kehittävässä  
palvelumuotoilupilotissa. Sen tavoitteena on nostaa esille ja tuoda maakuntamallin 
valmisteluun TYP-toiminnassa havaittuja hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. TYPistä on ollut 
mukana osallistujia työkykykoordinaattorikoulutuksessa. Kainuussa on tarjolla runsaasti 
avoimia työpaikkoja, joista osaan ei edellytetä ammatillista koulutusta. Asiakkaita ohjataan 
TYPistä myös rekrykoulutuksiin. TYPin asiakkuuteen ohjatuilla pitkäaikaistyöttömillä on 
elämänhallintaan ja terveydentilaan liittyviä haasteita, joissa taustalla ovat päihde- ja 
mielenterveysongelmat. Kainuun sotessa tulisi lisätä näihin tarpeisiin vastaavia palveluita.  
 
Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettuja terveystarkastuksia tehtiin 2017 Kainuussa 4,1 %:lle 
työttömistä, mikä on enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin (1,3 %). Asiantuntijoiden arvion 
mukaan terveystarkastuksia tulisi tehdä vuosittain 30-40 %:lle työttömistä. (Sosiaali- ja 
terveyspalvelut Kainuu: Asiantuntija-arvio kevät 2018. 
http://www.julkari.fi/handle/10024/136033.) Terveystarkastusten toteutumista ja 
kehittämistarpeita seurataan puolivuosittain aikuissosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon 
yhteistyönä.  
 
Aikuissosiaalipalveluissa osallistutaan aktiivisesti Kainuun työllisyydenhoidon käsikirjan 
(Tolokusti) toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
 
Työntekijät ovat osallistuneet tietosuojan verkkokoulutukseen. Asiakastietojärjestelmään 
kirjaamista on uudistettu ennakoiden valtakunnallista kirjaamisen yhtenäistämistä ja Kansa-

http://www.julkari.fi/handle/10024/136033
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arkiston käyttöä. Kaikki vastuualueen sosiaalityöntekijät ja sosionomi AMK –tutkinnon 
suorittaneet ovat ovat laillistettuja ammattihenkilöitä (Valvira). Sosiaalityöntekijöiden työn 
vaativuuden arviointi on saatu päätökseen ja palkkausta on tarkistettu. Sosiaaliohjaajien ja 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työn vaativuuden arviointi jatkuu. 
 
Alkuvuonna on tapahtunut useita työntekijävaihdoksia eri tulosyksiköiden kesken ja 
rekrytointeja on ollut paljon. Johtava sosiaalityöntekijä on siirtynyt muihin tehtäviin 1.4.2018. 
Uudeksi johtavaksi sosiaalityöntekijäksi on valittu Veera Rinne, joka aloittaa 31.5.2018. Kaikki 
vastuualueen sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty. Yksi määräaikainen sosiaalityöntekijä ei 
täytä kelpoisuusehtoja. Asiakastyötä tekeviä työntekijöitä on ohjattu työterveyshuoltoon 
päivittämään rokotussuoja uuden tartuntatautilain ja yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. 
Turvaohjeistusta on päivitetty. 
 
Alkuvuoden tykkylumitilanne tarjosi hyvää valmiusharjoitusta. Aikuissosiaalipalveluissa 
varauduttiin tukemaan Ylä-Kainuun kuntia mahdollisen hätämajoituksen järjestämiseksi. Tehtiin 
yhteistyötä kuntien johtokeskusten kanssa. Valmiussuunnitelma toimi tilanteessa hyvin.  
 
Aikuissosiaalityö on osana valtakunnallista maakunnallistuvaa aikuissosiaalityön verkostoa. 
Lisäksi osallistutaan maakuntauudistuksen työvoima- ja elinkeinopalvelutyöryhmään (työryhmä 
10). 
 
Kajaanissa sosiaalipalvelukeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi on valmisteltu siirtymistä 
väistötiloihin aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen raportin mukaisesti (Kainuun soten 
päätös 28.3.2018 § 79. Osa työntekijöistä on siirtynyt Lönnrotinkatu 3:en. Muutamalla 
työntekijällä on mahdollisuus työskennellä muissa tiloissa osa viikkoa sekä etänä 
mahdollisuuksien mukaan. Välikadun väistötilassa tehdään sisäilmatutkimus ja valmistellaan 
tilamuutostöitä. Muuton arvioidaan tapahtuvan elo-syyskuun vaihteessa. 
 
Toimintatuottoihin on budjetoitu raportointijaksolle 0,15 M€, toteutuma 0,03 M€ (7,1 % 
vuosibudjetista). Toimintakuluihin on budjetoitu 1,4 M€, toteutuma 1,2 M€ (28,9 % 
vuosibudjetista). Vuosikate ja tuloslaskelma osoittavat toteutumaa 1,28 M€ (31,4 % 3,84 M€ 
vuosibudjetista). Henkilöstökuluihin on 1-4/2018 budjetoitu 0,79 M€, toteutuma 0,77 M€ (32,8 
%). Avustukset ovat toteutuneet kokonaisuutena 33,8 %:sti (0,25 M€), vuoden budjettiin 0,75 
M€ nähden. 
 
Vammaispalvelut: 
 
Vastuualuepäällikkö siirtyi perhepalvelujohtajan sijaisuuteen, johtava sosiaalityöntekijä vastuu-
aluepäällikön sijaisuuteen ja sosiaalityöntekijä johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuuteen 
1.3.2018. Sosiaalityöntekijälle ei ole saatu rekrytoitua sijaista.  
 
Vammaispalvelulain mukaisia viranhaltijapäätöksiä on tehty ajalla 1.1.-30.4.2018 yhteensä 
419, joista yhdeksäntoista (19) hakemuksen käsittely ylitti lakisääteisen määräajan. Määräajan 
ylittäneistä viisitoista (15) hakemusta ei ole otettu käsittelyyn määräajassa ja neljään (4) 
hakemukseen päätöstä ei ole tehty määräajassa. Lakisääteisessä määräajassa on käsitelty 
siten 95,5 % hakemuksista. Käsittelyaikojen viivästymiseen on vaikuttanut vammaispalvelulain 
ja omaishoidontuesta annetun lain mukaisia hakemuksia käsittelevien sosiaalityöntekijöiden 
vajaus, joka on ollut kaksi (2) sosiaalityöntekijää kahden (2) kuukauden ajan (maalis- ja 
huhtikuu) Kajaanissa ja Sotkamossa. Sosiaalityöntekijävajauksen taustalla ovat virkavapaudet 
hanketyöhön ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen. Sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksia 
ja yhtä uutta kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijän virkaa ei ole saatu täytettyä. 
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Sosiaalityöntekijävajaus on hidastanut myös yksilöasiain jaostolle valmisteltavien 
oikaisuvaatimusten valmistelua ja esimerkiksi tammikuussa saapuneita oikaisuvaatimuksia 
käsiteltiin jaostossa vielä toukokuulla.  
 
Vammaispalvelujen vastuualuella on nopeassa aikataulussa valmistauduttu sähköisen PSOP-
palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoon omaishoidon lakisääteisessä vapaassa ja 
henkilökohtaisessa avussa. Tämä on edellyttänyt mm. henkilökohtaisen avun ja omaishoidon 
lakisääteisen vapaan palvelusetelin sääntökirjojen uudelleen kirjoittamista, koska PSOP-
järjestelmä muuttaa oleellisti palveluseteliprosessia. Sääntäkirjat hyväksyttiin Kainuun soten 
yhtymähallituksessa. Vammaispalveluista nimettiin asiakastyössä olevia sosiaalityöntekijöitä/ 
sosiaaliohjaajia suunnittelemaan PSOP:n käyttöönottoa ja palvelusuunnittelija PSOP:n 
pääkäyttäjäksi. PSOP-järjestelmäkoulutusta on annettu pääkäyttäjän ja em. 
suunnittelijatyöntekijöiden lisäksi toimistohenkilökunnalle, yhdeksälle (9) asiakastyötä tekevälle 
sosiaalityöntekijälle/ sosiaaliohjaajalle sekä omaishoidon vapaata ja henkilökohtaista apua 
palvelusetelillä tuottaville palveluntuottajille.   
 
Kehitysvammapalvelujen sosiaalityöhön on rekrytoitu sosiaaliohjaaja, mutta sosiaalityöntekijän 
rekrytointi ei ole toistaiseksi onnistunut. Tämä viivästyttää kehitysvammapalvelujen 
asiakasprosessin uudistamista.  
 
Kehitysvammapalveluissa on seurattu ja soten osalta valmisteltu uuden puitesopimuksen 
mukaisen tehostetun asumispalveluyksikön toiminnan aloittamista Kajaanissa (Esperi koti 
Puistola).  
 
Kehitysvammapalveluissa on aloitettu työ- ja päivätoiminnan nykytilan selvittäminen. 
Tavoitteena on selvittää omana toimintana järjestettävän palvelun sisältö, laajuus ja 
kehittämistarpeet. Tavoitteena on saada kokonaiskuva palvelusta myös yksikkökustannusten 
laskemisen pohjaksi.  
 
Vammaispalvelujen sosiaalityössä on osallistuttu Henkilökohtainen budjetointi –hankkeen 
työskentelyyn (projektityhmä, kehittäjätyöntekijäryhmä). Kehittäjätyöntekijäryhmään on nimetty 
kaikki yhdeksän (9) asiakastyötä tekevää sosiaalityöntekijää/ sosiaaliohjaajaa. Hankkeessa on 
asetettu tavoite, jonka mukaan kahdenkymmenenviiden (25) vammaispalveluasiakkaan ja 
viiden (5) kehitysvammapalveluja saavan asiakkaan tulee osallistua kokeiluun ottamalla 
käyttään henkilökohtainen budjetti ja kahdenkymmenenviiden (25) asiakkaan tulee osallistua 
verrokkiryhmään. Hankkeen käyttöön on vammaispalveluista sovittu siirrettäväksi 50 % 
toimistosihteerin työpanosta henkilökohtaisen budjetin laskentatehtävään puolen vuoden ajaksi 
ja kyseisen työpanoksen korvaaminen sijaistyövoimalla.  
 
Lisäksi vammaispalvelujen sosiaalityössä on osallistuttu Avain asiakkuuteen –hankkeeseen, 
joka niinikään käsittelee henkilökohtaista budjetointia.  
 
Kehitysvammapalveluissa on vireillä Kajaanissa Pöllyvaaran asumisyksikön sisäilmaselvittely 
ja asiaan liittyen on järjestetty useampia tapaamisia asiakkaiden ja heidän omaistensa/ 
läheistensä kanssa.  
 
Lasten tilapäisyksikön (Kuusanmäen laitoshoitoa) osalta on käynnissä suunnittelutyö. 
Tavoitteena on toimintamallin kehittäminen ja muuttaminen avohuollon palveluksi.  
 
Kehitysvammapalveluissa on edelleen perehdytetty henkilöstöä asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen ja uudistetun kehitysvammalain soveltamiseen.  
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Perhehoidon toimintaohjeen päivittämistyötä on tehty ja siihen liittyen on järjestetty myös 
vammaispalvelujen perhehoitajien yhteistapaamisia. 
 
Vammaispalvelujen sosiaalityössä on otettu käyttöön mobiililaitteet, joilla kirjaaminen voidaan 
tehdä kotikäynnin yhteydessä Pro consona -ohjelmaan. Tämä on parantanut 
asiakasosallisuutta ja tehostanut sosiaalityöntekijöiden/ sosiaaliohjaajien ajankäyttöä 
järkevöittäen työprosessia. 
 
Vammaispalvelujen henkilöstölle on järjestetty kirjaamiskoulutusta.  
 
Sosiaalityöntekijöiden työn vaativuuden arviointi saatiin valmiiksi. Valmistelussa on 
sosiaaliohjaajien työn vaativuuden arviointi.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarvetta erityisesti lapsiperheille, joissa on 
pitkäaikaissairaita tai vammaisia lapsia, on sivuttu ErinOmainen –hankkeen koolle kutsumissa 
keskusteluissa. Kehittäjäasiakkaiden viesti on, että kyseisen asiakasryhmän palvelut ovat 
hajallaan ja tiedonsaanti ja osin saatavuus palveluista on haasteellista.  
 
Vammaispalveluista annettiin lausunto soten organisaatiomallin valmisteluun ja esitettiin, että 
vammaispalvelujen osalta pitäydyttäisiin nykysessä organisaatiomallissa vuonna 2019. 
 
Vammaispalveluja koskevien tulevien lakiuudistusten osalta ollaan odottavalla kannalla, koska 
lisätietoja ei tähän mennessä ole vielä saatavilla.  
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  
 
Perhepalveluiden hallinnon tulosyksikkö (perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) 

 virka-avun antaminen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä toimeenpano 

 sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistusten valmistelu ja toimeenpano (mm. 
laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain 
muutokset, valinnanvapauslaki, vammaislakien yhdistyminen, itsemääräämisoikeuteen 
liittyvä lainsäädäntöuudistus, asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus, sosiaali-
huollon työelämäosallisuutta tukeva lainsäädäntö, toimeentulotukilain kokonaisuudistus) 

 STM:n kärkihankkeiden alueellisen toimeenpanon tukeminen: lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelma (LAPE), I&O (vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa), osatyökykyisille 
tie työelämään (OTE) 

 

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualue (vs. vastuualuepäällikkö, ylihoi-

taja Marja-Liisa Haataja): 

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

 psykologien ja sosiaalityöntekijöiden, lääkärien rekrytointi onnistuu; hoitotakuu toteutuu, 
asetusten mukaiset ja muut palvelut saadaan järjestettyä   

 neuropsykiatrisen, vauvaperhe ja pikkulapsipsykiatrisen työn edelleen kehittäminen 

 tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä – hoitoketjujen päi-
vittäminen, millä on yhteys uuden sairaalan suunnitteluun (muutosjohtamisen onnistu-
minen) 

 verkostoyhteistyön edelleen kehittäminen, asiakkaiden ja potilaiden ohjaaminen oikeisiin 
palveluihin 
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 uusi sairaala konseptin mukaisten toiminnallisten, talousarvio ja henkilöstömuutosten 
suunnittelu ja toteutuminen 

 varhaisen ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen 

 sähköisten palvelujen kehittämisen ja lisäämisen avulla asiakkaat ja potilaat saavat avun 
nopeammin ja yhteyden ottaminen helpottuu 

 asiakas- ja potilaspalautteiden ja osallisuuden lisäämisen hyödyntäminen kehittämis-
työssä esim. asiakasraati 

 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Tarja Juppi): 

 lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kehittäminen ja selkeyttämi-
nen; asiakasprosessien päivittäminen ja selkeyttäminen, henkilöstö- ja tehtävärakenteen 
uudelleen organisointi ja yhteistyön rakentaminen rajapinta-asiakkaiden osalta  

 yhteistyökumppaneiden tiedottaminen sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvi-
ointiprosessista koko Kainuussa  

 asiakaspalautteiden säännöllinen kerääminen vastuualueen kaikissa toiminnoissa 

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

 Kajaanin lastensuojeluun muodostettujen tiimien kehittäminen ja toiminnan juurruttami-
nen; arviointitiimi, avohuollon tiimi ja sijaishuollon tiimi. Muissa kunnissa toimii avohuol-
lon 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 

 sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen, yhteistyö Omasote -hankkeen kanssa 

 sosiaalipäivystysuudistuksen mukainen sosiaalipäivystyksen toimivuus - oikein kohden-
netut toimenpiteet virka-ajalla ja virka-ajan ulkopuolella; sosiaalipäivystystä kehitetään 
toiminnallisesti ja sisällöllisesti sekä sosiaalipäivystys saatavissa yhden puhelinnumeron 
kautta 

 lastensuojelun sijaishuollon liittyvien palveluiden tuottaminen Kainuussa (Salmilan toi-
mintojen kehittäminen; mm. lähisuhdeväkivalta, turvakoti, MAPA- kouluttajien koulutus 
yksikköön, lääkehoidon koulutus, kriisityön koulutus sos-kriisityön yksikköön ja lasten-
suojelu asiakirjojen kirjaamiskoulutus) 

 sijaishuoltoyksikön kehittäminen (esim. perhehoitajien valmentaminen / kouluttaminen 
omana toimintana) 

 alle 18-vuotiaiden sekä lapsiperheiden päihdetyötä kehitetään osana soten perhepalveluja 

 osallistuminen sote- ja maakuntauudistuksiin liittyviin hankkeisiin 
 

Aikuissosiaalityön vastuualue (vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen): 

 aikuisten palvelutarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisesti; toiminnan painopistettä siirre-
tään akuutista sosiaalihuollollisesta työstä ongelmia ehkäisevään palveluun  
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 dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäi-
seksi 4/ 2015 voimaan astuneen laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti 

 perhepalvelujen omavalvontasuunnitelman täsmentäminen vastuualueen osalta 

 sosiaalityön asiakasprosessin päivittäminen Lean-periaatteiden mukaisesti; jatkuva ke-
hittäminen 

 asiakkaiden palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien sisällöllinen kehittämi-
nen; sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työparityötä lisätään erityisesti uusien asiak-
kaiden elämäntilanteen kartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa 

 omatyöntekijän nimeäminen asiakkaille  

 välitystilipalvelun käytön lisääminen; Kajaanissa välitystilipalvelun ottaminen palveluvali-
koimaan 

 ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessi siirtyy vastuualueen vastuulle 1.10.2017; 
prosessinmukaisen työskentelyn juurruttaminen osaksi sosiaalityöntekijän ja sosiaalioh-
jaajan työtä 

 sosiaalipäivystysuudistuksen mukanaan tuomien velvoitteiden täyttäminen aikuissosiaa-
lipalveluissa 

 kuntouttavan työtoiminnan palvelun aktiivisempi hyödyntäminen sosiaalityössä  
 
 

 sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen perussosiaalityössä ja TYP:ssa sosiaalihuoltolain 
mukaisesti ja sosiaalisen kuntoutuksen raportin (2016) pohjalta yhteistyössä SOS Kai-
nuu -hankkeen kanssa (elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja sekä opiskelu- ja työval-
miuksia vahvistavat palvelut)  

 sosiaalisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen laajan käytännönläheisen koulutus-
kokonaisuuden avulla SOS Kainuu hankkeen avulla  

 työttömien asiakkaiden terveystarkastukseen ohjaamisen ja terveystarkastuspalauttei-
den hyödyntämisen linkittäminen osaksi asiakasprosessia  

 asunnottomuuden purkaminen, uuden asunnottomuuden ehkäiseminen; asumisen ohja-
uksen kehittäminen/resurssien lisääminen, Naksu-hankkeen hyvien käytänteiden jatka-
minen yhdessä KOY Kajaanin Pietarin ja Kajaanin ev.lut. seurakunnan kanssa 

 selvitetään mahdollisuudet järjestää tuettua asumista ja ympärivuorokautista palvelu-
asumista/laitosasumista vakavista päihdeongelmista kärsiville asiakkaille 

 hätämajoitustilan perustamisen suunnittelua jatketaan yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa (Kajaanin ev.lut. seurakunta, SPR, päiväkeskus ym.) 

 sosiaalityön ja Kelan välisen yhteistyön kehittäminen toimeentulotukilain edellytysten 
mukaisesti, prosessin selkiyttäminen ja kuvaaminen, osallistuminen valtakunnalliseen 
kehittämistyöhön 

 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset tehdään 100 % lakisääteisissä 
määräajoissa  

 sosiaalisen luototuksen laajentaminen, vastaavan viranhaltijan virkasuhteen kokoaikais-
taminen, luottopääoman lisääminen tarvetta vastaavasti, sosiaalisen luototuksen palve-
lusta tiedottaminen ja asiakaspalautteen kerääminen kehittämistyön pohjaksi 

 kehittäjäasiakastoiminnan ottaminen osaksi kehittämistyötä (kuntouttavassa työtoimin-
nassa, perussosiaalityön asiakasprosessin Lean-työskentelyn yhteydessä) 

 monialaista työllistymistä tukevan toiminnan kehittäminen edelleen 2015 voimaan astu-
neen lain mukaisesti: asiakasohjauksen selkiyttäminen TYP-lain mukaiseksi, asiakkai-
den työllistymisen esteiden poistaminen ja ohjaus kuntoutukseen, koulutukseen ja työ-
elämään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan kanssa 

 TYP:n terveydenhoitajaresurssin vahvistaminen 

 Lean-periaatteiden hyödyntäminen TYP-prosessin kehittämisessä ja kuvaamisessa, 
kiinnitetään huomiota etenkin eri palvelujen välisiin nivelvaiheisiin; tyypillisimpien asia-
kasprosessien mallintaminen. 
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 valmistautuminen mahdollisiin TYP toiminnan muutoksiin osallistumalla pitkäaikaistyöt- 
tömien palvelujen suunnitteluun tulevassa maakuntamallissa 

 osatyökykyisten palvelupolkujen kehittäminen osallistuen OTE-hankkeeseen   

 eläkemahdollisuuksien selvittämisen toimintamallin kehittäminen yhdessä terveyden-
huollon ja muiden toimijoiden kanssa; sosiaalityössä tehtävien sosiaalisten selvitysten li-
sääminen 

 kuntouttavan työtoiminnan sisältöjen ajanmukaistaminen yhdessä verkostojen kanssa  

 kuntouttavan työtoiminnan paikan selkiyttäminen osana asiakkaan prosessia 

 vahvistetaan jalkautuvaa, asiakaslähtöistä, voimavarakeskeistä työotetta ja osallisuutta 
sekä työ- ja koulutusvalmiuksia edistävää yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa työ-
toimintaa  

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

 toimitaan aktiivisesti kuntouttavan työtoiminnan kuntakohtaisten asiakasmäärätavoittei-
den saavuttamiseksi ja kasvatetaan asiakasmäärää erityisesti Kajaanissa, Hyrynsalmel-
la ja Ristijärvellä  

 toiminnan nivominen Kainuun työllisyydenhoidon käsikirjan (Tolokusti) kokonaisuuteen, 
osallistuminen Kainuun työllisyydenhoidon kehittämiseen 

 valmiussuunnitelman päivittäminen ja henkilökunnan perehdyttäminen asiaan 
 
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 on valmistunut useita raken-
nus/muuntoremonttihankkeita (Rajamiehentie, Sirkunkuja, Ristokoti, Leivola, Helmi). Laitos-
hoidon purkamista jatketaan tilapäishoitoyksikön osalta.   

Vammaislainsäädännön uudistus etenee, tavoitteena on yhteinen kaikkia vammaisia koskeva 
lainsäädäntö. Vammaislainsäädännön uudistuksessa sovitetaan yhteen vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki. Vammaislaki tulee mahdollisesti voimaan 1.1.2019. 
 
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-
kuussa 2016. Laissa säädetään kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vah-
vistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Vuosina 2017–2018  seurataan lain vaikutuksia 
ja tarvittaessa täydennetään lakiin liittyviä ohjeita. 
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Vuodella 2017 solmittiin puitesopimukset kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisten 
asumispalveluyritysten kanssa. Sopimuksenaikaista toimintaa varten laaditaan asiakirjapohja, 
jolla voidaan paremmin valvoa sopimuksen mukaisen toiminnan toteutumista. 
 

Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018: 

 sähköisen asioinnin kehittäminen; oma soten käyttöönottaminen vahvistuu, henkilökoh-
taisen avun sähköisen tunti ilmoituksen käyttö laajenee.  Sähköisen Pro-
vammaispalveluhakemuksen käyttö vakiintuu ja laajenee. Selvitetään mahdollisuus ot-
taa käyttöön sähköinen palveluseteli henkilökohtaiseen apuun. 

 henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöön ottaminen, koska työnantajamalli ei sovel-
lu kaikille vammaispalvelun henkilökohtaisen avun saajille 

 sosiaalihuoltolain toimeenpanon ohjeistuksen tarkistaminen vammaispalvelun vastuu-
alueella (mm. omatyöntekijän nimeäminen)  

 prosessien uudistaminen; ydinprosessi laadittu 2014, kehitysvammapalvelujen asiakas-
prosessin uudistaminen Lean kehittämistyön yhteydessä  

 tilapäishoitoyksikön toiminnan muuttaminen avopalveluksi. 

 asumispalvelujen monipuolistaminen; mm. Ristokodin profiloituminen iäkkäiden kehitys-
vammaisten henkilöiden yksiköksi, Uusien ostopalveluyritysten toiminnan käynnistymi-
nen. Tällä vastataan vaativiin asiakastarpeisiin. Asumispalvelujen tarvekartoitustyö jat-
kuu. 

 sopimuksenaikaisen toiminnan kehittäminen yksityisten asumispalveluyritysten kanssa 

 päivä/työtoimintojen yksikkökustannusten laskeminen 

 uusien perhehoitajien kouluttaminen: järjestetään yksi perhehoitajien ennakkovalmen-
nus  

 vammaislainsäädännön uudistumiseen valmistautuminen 

 Osallistuminen IMO -lainsäädännön valmisteluun 

 Asiakastyön dokumentoinnin laadun parantaminen – esimiesten kirjaamiskoulutus 2017, 
jonka jälkeen kukin toteuttaa valmennukset, seurannan ja dokumentoinnin kehittämis-
työtä omissa yksiköissään 

 Yksilökeskeisen palvelutoiminnan kehittäminen – asiakaslähtöinen, osallisuutta tukeva 
palvelujen suunnittelu 

 Oman toiminnan kehitysvammapalveluyksikköjen laadun varmistaminen; seuranta ja 
kehittäminen - vuosittaiset johdonkatselmukset sekä omana toimintana tapahtuva sisäi-
nen valvonta 

 Itsemääräämislakiin liittyvien mukautusten kehittäminen ja rajoittamisen vähentäminen - 
ohjeita ja toimintatapoja muuttamalla sekä erilaisia teknisiä välineitä hyödyntäen 

 
Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 

Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2018 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmiste-
lua noudattaen. Käytännössä talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesi-
tyksiä, joita vastuualueilla on esitetty aikaisempina vuosina toiminnallisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka 
perustuvat yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen jär-
jestämisvelvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja).  

Kainuun soten jäsenkuntien ja kuntayhtymän välisen talousarvioneuvottelun (1.9.2017) pe-
rusteella Kainuun soten vuoden 2018 kustannusten kasvu sai olla enintään vuoden 2017 
käyttösuunnitelma vähennettynä -2,0 %.  

Jäsenkuntien kuntakierroksella vuonna 2017 ei tehty perussopimuksen mukaisia muutoksia 
asukkaiden palveluihin, eikä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaista palvelutuo-
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tannon nykytilaa ole muutettu. Talousarvion toteutumiseksi suunnitellusti palvelutarpeen ja pal-
veluiden kysynnän tulisi vähentyä kaikilla vastuualueilla ja lähes kaikissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluissa. Kainuun soten hallitus on linjannut kokouksessaan (20.9.2017 § 251), 
että menot pysyvät pääsääntöisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla, joka perustuu hallituk-
sen (24.5.2017 § 141) antamaan talousarvio-ohjeeseen. 

 

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
 

Toiminta-ajatus  
 

Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 

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

vaikuttavasti. 

 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Arvot 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2026 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 

  

Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 kk 

/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, 

yksityisten 

palveluntuottajien, 

kolmannen 

sektorin kanssa ja 

panostamme 

terveyden 

edistämiseen. 

 

1.1 Kansan-

tautien  

vakioitu 

summa-

indeksi 

1.1 124,6 

(vuoden 2017 

tieto) 

 

Terveyden 

edistämisen 

toimenpideohj

elma jatkuu 

suunnitellusti 

127,2 123,2 Suurten kansan- 

sairauksien ennalta 

ehkäisy  

 

Toimenpideohjelma 

2018 – 2019 

etenee 

suunnitellusti 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi 

 

 

2.1 Yhteistyö-

verkostojen, 

kehittäjä-

asiakkaiden ja 

kokemus-

asiantuntijoi-

den määrä 

2.1 

Kuntakierrok-

set ja 

muutosfooru-

mit toteutuneet  

2017 

  Toimenpiteet 

jatkuvat  

 

MIF –hankkeeseen 

osallistuminen 

3. Mahdollistam-

me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa 

 

3.1 Ulkokunta-

laisten lkm  

terveyden-

huollossa 

-   Palvelu- ja asiakas- 

seteleiden käyttö- 

kelpoisuuden 

arviointi 

 

4. Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

4.1 Hoito- ja 

palvelutakuun 

toteutuminen 

 

 

 

 

 

4.1 

Ennakoivan 

toiminnanohja

usjärjestelmän 

kehittäminen 

valmisteilla 

2017 

 

  Omavalvonnan ja 

asiakasyhteistyön 

kehittäminen 

 

Asiakastyytyväisyys 

yli 4/5 

 

Laiteturvallisuus 
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palveluihin. 

 

4.1 Asiakas-

tyytyväisyys-

kyselyn 

tulokset 

 

 

 

 

 

4.1 Yhteyden-

otot potilas-

asiamieheen 

 

4.1 Qpro –

asiakaspalaute 

käytössä 

SAPA:ssa, ka 

3,8 (asteikko 

1-5) 

 

 

 

4.1 Ohjeistus 

päivitetty 2017 

kattavassa 

seurannassa 

 

 

 

Toiminnan 

kehittäminen 

potilaspalautteiden 

perusteella 

 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk 

/2018 kursiivilla 

5. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

5.1 Kehitys-

keskustelujen 

%-osuus (yli 

vuoden 

kestoisissa 

palvelusuh-

teissa) 

 

5.1 Turvalli-

suuskulttuuri-

kysely (joka 3. 

vuosi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Kyselyä ei 

tehty 2017, 

uusintakysely 

2018 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

2018 

100% Kehityskeskustelut 

toteutetaan 

kattavasti 

 

 

 

 

 

Turvallisuuskulttuuri

kyselyn tulosten 

läpikäyminen ja 

toimenpidesuunnite

lma 

6. Uuden 

sairaalan ja 

maakunta/soten 

muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

   

 

  

Suunnitelman 

mukaiset 

toimenpiteet 

käynnistetty  

 

7. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista 

7.1 Sairaus-

poissaolot 

 

 

7.1 Työhyvin-

vointikysely 

 

7.1 

Täydennys-

koulutuspäi-

vät / henkilö 

 

 

 

 

7.1 Tehty 2016 

 

 

7.1 Uusi 

sairaala –

hankkeen 

mukaisena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli  3 päivää 

  

Muutoksen hallinta 

ja johtaminen 

 

Henkilöstön ja 

esimiesten 

tukeminen 

muutoksessa 

 

Työhyvinvointikysel

yn tulosten 

läpikäynti ja 

tarvittavat 

toimenpiteet 

 

Osaamisen 

kehittämisen 
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suunnitelmat 

laadittu, 

osaamiskartoitukset 

 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk 

/2018 kursiivilla 

8. Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

8.1 Asiakas-

kokemusten 

mittaus 

 

8.1 Tietotar-

peet 

 

8.1 Paljon pal-

veluja käyttä-

vien asiakkai-

den tunnista-

minen 

 

 

 

 

 

8.1 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

 

 

 

 

8.1 Johdon 

työpöydän 

laaja 

käyttööotto ja 

hyödyntämine

n 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Tot.aste 80 

% 

   

Erilaisista 

palautekanavista 

saadun tiedon 

hyödyntäminen  

toiminnan 

kehittämisessä ja 

parantamisessa 

 

 

Johtamisen ja 

organisaatiorakente

en uudistaminen 

suunnitelman 

mukaisessti 

 

 

Johdon 

katselmusten 

toteuttaminen 

suunnitelman 

mukaisesti 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osal-

listumiseen 

omaan hoito- ja 

palveluprosessiin

sa 

9.1 Sähköisten 

asiointipalvelu-

jen käyttöaste 

9.1 LifeCare –

päivitys tehty 

6/17, päivitys 

jatkuu 

edelleen 2018 

 

   

Oma soten  

hyödyntäminen  

 

Kuntouttavan 

työotteen 

kehitäminen 

10. Johdamme 

hoito- ja 

palveluketjuja 

asiakaslähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation 

10.1 Toimivat 

hoito- ja 

palveluketjut 

 vastuualuei-

den keskei-

set prosessit 

kuvattu 

keskeiset 

hoito-ja 

palveluketjut 

kuvattu 

 

Prosessien 

johtaminen 

toimii 

Keskeiset hoito-ja 

palveluketjut ja 

prosessit kuvataan 

 

 

Käynnistetään 

prosessikatsel-

mukset 

11. Uudistamme 

palveluita 

saatavuuden, 

saavutettavuuden 

ja korkean laadun 

varmistamiseksi 

11.1 Omaval-

vonta 

 

 

 

11.1 

Toimintajärjest

elmän päivitys 

aloitettu 

versioon 

9001:2015.  

Koulutukset/ty

Osa 

toiminnasta 

sertifiointi-

arvioinnin 

piirissä 

Toiminta 

sertifiotu 

Palveluiden ja 

prosessien 

uudistamisessa 

hyödynnetään Lean 

–ajattelua 

 

Uudistetaan 
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öpajat 10/2017 

alkaen 

vastuualueiden 

laatukäsikirjat 

vastaamaan ISO 

9001:2015 

standardia 

12. Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

tietosuoja 

  12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedon-

hallintatavan 

mukaista 

12.1 Toimin-

ta ja tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedonhal-

lintatavan 

mukaista 

Tietosuojan –ja 

tietoturvan 

omavalvonta 

 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk 

/2018 kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

 

13.1 Talous-

arvio ja tilin-

päätös 

13.1 

Toteutunut 

suunnitellusti 

Toteuma 

vuoden 2018 

käyttösuunni-

telman 

mukaisena 

Toteuma 

vuoden 2026 

käyttösuunni-

telman 

mukaisena 

Vastuualueiden 

toteuma 

käyttösuunnitelman 

mukaiset 

 

Kustannustehokas 

toiminta 

14. Uuden 

organsiaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organsiaatioraken

ne 

    Uuden sairaalan 

konseptin 

mukainen 

toimenpideohjelma 

etenee 

suunnitellusti 

15. Järjestämme 

palvelut 

asiakaslähtöisesti 

ja kustan-

nustehokkaasti 

15.1 Valtakun-

nalliset vertai-

lutiedot 

   Sote- ja maakunta 

–uudistuksen 

valmistelun 

yhteydessä 
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SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 

YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 

Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Hoidolliset 

tukipalvelut

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -1,1 4 335 3,2 5 160 0 5 160 19,0 1 172 22,7

   Myyntituotot -9,1 1 235 32,1 1 257 0 1 257 1,8 310 24,7

   Maksutuotot 50,2 437 2,1 427 0 427 -2,3 145 34,0

   Tuet ja avustukset -4,5 2 745 -1,9 3 466 0 3 466 26,3 716 20,7

   Muut tuotot 600,0 -82 -295,2 10 0 10 -112,2 1 10,0

TOIMINTAKULUT 2,9 32 000 2,0 31 731 93 31 824 -0,6 10 897 34,2

       Palkat ja palkkiot 3,5 16 899 1,2 16 706 77 16 783 -0,7 5 514 32,9

       Henkilösivukulut 4,9 4 196 -6,0 4 091 16 4 107 -2,1 1 272 31,0

   Henkilöstökulut 3,8 21 095 -0,3 20 797 93 20 890 -1,0 6 786 32,5

       Asiakaspalvelujen ostot -88,5 3 0,0 2 0 2 -33,3 1 50,0

       Muut palvelujen ostot 0,2 4 078 8,0 4 136 0 4 136 1,4 1 402 33,9

   Palvelujen ostot yhteensä -0,4 4 081 8,0 4 138 0 4 138 1,4 1 403 33,9

   Aineet ja tavarat 2,1 5 303 8,6 5 062 0 5 062 -4,5 1 942 38,4

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

   Vuokrat 2,0 1 513 -2,5 1 721 0 1 721 13,7 763 44,3

   Muut kulut 28,6 8 -11,1 13 0 13 62,5 3 23,1

TOIMINTAKATE 3,6 -27 665 1,8 -26 571 -93 -26 664 -3,6 -9 725 36,5

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -1 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE 3,6 -27 666 1,8 -26 571 -93 -26 664 -3,6 -9 725 36,5

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -17,5 -481 -4,9 -605 0 -605 25,8 -162 26,8

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

TILIKAUDEN TULOS 3,1 -28 147 1,6 -27 176 -93 -27 269 -3,1 -9 887 36,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3,1 -28 147 1,6 -27 176 -93 -27 269 -3,1 -9 887 36,3

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TA 2018
Talousarvio-    

muutokset KS 2018

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

 

Mittarit/tunnusluvut 

Mittarit/ 

Tunnusluvut 

TP 2014 TP  2015 

 

TP 2016  TP 2017  TA2018 Toteuma 1-4 kk 

/2018 

Asukas, 

asiakas 

 

      

Lääkehuollon 

toimitusrivit 

83.716 88.042 86.669 

 

84.500 87.000 29.000 

Ensihoidon 

hälytykset 

24.787 23.676 23.165 23.440 24.000 8.200 

Laboratoriosuori

t-teet 

1.200.000 1.203.000 1.060.000 1.060.000 1.150.000 360.000 

Leikkausten 

määrät 

6.816 6.522 6.672 6.238 7.100 2.300 

Radiologian 

tutkimukset 

KNF + isotooppi 

61.441 63.105 61.530 

1.941 

59.123 

 

 

62.000 

1.900 

20.500 

650 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

      

Sairauspoissaol

ot 

4.904 pv 6.376 pv 6.499 pv 4.725 pv 5.000  
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HTV 301,1 376 406 404,6 405 421 

Johtaminen, 

palveluiden 

järjestäminen 

ja 

tuotantotavat 

      

Infektioiden 

torjuntaohjelma 

85 % 90 %  90 % 95 %  

Talous       

       

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 

 

Lääkehuolto 

Osastofarmasiaa on kehitetty siten, että se on siirrettävissä Uuden sairaalan toiminta-
käytäntöihin vuodesta 2019 alkaen. Lääkehuollon automaatiota on kehitetty valmistautumalla 
eLääkekaappien käyttöönottoon. Osastofarmasiaa ja lääkehoidon arviointia (LHA)  kehitetään 
ja laajennetaan siten, että arviointitukea on saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa.    

Radiologia 

Kuvantamislaitteiden ja –järjestelmien päivittämistä, siirtoa ja asennuksia on suunniteltu  
kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) työryhmässä siten, että toimintaa voidaan jatkaa uusiin 
tiloihin siirtymisen yhteydessä 2019 mahdollisimman katkottomasti. Samassa yhteydessä on 
selvitettylaitteiden uusimistarve kokonaissuunnitelman pohjalta. Angiografia –tutkimusten ja 
toimenpideradiologian yhteistyötä on kehitetty päiväsairaalatoiminnan kanssa.   

Leikkaus-anestesia 

LEIKO –toimintaa on laajennettu tavoitteena vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen 
hoitopäiviä Uusi sairaala –hankkeen mukaisesti. Pienkirurgisia toimenpiteitä on siirretty 
asteittain polikliinisen toiminnan yhteyteen, jolloin tarvittavien leikkaussalikapasiteettia voidaan 
ohjata Uusi sairaala –konseptin mukaisesti. HERKO (heräämöstä kotiin) –toimintaa on kehitetty  
2018 aikana.  

Teho ja tehotarkkailu 

Tehohoidon ja tehotarkkailun toiminnat on yhdistetty vuoden 2018 alusta yhteiseen yksikköön, 
johon sisältyvä sisätautitarkkailu toimii nykyisessä sijainnissaan siihen saakka kunnes uudet 
toimitilat ovat valmistuneet 2019. 

Ensihoito 

Ensihoidon yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa on selvitetty valtakunnallisten ja 
ERVA –linjausten mukaisesti. Ensihoitopalvelun kehittäminen jatkuu omana toimintana.  
Ensihoidon yhteistyötä erikoisalojen kanssa kehitetään organisaatiorakenteen uudistuksen 
yhteydessä. Kiireettömien D-tehtävien hoitamista on kehitetty ensihoidon yhden hoitajan mallin 
sekä sairaanhoitajan puhelinneuvonnan pilotoinneissa.    

Patologia 

Patologian toimintoja on kehitetty Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen kautta tapahtuvana 
yhteistyönä.  Avoinna oleva patologian erikoislääkärin viran hoito järjestetään 2018. Kehitys-
työssä huomioidaan digi-patologian mahdollisuudet.   
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Hoidolliset tukipalvelut 

Toiminnan muutoksia on suunniteltu Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti 
palvelumuotoilun avulla. Välinehuollossa on jatkettu laatujärjestelmän kehittämistä ja 
menetelmien validointia 2018. 

Muut vuoden 2018 muutokset 

Vuodelle 2019 suunniteltua organisaatiorakenteen uudistusta valmistellaan huomioiden Uusi 
sairaala –konseptin mukaiset muutokset. Sairaanhoitajan ja lääkärin puhelinneuvontaa 
kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päivystyksen toiminnat 
tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –korvauksia pyritään lisäämään ja samalla 
parantamaan toiminnan laatua kirjaamiskäytäntöjä kehittämällä.  

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Lääkehuolto 

Osastofarmasiaa kehitetään siten, että se on siirrettävissä Uuden sairaalan toiminta-
käytäntöihin vuodesta 2019 alkaen. Lääkehuollon varastoautomaatiota kehitetään edelleen. 
Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arviointi on saatavissa 
lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään (Marela) 
liitettävien älylääkekaappien käyttöönotto arvioidaan osana Uusi sairaala –konseptia.   

Radiologia 

Kuvantamislaitteiden ja –järjestelmien päivittämistä, siirtoa ja asennuksia suunnitellaan 
kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) työryhmässä siten, että toimintaa voidaan jatkaa uusiin  

tiloihin siirtymisen yhteydessä 2019 mahdollisimman katkottomasti. Samassa yhteydessä 
selvitetään laitteiden uusimistarve kokonaissuunnitelman pohjalta. Angiografia –tutkimusten ja 
toimenpideradiologian yhteistyötä kehitetään päiväsairaalatoiminnan kanssa.   

Leikkaus-anestesia 

LEIKO –toimintaa laajennetaan tavoitteena vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen 
hoitopäiviä Uusi sairaala –hankkeen mukaisesti. Silmätautien leikkaustoimintaa ja pienkirurgiaa 
siirretään asteittain polikliinisen toiminnan yhteyteen, jolloin tarvittavien leikkaussalien 
lukumäärää voidaan vähentää Uusi sairaala –konseptin mukaisesti. HERKO (heräämöstä 
kotiin) –toimintaa kehitetään ja laajennetaan 2018 aikana.  

Teho ja tarkkailu 

Tehohoidon ja tehotarkkailun toiminnat yhdistetään vuoden 2018 alusta yhteiseen yksikköön, 
johon sisältyvä sisätautitarkkailu toimii nykyisessä sijainnissaan siihen saakka kunnes uudet 
toimitilat ovat valmistuneet.  

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 2018 aikana. 
Kiireettömien D-tehtävien hoitamista kehitetään ensihoidon yhden hoitajan toimintamallissa 
sekä sairaanhoitajan puhelinneuvonnan avulla 2018 alkavassa pilotoinnissa.    

 

 

 

 



79 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Patologia 

Patologian toimintoja kehitetään Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen kautta tapahtuvana 
yhteistyönä.  Avoinna oleva patologian erikoislääkärin viran hoito järjestetään 2018. Kehitys-
työssä huomioidaan digi-patologian mahdollisuudet.   

Hoidolliset tukipalvelut 

Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2018 keskussairaalan 
ulkopuolelle. Toiminnan muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan Uusi sairaala –hankkeen 
etenemisen mukaisesti palvelumuotoilun avulla. Välinehuollossa jatketaan  laatujärjestelmän 
kehittämistä ja menetelmien validointia 2018. 

Muut vuoden 2018 muutokset 

Organisaatiorakennetta päivitetään huomioiden Uusi sairaala –konseptin mukaiset muutokset 
2018. Sairaanhoitajan ja lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, 
että ensihoidon ja päivystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –
korvauksia pyritään lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan laatua kirjaamiskäytäntöjä 
kehittämällä.  
 

1.6 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Toiminta-ajatus  
 

Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 

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

vaikuttavasti. 

Arvot 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2026 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 

  

Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, 

yksityisten 

palveluntuottajien, 

kolmannen 

sektorin kanssa ja 

panostamme 

terveyden 

edistämiseen 

 

1.1 Kansan-

tautien vakioitu 

summaindeksi 

 

1.1 124,6 

(KELA v. 

2017) 

 

 

 

 

<126 <120 Asiakasprosessien 

kehitystyö, 

integraatio sekä 

omien että 

ulkoisten 

palveluntuottajien 

välillä, resurssien 

suuntaus 

tuloksekkaasti 

 

Käynnissä 

1.2 Kansan-

tautien vakioitu 

sairastavuus-

indeksi 

1.2 120,4 

(KELA v. 

2017) 

<119 <115 Kts. yllä 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi 

 

2.1 Pidettyjen 

asiakasraatien 

lukumäärä 

aikayksikössä/

kuntalaisten 

kuuleminen 

2.1 Potilas-

järjestöjen 

tapaaminen 

soten tasolla  

x2/vuosi; asia-

kasraateja ei 

tesassa ole 

järjestetty 

2.1 

Aloitetaan 

asiakasraati-

toiminta 

 

2.1 

Asiakasraadit 

toteutuvat 

suunnitellusti 

Tulosaluekohtainen 

toiminnan 

käyttöönotto 

 
Asiakasraateja ei 

ole vielä perustettu 

3. Mahdollistam- 3.1 Sote- 3.1 Kainuun 3.1 Uuden 3.1 Valinnanvapauslain
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me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa 

 

uudistukseen 

liittyvä valin-

nanvapaus-

malli/ tähän-

astinen malli 

sote päättänyt 

hakea 

valinnanvapau

spilotointiin 

valinnanvapa

uslainsäädän

nön huomioi-

minen 

toiminnassa 

Valinnanvap

aus toteutuu 

kaikissa 

toiminnoissa 

-säädännön 

mukainen 

toimintojen 

palveluketjujen 

muovaaminen 

 

Lainsäädäntö 

kesken 

 

4. Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

palveluihin. 

 

4.1 Hoito- ja 

palvelutakuun 

toteutuminen 

 

4.1 

Tilastoinnissa 

puutteita, mm. 

diagnoosimerk

intöjen osalta 

kirjavaa 

4.1 

Prosessien 

kehitystyö 

kuumassa 

vaiheessa, 

muutospäälli

köt työstävät 

yksiköiden 

kanssa, 

lukuisat 

aktiiviset 

työryhmät 

4.1 

Onnistuneet 

asiakaspro-

sessit 

tehokkaalla 

johtamismal-

lilla, 

tarvittava 

kehitystyö 

jatkuu 

Perusterveyden-

huollon ja 

erikoissairaanhoi-

don integraatiotyö, 

toiminnallisten 

prosessien leanaus 

asiakasnäkökul-

masta 

 

Käynnissä 

4.2 Yhteyden-

otot potilas-

asiamieheen 

4.2 Raporttien 

läpikäynti ja 

reagointi 

annettuun 

palautteeseen 

tulosyksiköittäi

n toteutuu 

4.2 

Yhteydenotot 

potilasasia-

mieheen 

vähenevät 

4.2 

Vuosittain 

vähenevä 

trendi  

Toiminnalliset 

prosessit 

uudistetaan 

asiakasnäkökulmaa 

painottaen 

 

Käynnissä 

 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

5.1 Kehitys-

keskustelut 

 

5.1 

Vastuualuepää

lliköiden 

kehityskeskust

elut 2017 ei 

ehditty pitää 

 

5.1 <3 kk 

työsuhteisille 

toteuma 

100% 

5.1 <3 kk 

työsuhteisille 

toteuma 

100% 

Osalla esimiehistä 

runsaasti alaisia, 

myös heille 

mahdollistettava 

tavoite 

5.2 Työhyvin-

vointikyselyt 

 

5.2 Kyselyn 

käsittely 

työyhteisöissä 

toteutuu 

5.2 Parempi 

kuin 

edellisellä 

kerralla 

5.2 Paraneva 

trendi 

Kyselyistä 

nouseviin 

ongelmakohtiin 

pureudutaan 

työyksiköittäin. 

Viestinnän 

avoimuus ja 

läpinäkyvyys.   

5.3 Esimies-

työhön ja 

johtamiseen 

liittyviin 

koulutuksiin 

osallistuminen  

5.3 

Henkilökohtais

et 

kehittämistarp

eet on 

huomioitu 

5.3 Ylimmän 

johdon 

johtamiskou-

lutus. Muun 

esimiestyön 

koulutus 

 Esimiestyön 

koulutus 

koordinoitua 
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kehityskeskust

eluissa ja 

toiminnan 

vuosikellossa 

koulutusyk-

sikön taholta 

koordinoidus-

ti. 

6. Uuden 

sairaalan ja 

maakunta/soten 

muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

6.1 US 

työryhmien  ja 

–johto sekä –

ohjausryhmien 

ja 

maakuntasuun

nittelutyöryhmi

en lukumäärä 

ja pöytäkirjat  

 6.1 Vuosi -18 

näyttäytyy 

toimeenpano

-vuotena 

6.1 Uudet 

muutokset 

toiminnassa 

ja kehitystyö 

jatkuu niistä 

käsin 

Aktiivinen 

moniammatillinen 

osallistuminen 

työryhmiin joissa 

avoin keskustelu ja 

vaikuttamismahdol-

lisuudet sekä avoin 

viestintä 

 

Käynnissä 

 

7. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista 

7.1 Sairaus-

poissaolot 

pvä/HTV 

7.1 Varhaisen 

tuen malli 

otettu vastaan 

positiivisesti 

7.1 <14 7.1 10 Prosessien 

kehitystyö, 

työntekijäryhmien 

näkökulma 

huomioidaan, 

selkiytyvät 

työnkuvat, 

paraneva 

yhteishenki, jotka 

johtavat parempaan 

työtyytyväisyyteen 

ja työssä 

jaksamiseen 

 

Käynnissä, joskin 

yhtäaikainen 

kehitystyö ja 

perustyön laadukas 

tekeminen 

haastavaa työssä 

jaksamisen 

kannalta 

 

7.2 Työyhtei-

sön ilmapiiri-

osio työhyvin-

vointikyselyssä 

(mitataan paril-

lisina vuosina) 

7.2 Ei tehdä 

vuonna 2017 

7.2 Parempi 

kuin 

edellisellä 

kerralla 

7.2 Paraneva 

trendi 

Kts. yllä 

 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

8. Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

8.1 Asiakas-

kokemus 

 

 

 

8.1 Asiakas-

raatien perus-

taminen ei ole 

toteutunut 

 

8.1 

Tulosalueella 

aloitetaan 

asiakasraati-

toiminta 

8.1 

Asiakasraati-

toiminta 

strukturoitua    

 

Tulosalueen sisällä 

sovittava 

aloittamiseen 

vaadittavat 

toimenpiteet 



83 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

 

 

 

8.1 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

 

 

 

8.1 

Toteutuneet 

vastuualueista 

5/6 

 

 

 

 

 

8.1 100%  

 

 

 

8.1 

Prosessien 

toimivuus ja 

tiedonkulun 

tehostuminen 

on mahdollis-

tanut johdon-

katselmusten 

harventami-

sen      

      

 

Ei ole ehditty 

 

Koko Soten 

toimintaprosessien 

leanaus 

 

Käynnissä 

8.2 Tietotar-

peet 

 

8.2 Johdon 

työpöydän 

käyttöönotto 

alkuvaiheessa 

8.2 

Tietojärjes-

telmistä 

saatavissa 

olevan datan 

hyödyntämi-

nen 

strukturoidus

-ti johtamisen 

tukena  

8.2 Paitsi 

omien niin 

myös 

ulkoisten 

tietojärjestel-

mien 

hyödyntämin

en paitsi 

johtamisessa 

niin myös 

kansalaisten 

terveyden 

edistämises-

sä 

Aktiivinen seuranta, 

käyttöönotto ja 

kehitystyö 

tietojärjestelmien 

suhteen 

 

Käynnissä 

8.3 Paljon pal-

veluja käyttä-

vien asiakkai-

den tunnista-

minen 

8.3 

Tutkimustie-

don 

hyödyntämi-

nen aloitettu 

 

8.3 Kehittä-

mishankkees

ta ja 

asiakasana-

lyysistä 

nousevan 

tiedon 

hyväksikäyttö 

8.3 Paljon 

palveluja 

käyttävät 

tunnistettu ja 

asiakaspro-

sessit 

muotoiltu 

Analysointi ja 

prosessien 

muotoilu 

 

Käynnissä 

8.4 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

 

8.4 

Toteutuneet 

vastuualueista 

5/6 

8.4 Kuten 

tähän asti, 

100% 

8.4 Tarve 

saatu 

harvennettua

prosessien 

kehitystyöllä 

Prosessien 

kehitystyö 

 

Käynnissä 

9. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osallis-

tumiseen omaan 

hoito- ja palvelu-

prosessiinsa 

 

9.1 Sähköisten 

asiointipalvelu-

jen käyttöaste 

  

9.1 Verkko-

sivut pidetään 

ajantasalla 

yhdessä 

viestinnän 

kanssa 

 

9.1 Omasote-

palvelu 

käynnissä 

9.1 

Verkkosivus-

to uudistettu 

 

 

 

 

9.1 

Sähköisten 

palvelujen 

jatkuva 

kehitys ja 

käyttöönotto 

9.1 

Sähköiset 

palvelut 

auttavat 

väestöä 

maksimaali-

sesti, henki-

lökohtainen 

käyntitarve 

ammattilai-

sen vastaan-

otolla 

minimoitu, 

yhtenäiset, 

toisiaan 

tukevat 

asiakaspro-

sessit myös 

näiltä osin 

Sähköisten 

palveluiden jatkuva 

kehitystyö ja 

käyttöönotto 

 

Käynnissä 
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10. Johdamme 

hoito- ja palvelu-

ketjuja asiakas-

lähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation 

10.1 Toimivat 

hoito- ja pal-

veluketjut 

(lean) 

10.1 

Palvelujen ja 

tuotantotapo-

jen 

uudistaminen 

käynnissä 

 

10.1 Sisäisten 

kehittäjien 

kouluttaminen 

Lean –

menetelmään 

käynnissä 

laaja-alaisesti 

sotessa 

10.1 Hoito- ja 

palveluketjut 

kuvattu mah-

dollisimman 

kattavasti 

asiakasläh-

töisestä 

näkökulmas-

ta 

10.1 

Huippuunsa 

viritetty 

asiakasläh-

töinen sote-

organisaatio 

Moniammatillinen 

prosessien 

kehittämistyö 

lukuisissa 

työryhmissä lean-

periaatteella 

asiakasnäkökulma 

keskiössä 

 

Käynnissä 

11. Uudistamme 

palveluita 

saatavuuden, 

saavutetta-

vuuden ja kor-

kean laadun 

varmistamiseksi 

11.1  

 

11.1 Uusi 

sairaala – 

hanke 

käynnissä 

11.1 Vuosi -

18 näyttäytyy 

kuumana 

vuotena 

11.1 

Toiminnassa 

Asiakasprosessien 

monityöryhmäinen 

kehittämistyöskente

ly 

 11.2 Omaval-

vonta 

 

 

11.2 

Omavalvontas

uunnitelmien 

ja toiminta-

käsikirjojen 

päivitys 

käynnissä 

11.2 

Toimintakäsi

kirjat 

päivitetty, 

omavalvonta 

toiminnassa 

11.2 

Tarvittavat 

päivitykset 

Työyksiköittäinen 

työskentely 

 

Käynnissä 

 11.3 Asiakas/ 

potilasturvalli-

suus 

 

11.3 

Potilasvahinko

määrien 

seuraaminen 

toteutuu 

11.3 

Merkittävästi 

vähemmän 

kuin 

edellisellä 

kerralla 

11.3 

Edelleen 

vähenevä 

trendi 

Selkiytyvät 

asiakasprosessit ja 

siihen liittyvä 

kehitystyö 

12. Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

tietosuoja 

  12.1 

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkäsit-

tely- ja 

tiedonhallin-

tatavan 

mukaista 

12.1 

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkäsit-

tely- ja 

tiedonhallin-

tatavan 

mukaista 

Poikkeamien 

analyysi 

tarvittaessa ja niihin 

puuttuminen 

 

Toteutuu 

 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

13. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

13.1 Talous-

arvio ja 

tilinpäätös 

13.1 Taloutta 

seurataan ja 

poikkeamiin 

puututaan 

13.1 

Tavoittelem-

me talous-

arvion 

13.1 

Tavoittelem-

me talous-

arvion 

Talousarvion oltava 

realistinen 
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 puitteissa 

tuloksekasta 

toimintaa 

kainuulaisten 

hyväksi 

puitteissa 

tuloksekasta 

toimintaa 

kainuulaisten 

hyväksi 

OYS-ostot 

ylittymässä  

 

14. Uuden 

organisaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organisaatioraken

ne 

  14.1 

Talouden 

valmistelu 

tapahtuu sitä 

mukaa kun 

muutoksia 

tapahtuu, 

osa kesken 

vuotta 

.Organisaatio

rakenne 

oltava valmis 

14.1 Uudet 

rakenteet 

olleet 

valmiina jo vv 

Aktiivinen työstö eri 

työryhmissä 

 

15. Järjestämme 

palvelut kustan-

nustehokkaasti 

15.1 Erikois-

sairaanhoidon 

tuottavuusti-

lasto, keskus-

sairaalat; 

episodituotta-

vuus THL 

(vertailutieto 

vuoden 

viiveellä) 

15.1 

Toimintaketjuj

en 

tehostaminen 

ja 

kustannustietoi

suuden 

lisääminen 

käynnissä 

 

Uuden 

sairaalan 

toimintamallien 

käyttöönotto 

käynnissä 

  

15.1 

Säilytämme 

kolmossijan 

15.1 

Mitalisijoilla 

Onnistunut 

suunnittelu- ja 

muutostyö niin 

maakunta-, sote-

uudistus kuin 

organisaatiouudistu

skontekstissa 

 

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-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 12,4 19 063 5,7 19 465 0 19 465 2,1 5 737 29,5

   Myyntituotot -4,4 7 667 13,9 8 131 0 8 131 6,1 2 063 25,4

   Maksutuotot 25,2 11 336 1,0 11 255 0 11 255 -0,7 3 650 32,4

   Tuet ja avustukset -33,3 5 25,0 4 0 4 -20,0 0 0,0

   Muut tuotot 110,5 55 -31,3 75 0 75 36,4 24 32,0

TOIMINTAKULUT -0,6 112 682 3,1 110 462 -703 109 759 -2,6 35 342 32,2

       Palkat ja palkkiot 1,6 46 501 0,9 47 330 -622 46 708 0,4 14 483 31,0

       Henkilösivukulut 1,8 11 589 -5,6 11 481 -129 11 352 -2,0 3 389 29,9

   Henkilöstökulut 1,6 58 090 -0,5 58 811 -751 58 060 -0,1 17 872 30,8

       Asiakaspalvelujen ostot -1,1 21 944 5,9 19 292 0 19 292 -12,1 6 631 34,4

       Muut palvelujen ostot -10,0 17 728 8,5 17 397 48 17 445 -1,6 5 456 31,3

   Palvelujen ostot yhteensä -5,3 39 672 7,0 36 689 48 36 737 -7,4 12 087 32,9

   Aineet ja tavarat 1,7 11 796 9,2 11 784 0 11 784 -0,1 4 315 36,6

   Avustukset 115,0 46 -46,5 83 0 83 80,4 15 18,1

   Vuokrat 6,9 2 959 1,0 3 038 0 3 038 2,7 990 32,6

   Muut kulut 32,5 119 124,5 57 0 57 -52,1 63 110,5

TOIMINTAKATE -2,9 -93 619 2,6 -90 997 703 -90 294 -3,6 -29 605 32,8

   Rahoituskulut ja -tuotot -33,3 -3 50,0 0 0 0 -100,0 -1 0,0

VUOSIKATE -2,9 -93 622 2,6 -90 997 703 -90 294 -3,6 -29 606 32,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -14,1 -722 11,9 -683 0 -683 -5,4 -218 31,9

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

TILIKAUDEN TULOS -3,0 -94 344 2,7 -91 680 703 -90 977 -3,6 -29 824 32,8

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3,0 -94 344 2,7 -91 680 703 -90 977 -3,6 -29 824 32,8

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  KS 2018TA 2018
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk
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Mittarit/tunnusluvut 

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2014 TP  2015 
 

TP2016  TP 2017 TA2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Asukas, 
asiakas 
 

      

Vakioitu 
kansantautien 
summaindeksi 

 127,3 126,2 124,6 <126 tieto vuositasolla 

Vakioitu 
sairastavuusin-
deksi 

121,1 121,0 120,2 120,4 <119 tieto vuositasolla 

       

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

      

Sairauspoissao
lot/tpv/HTV 

 17,2   <14 4420 (työpv) 

HTV  976,1 984 985 982 959 

       

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja 
tuotantotavat 

      

Tuotettujen 
palveluiden 
yksikköhintaver
-tailu aiempaan 

  Ei vielä 
toteutunut 

 Strukturoitua 
toimintaa 

 

       

Talous       

Talousarvio/ 
Tilinpäätös 

-130 000 
euroa 

-3,65 
miljoonaa 
euroa 

Talousarvi
o 
toteutunut 
suunnitellu
sti 

Toimintatu
otot 98,5 % 
(-299 000), 
toimintakul
ut +1,8 % 
(+2,25 milj. 
euroa) 

Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

OYS-ostot 
ylittymässä 

 

Sairaaloiden 
toiminta ja 
tuottavuusluvut 

 3. shp-
vertailussa 

5. shp-
vertailussa 

Tieto 
vuositasoll
a 

1-3.  

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 
 

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta 

Asiakas ja asukas 

 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä pitää päästä toteuttamaan 
korjaavan toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairasta-
vuusindeksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa. Hoitotakuun toteutuminen on tässä tilan-
teessa myös tärkeää ja erityisesti lääkäri- ja erityistyöntekijäresurssit täytyy pystyä turvaa-
maan. Esitetty kansanterveyshoitajien lisäresursseja ensi vuodelle. 

Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uudenlai-
sia toimintatapoja. Erityisesti Uuden sairaalan -suunnitelman mukaisia toimintamallien muutok-
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sia on hyvä käydä kuntalaisten kanssa läpi. Valinnanvapausasioita on käyty läpi kuntakierrok-
silla virkamiesten ja päättäjien kanssa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa avopal-
veluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa suunnittelun avulla. Yhden pysäh-
dyksen taktiikkaa juurrutetaan ja toivotaan, että laboratorio- ja radiologiatukipalvelut tukevat 
omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta. Yksiköiden kesken tehty benchmarkausta hy-
vien käytänteiden levittämiseksi.  Röntgenin tuleva toiminta Paltamossa varmistunut. 

Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehostuminen 
vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä. Kotiutuskoordinaattoritoiminta edistä-
nyt tätä tavoitetta. 

Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan. Palautetta tulee kiitettävästi. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Henkilöstön kuulemistilaisuuksia on pidetty. Henkilöstöä on osallistunut myös johdon katsel-
muksiin. 
 
Henkilöstön siirtyminen uudelle alueelle kotiin vietäviin palveluihin on onnistunut hallitusti Suo-
mussalmella, Sotkamossa ja Kuhmossa. 
 
Sijaispula sairaanhoitajien osalta on pahentunut. Lääkäreitä rekrytoidaan myös facebookissa. 
 
Kuntahankintojen kautta ei ole saatu ostolääkäreitä. Vanhuspalveluiden lääkäriulkoistuksessa 
otettu aikalisä ja odotetaan mahdollisia tulevia valinnanvapauslakimuutoksia. 
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Akuuttisairaansijat vähentyneet kaikissa kunnissa ja Aliisa-toiminta alkanut muualla paitsi Ka-
jaanissa.   
 
 

Suun terveydenhuolto  

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa toteutuu hoitotakuun mukaisesti sekä perustervey-
denhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kiireettömään hoitoon pääsee Kajaania lukuunotta-
matta kahden kuukauden sisällä, Kajaanissa juuri ja juuri kuuden kuukauden sisällä. Kiireelli-
seen hoitoon pääsee tarvittaessa yhteydenottopäivänä. Asiakkaiden ja käyntien määrä on pe-
rusterveydenhuollossa vajaa kolme prosenttia vähemmän kuin v. 2017 vastaavana aikana. Yh-
den hammaslääkärin puuttuminen Suomussalmelta ja Kajaanista sekä vajaus suuhygienistien 
työvoimassa selittävät vähenemisen.Myös erikoissairaanhoidossa on asiakkaita ja käyntejä 
ollut alkuvuoden aikana vähän vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. 

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään 
vähän enemmän kuin oli suunniteltu. 

Kajaanissa Lehtikankaan hammashoitolalle ei ole vielä saatu korvaavaa tilaa ja toimintaa on 
jouduttu harjoittamaan osittain kahdessa vuorossa. 

Terveyskasvatukseen on panostettu pitämällä ryhmätilaisuuksia esikouluikäisistä vanhuksiin. 
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Konservatiivinen 

Asiakas ja asukas 

Hoitotakuussa on pysytty, vaikka se on ollut osin vaikeaa. Kardiologiassa on tarvittu akuutisti 
paljon ulkopuolista apua. Aiempaan tapaan konsulttia on tarvittu reumalla, skopioissa, keuhkol-
la, neurologiassa ja onkologiassa. Lisätyötarve on edelleen. 

Omasotea on laajennettu. 

Henkilöstö 

Alkuvuodesta kardiologitilanne heikkeni äkillisesti ja vajetta on jouduttu paikkaamaan konsul-
tein. Muutenkin sisätautilääkäritilanne on ollut vaikea sairauslomien vuoksi. Tilannetta on pai-
kattu ulkopuolisella avulla ja erilaisin järjestelyin: Uusi sairaala -projektijohtaja on lisännyt klii-
nistä työpanosta. 

Eläköityvien puheterapeutin ja ravitsemusterapeutin vakanssit on täytetty pätevillä hakijoilla. 
Toinen neuropsykologi saatiin ainakin vuoden loppuun erityisjärjestelyin, samoin ravitsemuste-
rapeutti. Erityistyöntekijöiden siirtymistä kuntoutuksen vastuualueelle on valmisteltu. Pätevästä 
hoitohenkilökunnastakin on pulaa. Uusimman hengityshalvauspotilaan hoidon järjestäminen on 
ollut erittäin ongelmallista. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 

Organisaatiota muutettiin niin että osastojen ja poliklinikoiden vastuut siirrettiin aiempaa vas-
taaviksi. Tämä on aiheuttanut uudelleenjärjestelyjä hoitopuolen esimiehissä. Tarve toiselle po-
likliiniselle apulaisosastonhoitajalle on ilmeinen. Yleislääketieteen erikoislääkärin konsultaa-
tiokokeilu on aloitettu. Ulkoinen auditointi on tulossa. 

Kuntoutuksen vastuualuetta on suunniteltu. Fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköt 
siirtyvät konservatiiviselta vastuualueelta kuntoutuksen vastuualueelle sellaisenaan ja lisäksi 
erityistyöntekijät. 

Talous on pitänyt. 

 

Osastot 

Asiakas ja asukas 

Potilaat hoidetaan edelleen ajallaan. Potilaiden hoitoon osallistamista ja aktiivista työotetta on 
edelleen viety eteenpäin tilojen ja resurssien sallimissa rajoissa. 

Henkilöstö 

Avonaisten virkojen täyttämiseksi ponnistellaan edelleen. Yleislääketieteen asema osastoko-
konaisuudessa on vielä auki. Yleislääketieteen erikoislääkärin konsultaatiokokeilu on aloitettu. 
Hoitohenkilökunnan osaamista on laajennettu. Työkiertoa on viety eteenpäin, etupäässä A:n ja 
B:n sisällä. Jatkossa osastojen A ja B välistä työkiertoa on lisättävä.  Osaavan henkilöstö-
resurssin puute haittaa tätä. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 

Organisaatiomalli muuttuu. Pitää olla tarkkoja, että uudistukset eivät unohdu ja toimintamallien 
yhtenäistämistä jatketaan. Edellyttää moniammatillista yhteistyötä osastojen kesken, myös  
perusterveydenhuolto osallistuu. Yleislääketieteen potilaiden hoitoa tarkastellaan pilotin  
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jälkeen. 

Ulkoinen auditointi on tulossa. Prosesseja ja ohjeita on päivitetty ja konservatiivisen vastuualu-
een laatukäsikirjan päivittäminen on aloitettu. Viimeisimmän organisaatiomuutoksen takia  
(konservatiivinen ja operatiivinen erilleen) tavoitteena pidettyä osastotoiminnan yhteistä laatu-
käsikirjaa ei kuvatakaan, tämä aiheuttaa päällekkäistä työtä ja haittaa yhteisten toimintamallien 
kehittämistä, kun operatiivinen ja konservatiivinen osasto tekevät omat laatukäsikirjansa.  

Talous 

Talousarviota koko vastuualueelle ei ennätetty tehdä, vaan teknisistä syistä on menty vanhoilla 

yksiköillä. 

Päivystyspalvelut 

- sairaanhoitajan puhelinpäivystyksen takaisinsoitto 1/18 alkaen klo 8-16 7pv/vko, 5/18 laaje-
nee 8-18 

- puhelumäärät 1-4/2018 vs 1-4/2017 n. +20 % (n. 400–500 puhelua / kk lisää) 

- ensihoidon D-tehtäväpilotti 2-4/2018; >500 takaisinsoittotehtävää, jotka aiemmin olisivat 
johtaneet ensihoidon käyntiin 

- työyhteisövalmennukset jatkuvat 

- lääkäritilanne stabiili 

- talous budjetissaan 

Potilasvirran tehostuminen on välttämätöntä; us päivystyksessä 15 vuodepaikkaa, elvytystilas-
sa kolme, minkä lisäksi turvahuoneet sekä selviämisasema. Nettovähennys nykyisestä ylipai-
kat mukaan lukien 10 petiä. 2017 keskiarvototeuman perusteella joka päivä pedit loppuvat  
puoleen päivään mennessä ja jälleen riittävät klo 19 jälkeen. 65v täyttäneiden petipotilaiden 
läpimenon keskiarvo 5h 2015–2017 kun samaan aikaan keskiarvoinen läpimeno 4,1->2,9h. 
Nopean diagnostiikan hoitojaksot ka 40h 2015–2017. Us-tavoite max 48h.  

Yhtälö ei ratkea päivystyksen keinoin. Prosessin tehostumisesta syntynyt aikasäästö on muut-
tunut iäkkäillä potilailla jatkohoidon odotukseksi. Päivystyskäyntien kotiutumisprosentti koko-
naisuudessaan 78 %, kun 65v täyttänyt petipotilas kotiutuu vain 48 % todennäköisyydellä. 

Päpsy –toiminta on vakiintunut ja tuonut merkittävän parannuksen mt- ja päihdepotilaiden  
hoitoon. Sosiaalityöntekijä on aloittanut 4/18 lopussa päivystyksessä. Tuloksia on vielä mahdo-
ton arvioida. 

 

Operatiivinen  

Asiakas ja asukas 

Kirurgiset hoitoprosessit ja hoitoketjut on päivitetty sovitusti Standardi ISO 9001:2015 edellytys-
ten mukaisesti. Laatusertifikaatti voimassa. Kehittämistyö leikkauspotilaan prosessin osalta 
jatkuu perioperatiivinen vaihde (leikkaussali) sisällytetään leikkauspotilaan prosessiin ISO 
9001:2015 standardin alle ensimmäisenä Suomessa.  Palveluiden siirtäminen pientoimenpitei-
den osalta leikkaussalista kirurgian poliklinikalle suunnittelu jatkui ja toiminta alkoi viikolla 11 
vastuukirurgina Kalle Rissanen. 
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Asiakaslähtöisen (leikkaus) toimenpidesuunnittelun toimintamalli suunniteltu koskemaan koko 
leikkaustoimintaa (Virpi Korhosen työryhmä), toimintamalli odottaa jalkauttamista kaikilla  
leikkauspäätöksiä tekevillä poliklinikoilla.  

Pkl:lla terveydenhuoltolain hoitoon pääsyn osalta ylityksiä urologialla ja ortopedialla.  Urologian 
käyntimäärät ovat kasvaneet. Jononpurkupkl:t jatkuvat ortopedia, urologia ja silmätaudit.  
Kuulokoje luovutukset lisääntyneet kojeita sovitetaan molempiin korviin. 

Hoidontarpeen arviota odottavia ylitys 128 ja lähetteiden käsittelyaika yli 21 vrk ylityksiä 31, 
pääosiltaan ortopedia ja urologia.   

Silmätautien erikoislääkäreitä ei ole saatu rekrytoitua. Sopimus toiminnan (lääketiede) järjes-
tämiseksi Terveystalon kanssa 1.6.2018 alkaen on kesken.  

Henkilöstö ja uudistuminen 

Kirurgian erikoislääkäreiden, ortopedien rekrytointi on haasteellista.  Toiminnan suunnittelu  
Pihlajalinnan kanssa on kesken. 

Hoitotyöhön sairaanhoitajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin rekrytointi on haasteellista. Sairaanhoi-
tajien sijaisuuksissa on opiskelijoita ja lähihoitajia.  

Varahenkilöstö on määrältään liian pieni suhteessa yllättäviin poissaoloihin. Operatiivisilla  
poliklinikoilla on yksi sh varahenkilö. Keskusteltu rekrytoinnin kanssa varahenkilö tarpeesta 
useasti. Toiminnan järjestäminen on haasteellista. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 

Ulkoisesti auditoidut kirurgiset prosessit ja niiden mukainen toiminta, uuden suunnittelu.  
Kirurgialla sertifikaatin säilyttäminen. Leikkauspotilaan akuutti ja elektiivinen hoitoketjun yhtei-
nen suunnittelu tavoitteena.  Tavoitteena on myös leikkauspotilaan hoitoketjun johtaminen  
kuntayhtymässä suunnitellun prosessijohtamisen mukaisesti. Prosessijohtamisen suunnittelu 
kuntayhtymän tasolla on kesken.  

Talous 

Toistaiseksi talous on toteutumassa suunnitellusti. 

 

Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito  

Omat kuntoutuskodit (kuntouttavaa asumispalvelua) 

- Suomussalmella uusi rakennus, jossa kuntoutuskoti (12 paikkaa) sekä mielenterveys- ja 
riippuvuuksienhoidon avohoitoyksiköt. Toimintaa laajennettu siten, että kuntoutuskodilla 
on henkilökuntaa lisätty yhdellä, jolla on pystytty varmistamaan henkilöstön paikallaolo 
myös ilta- ja viikonloppuaikaan. Suomussalmen päivystysyksikkö voi olla yhteydessä 
mielenterveyspuolen henkilöstöön akuuttitilanteissa myös iltaisin ja viikonloppuisin (yksi 
puhelinnumero käytössä). 

- Salmijärvellä on aloittanut 16 – paikkainen kuntoutuskoti vuoden alusta (toimi aikaisem-
min psykiatrisena osastona). Toimintaa mukautetaan asumispalveluyksiköksi. 

- Kuhmossa on kuntoutuskotitoiminta lopetettu tilaongelmien vuoksi. Siellä on lisätty koti-
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kuntoutusta ja päivätoimintaa. 

-  

Ostopalvelut: 

- Alkoholidementian vuoksi asumispalveluja tarvitsevien kilpailutukseen osallistunut  
Esperi Care on rakentanut Kajaaniin uuden yksikön, jonka on tarkoitus käynnistyä  
toukokuun lopussa 2018. Samaan yksikköön heillä on tarkoitus sijoittaa työikäisiä  
muistisairaita (osallistunut kilpailutukseen) sekä mielenterveys/päihde kuntoutujia (ei ole 
osallistunut kilpailutukseen).  

Osasto 12 

- Kuormitus on ollut suurta (yli 100 %) koko alkuvuoden ajan. Tammi-maaliskuussa osas-
tolla oli kaksi lääkäriä ja silloin kuormitus oli alhaisempi. 

- Hoitorinkejä, vierihoitoa on ollut paljon, niihin tarvittu lisähenkilökuntaa. 

MiePä-päivystys: 

- Laajeni vuoden alusta toimimaan myös iltaisin ja viikonloppuisin, henkilöstölisäykset  
tulivat vastuualueen sisäisillä siirroilla. 

Lääkäritilanne: 

- Psykiatrian erikoislääkäreitä mielenterveysyksiköihin sopimuskumppani ei ole pystynyt 
toimittamaan. Päihdelääkäripalvelun suhteen tilanne on parempi, suorahankintana  
toinenkin päihdelääkäri aloittanut Kajaanissa ja vastaanottoa laajennettu Kuhmoon.  

Katajainen 

- Kesällä 2017 aloitti kokeiluna Katajainen ryhmämuotoinen perhekuntoutusyksikkö  
toimintansa. Vuoden alusta 2018 toimintaan saatiin valtionavustus vuodelle 2018 ja 
mahdollisesti jatkorahoitus vuodelle 2019. Toiminta jatkuu 5 pv/viikossa 1.6.2018 alka-
en. Henkilöstövalinnat käynnissä.  

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Valinnan vapautta koskeva 
lainsäädäntötyö on vielä kesken, mutta palvelutuotannossa tulevat julkisen palveluntuottajan 
rinnalle yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori tasapuolisin pelisäännöin. Tiettyjen palve-
luiden valtakunnalliset keskittämispyrkimykset ja niihin liittyvät ratkaisut 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.  
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Hoitoon pääsyn suhteen on tärkeää tunnistaa ne toiminnot, jotka hallitusti ulkoistetaan ja ne 
toiminnot, jotka tuotetaan omana toimintona, virtaviivaistetaan. 

Vastaanotto ja terveyskeskussairaalatoiminta 

Asiakas ja asukas 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä pitää päästä toteuttamaan 
korjaavan toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairasta-
vuusindeksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa. Hoitotakuun toteutuminen on tässä tilan-
teessa myös tärkeää ja erityisesti lääkäri- ja erityistyöntekijäresurssit täytyy pystyä turvaamaan. 

Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uudenlai-
sia toimintatapoja. Erityisesti Uuden sairaalan -suunnitelman mukaisia toimintamallien muutok-
sia on hyvä käydä kuntalaisten kanssa läpi. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa avopal-
veluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa suunnittelun avulla. Yhden pysäh-
dyksen taktiikkaa juurrutetaan ja toivotaan, että laboratorio- ja radiologiatukipalvelut tukevat 
omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta.  
 
Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehostuminen 
vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä. 
 
Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan.  
  
Henkilöstö ja uudistuminen 

Henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Jokaisella on oikeus tulla kuul-
luksi ja voida vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. 

Henkilöstöä siirtyy uudelle alueelle kotiin vietäviin palveluihin. 

Uusia rekrytointikanavia esimerkiksi netistä haetaan rekrytoinnin tehostamiseksi. 

Lääkäreiden uudet ostopalvelusopimukset alkavat vuoden 2018 alussa. Kilpailutus on toteutet-
tu ensimmäistä kertaa yhteishankintana Kuntahankintojen kautta. Erillisenä kilpailutuksena on 
tarpeen toteuttaa vanhuspalveluiden lääkäripalveluiden ostopalvelut. Vanhuspalveluihin tarvi-
taan nykyistä enemmän lääkäritoimintaa ja volyymit vielä kasvavat tulevaisuudessa. 
 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset etenevät kaikissa kunnissa ja niiden sijaan 
tuotetaan kotiin vietäviä palveluja. 

Pitkästä aikaa ylilääkäri on mukana hallinnossa. 

Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä työsuoje-
lun, työterveyshuollon, teknisten palveluiden ja kuntien edustajien kanssa. 

Osallistutaan aktiivisesti sekä Kainuun soten omaan muutoskehittämiseen että valtakunnallisen 
sote-muutoksen toteuttamiseen. 

Talous 

Talousarvio on laadittu realistisesti suhteessa nykyiseen ja tiedossa olevaan toimintaan. Van-
huspalveluiden ostolääkäripalveluista ei ole vielä päätöstä, joten siihen ei talousarviossa ole 
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varauduttu. Lisäksi mahdolliset henkilöstösiirrot terveyskeskussairaaloista toisella vastuualu-
eella tai tulosalueella toteutettaviin kotiin vietäviin palveluihin huomioidaan käyttösuunnitelman 
yhteydessä. 

Taloutta seurataan tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä.  

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 tuotamme myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoa. 

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

Omasoten suun terveydenhuollon osiota markkinoidaan tehokkaasti ja suunnitellaan siihen 
uusia toimintoja.  

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu asetuksen mukaisesti. 

Investointeina on tarkoitus uusia yhden vastaanottohuoneen hoitoyksikkö sekä kalusto. 

 

Konservatiivinen hoito 

Asiakas ja asukas 
Potilaat hoidetaan edelleen ajallaan. Tarvittaessa hankitaan konsulttiapua tai tehdään lisätöitä. 

Potilaiden hoitoon osallistamista ja aktiivista työotetta jatketaan (sähköinen asiointi, kuntouttava 
työote). 

Henkilöstö 
Avonaisten virkojen täyttämiseksi ponnistellaan edelleen. Neurologian ylilääkärin vakanssi 
saadaan täytettyä vuoden alusta. Neurologialla jatketaan erikoislääkäreiden rekrytointia. 

Fysiatrialle pitää saada toinen lääkäri ja nykyinen ylilääkäri eläköityy pian eli lähivuosina on 
kahden lääkärin rekrytointitarve. 

Erityistyöntekijöitä on myös eläköitymässä (ravitsemusterapeutti ja puheterapeutti) ja heidän 
tilalleen pitää saada asiantuntevat tekijät. Uuden sairaalan suunnitelmissa on esitetty koko kun-
tayhtymään neljättä ravitsemusterapeuttia ja toista neuropsykologia. Näiden rekrytointiaikataulu 
pitäisi selvittää. 

Hoitohenkilökunnan osaamista laajennetaan mutta muistetaan, että vaativa erikoissairaanhoito 
edellyttää myös hoitajilta syvällistä perehtymistä ja osaamista eikä sitä voi edellyttää koko hen-
kilökunnalta. Organisaatiorakenteen ja hallinnollisten kuvioiden muuttuessa pitää huolehtia, 
että osaava henkilökunta voi työskennellä eri yksiköissä vastuu- ja tulosalueiden rajojen yli. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 
Organisaation muutokset ovat isoja. Poliklinikkatoiminta ja osastotoiminta on siirretty omiksi 
vastuualueikseen. Vuoden aikana selvinnee, miten hoitoprosessit asettuvat tähän tilanteeseen. 
Vuoden alusta sisätautivalvonta siirtyy teho- ja valvontaosaston osaksi. Päiväsairaalatoimintaa 
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laajennetaan iv-antibiootteihin ja sitä myötä viikonlopuille ja arkipyhiin, jos löytyy mielekäs yh-
teistyökuvio hoitohenkilökunnan käytön suhteen.  

Yleislääketieteen potilaiden hoito pilottiosastoilla pitää saada organisoitua. 

Ulkoinen auditointi tehdään yhdessä nykyisen operatiivisen vastuualueen (jatkossa siis yhdes-
sä poliklinikka- ja osastovastuualueiden) kanssa. 

Vuoden aikana pitää saada käsitys siitä kuinka johtaminen organisoidaan uudessa sairaalassa. 

Talous 
Talouden suhteen jatketaan tarkkaa seurantaa ja realistisesti laadittua budjettia noudatetaan. 
Epärealistiset leikkaukset henkilöstömenoissa ja ostopalveluissa voivat kostautua ylityksinä. 
Nyt on selvinnyt, että hengityshalvausyksikköön tulee uusi potilas ja tämä tarkoittaa siis yhden 
uuden hoitoringin perustamista eli noin 250 000 euron vuotuista kulujen lisääntymistä. 

 

Yhteispäivystys 

Talous 

-TA18 7 050 000e mikä vastaa KS 17. 

-kirurgian etupäivystäjän päivystyskorvaukset operatiiviselta vastuualueelta vuoden 2017 lop-
puun, 2018 alusta päivystyspalveluista. Suuruusluokka 300 000e/v, rahoitus päivystyspalvelui-
den budjetin sisältä. 

Toiminta 

- ND = nopean diagnostiikan yksikkö: osastotoiminta lakkaa, nopean diagnostiikan yksik-
kö ja päivystyspoliklinikka yhdistyvät 

- US konseptin mukaisesti akuutit max. 48h hoitojaksot aikuisten somatiikassa hoidetaan  

Konsultaatiot 

- aamuisin 7:30 päivystysalueen ”ISO kierto”, johon osallistuvat vuoronsa päättävät päi-
vystyspoliklinikkapäivystäjät, kirurgialta talo- ja uusi päiväpäivystäjä/libero, sisätautien  

- takapäivystäjä ja 1-2 päiväpäivystäjää; erikoisalakonsultaatiot viivytyksettä heti aamusta, 
nopeat kotiutukset ja  

- jatkohoitoratkaisut 
- erikoisalatakapäivystäjien rooli konsultatiivinen, hoitovastuu päivystysalueella työskente-

levillä päivystäjillä 
Puhelin 

- puhelinpäivystys integroituu triageen, takaisinsoittojärjestelmä käyttöön viimeistään vuo-
den -18 alussa 

- vuoden -18 aikana yhteinen takaisinsoittojono Kajaanin terveysaseman kanssa akuutti-
asioissa ja valmistelu uuden takaisinsoitto-ohjelmiston kilpailutuksesta 

Dokumentaatio 

- päivystysalueella luovutaan paperisista hoitokertomuslomakkeista myös varusmiesten 
kohdalla – edellyttää hallinnon ja puolustusvoimien toimesta yhteistyösopimuksen päivi-
tystä. 

Henkilöstöresurssit  
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- sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan työvuorosuunnittelussa siirrytään kysyntäpe-
rusteiseen työvuorosuunnitteluun, hyödynnetään aktiivisesti kuormitustrendejä 

- päivystysalueella oman lääkärityövoiman suunnittelu siten, että viikon jokaisena päivänä 
vähintään klo 8-20 olisi läsnä vähintään yksi päivystysalueella pääasiallisesti työskente-
levä lääkäri – laadun ja jatkuvuuden parantaminen. 

Triage 

- yleislääkäripäivystyksen lääkäriresurssia sijoitetaan triagen yhteyteen konsulttilääkärin 
muodossa minkä myötä varsinaisten vastaanottoaikojen määrä laskee kolmanneksella 
mutta vastaavasti kapasiteetti hoitaa asia suoraan triagessa paranee oleellisesti 

- triage-aamu- ja iltavuorot pyritään miehittämään siten, että aina toinen vuorossa olevista 
sairaanhoitajista on suorittanut lääkkeenmääräämiskoulutuksen. 

Simulaatiot 

- vastuulääkärinä anestesiologian erikoislääkäri Sami Mäenpää, traumasimulaatiot toteu-
tetaan 1krt/kk 

Muuta 
Lisäksi mainittakoon, että ensihoidon vastuulääkäri sijoittuu fyysisesti päivystyspoliklinikalle, 
joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön toimintamallien, koulutusten ym osalta ensihoidon ja päivys-
tyspoliklinikan kesken. 

 

Operatiivinen hoito 

Asiakas ja asukas 
 
Yksilölähtöinen ja laadukas toiminta sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Potilaat hoidetaan 
terveydenhuoltolain määräämässä ajassa. Järjestämme erikoissairaanhoidon kirurgisia 
palveluita. Jatkamme Sertifioitua tekonivel leikkaustoimintaa. Keräämme jatkuvaa palautetta 
asiakkailta ja kehitämme asiakaslähtöisiä prosesseja. Hoidon/toimenpidesuunnittelun 
jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Kirurgien rekrytointi käynnissä, kahta ortopedia etsitään. Verisuonikirurgin rekrytointi haasteena 
ensivuodelle. Osaavan hoitohenkilöstön säilyminen kirurgian toimialalla haasteena liittyen 
organisaation ja valtakunnallisiin muutoksiin. Hoitohenkilökunnan osalta jatketaan työnkiertoa 
ja osaamisen laajentamista. On kuitenkin hyväksyttävä erikoissairaanhoidossa 
hoitohenkilöstön erityisosaaminen ja asiantuntijahoitaja taso eikä koko henkilöstöltä voida 
edellyttää saamaa osaamisen tasoa. Tämä korostuu poliklinikkatyössä.  
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Jatkamme ISO 9001:2008 sertifioitua toimintaa ja ensi vuoden tavoitteena on siirtyä standardiin 
9001:2015 jonka yhteydessä auditoimme Operatiivisen hoidon pääprosessin, elektiivisen 
leikkauspotilaan hoitoketjun. Organisaatiossa muutetaan johtamismallia ja käsityksenämme on 
tehdä leikkauspotilaan prosessista suomen paras myös moniammatillisen johtamisen ja 
prosessijohtamisen avulla. 
 
Talous 
 
Tuotamme kustannustehokkaita operatiivisenhoidon palveluita, omapalvelutuotannon osuuden 
lisääminen edellyttää henkilökuntaa niin lääketiede kuin hoitohenkilöstö. Ostopalveluihin 
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tukeudutaan vain jos palvelua ei voida järjestää omana toimintana. Taloutta seurataan tarkasti 
ja annettua budjettiraamia noudatetaan. Kuitenkin uhkana on, että vuodelle 2018 ylittää 
pienennetyt henkilöstökulut kirurgirekrytoinnin onnistuessa tai ylittää Oys ostojen raami 
tehtyjen vähennysten jälkeen. 

 
Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito 

 

Vastuualueella on pitkään suunniteltu toiminnallisia muutoksia jotka lähtevät toteutumaan 
1.1.2018. Tavoitteena on sairaalapaikkojen vähentäminen välimuotoisia palveluja kehittämällä. 
Suunnitelma pohjautuu Uuden sairaalan konseptisuunnitelmaan. Strategisena tavoitteena on 
edelleen säilyttää Kainuussa erikoissairaanhoitotasoinen psykiatrinen hoito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Osasto 21 Salmijärvellä muuttuu vuoden alusta 16 paikkaiseksi kuntouttavaksi ympärivuoro-
kautiseksi asumispalveluyksiköksi, kuntoutuskodiksi. Henkilöstöä jää muutoksen jälkeen kun-
toutuskodille 12 (tiiminvastaava, sissi, 1 sh, 9 lähihoitajaa). 4 sairaanhoitajan vakanssia siirtyy 
muihin yksiköihin siten, että mielenterveys- ja päihdepäivystykseen 3 sh ja 1 sh osastolle 12, 
josta lähihoitajan vakanssi siirtyy Suomussalmen kuntoutuskodille.         

Mielenterveys- ja päihdepäivystys Kainuun keskussairaalan päivystysalueella on kehittynyt 
vuoden 2016 alusta jolloin siirtyi 2 sairaanhoitajaa virka-aikana vastaamaan mielenterveysasi-
akkaiden päivystyksellisistä hoidon tarpeen arvioista. Lokakuussa 2017 sinne 1 sairaanhoitaja 
työryhmään ja samalla siirtyi A-klinikan sairaanhoitajapäivystys myös KAKS:lle. Vuoden alusta 
2018 työryhmään tulee 2 sairaanhoitajaa lisää, jolloin päivystys laajenee iltoihin ja viikonlop-
puihin. Tällöin virka-ajan ulkopuolinen sairaanhoitajapäivystys loppuu osastolla 12.    

Suomussalmelle on rakenteilla uusi 12-paikkainen kuntoutuskoti, jonka yhteyteen tulee vas-
taanottotilat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöille. Kuntoutuskotipaikat Suo-
mussalmella lisääntyy 7 aikaisempaan verrattuna. Kuntoutuskodilla on 4 työntekijää ja sinne 
siirtyy lähihoitajan vakanssi vuoden 2018 alussa. Silloin kuntoutuskodilla on työntekijä myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. Toimintaa kehitetään vastaamaan myös akuutteihin kriiseihin potilai-
den elämässä jotta ei tarvitsisi psykiatrista osastohoitoa. Muissa kunnissa on myös kehitteillä 
erilaisia toimintoja jotka tukevat avohoidossa pärjäämistä. Uudessa sairaalassa on rakenteilla 
päivystysalueelle tilat jossa potilailla on mahdollista olla kriisitilanteessa pidempään arvioinnin 
aikana esim. 15 tunnin seurannassa.  

Konseptisuunnitelman mukaisesti päihdekatkaisut hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoil-
la. Ajoittain työntekijöiltä on tullut viestiä että vuodeosastoille on vaikea päästä vaikka olisi tar-
ve.  

Talousarvio on tehty tarkasti harkiten ja yllä olevat muutokset huomioon ottaen. Talousarvioon 
pyydetyt vähennykset kohdistuivat asumispalvelujen ostoihin ja henkilökuluihin. Asiakaspalve-
luiden ostoista vähennettiin yhteensä 350 000€. Alkoholin aiheuttamista muistihäiriöistä kärsi-
vien asumispalveluiden järjestäminen siirtyi vastuualueelle kilpailutuksen jälkeen.  
Uudet toimijat ovat ilmoittaneet tilojen saamisesta vuoden 2018 aikana, jolloin uusia sijoituksia 
voi tulla ja silloin syntyy kustannuksia. Kuhmon akuutista poistettiin psykologin palkka. Mikäli 
psykologia ei palkata siitä seuraa, että psykologiset tutkimukset on vaikea toteuttaa ja mo-
niammatillinen työryhmätyö Kuhmon osalta jää toteutumatta. Tämän johdosta asiakkaat eivät 
saa tasavertaista hoitoa kuin muualla Kainuussa. Lisäksi on vähennetty yhteisten palveluiden 
henkilöstömenoista työvuorolisistä. Tässä oli varaus lääkäreiden päivystyskorvauksiin joka liit-
tyy päivystysasetuksen vaatimuksiin.  
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1.7 Vanhuspalvelut 

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
Toiminta-ajatus 

 
Tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille ikäihmisille 
kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. 
 
Edistämme kainuulaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. 

 
Arvot 

 
Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. 

 
Visio 2026 

 
Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin. 

 

 

 

 

 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1.  

Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, 

terveyttä ja 

toimintakykyä 

yhteistyössä 

kuntien, 

yksityisten 

palveluntuottajien, 

kolmannen 

sektorin kanssa ja 

panostamme 

terveyden 

edistämiseen. 

1.1. 

Kotihoidossa 

ennalta-

ehkäisevän ja 

kuntouttavan 

toiminnan 

osuus kasvaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  

Tulosalueelta 

osallistuttiin 

aktiivisesti 

laaja-alaisen 

kotikuntoutus-

toimintamallin 

kehittämiseen 

osana Uusi 

sairaala –

hanketta.  

Pilotointi 

Sotkamossa 

2/17 

 

 

1.1.  

Tuetaan 

ikääntyneen 

väestön 

hyvinvointia 

ja toiminta-

kykyä 

yhteistyössä 

eri 

toimijoiden 

kanssa 

(kunta, 

järjestöt,yri-

tykset).  

1.1.  

Ikääntynei-

den 

hyvinvointi ja 

toimintakyky 

on parantu-

nut toteutu-

neiden 

interventioi-

den 

ansiosta.  

 

 

1.1  

Käytetään 

vaikuttaviksi 

todettuja 

interventioita 

ikääntyneen 

väestön terveyden 

ja toimintakyvyn 

edistämiseksi. 

 

 

 

On toteutunut 

1.2.  

Kainuulaisten 

ympäri-

vuorokautisen 

hoivan tarve 

vähenee, 

laitospaikkojen 

määrä 

vähenee. 

1.2. 
HyVo – toimin-
ta toteutui 
suunnitelman 
mukaisesti. 

Arjen kuntou-
tumissuunni-
telma oli käy-
tössä ympäri-
vuorokautisis-
sa palveluissa 

 

Kainuulaisten 

hyvinvointia ja 

terveyttä tuke-

va ohjaus ja 

neuvota on 

toteutunut 

asiakkaan 

voimavaroja 

hyödyntäen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Kotikuntoutusmallia 

kehitetään 

yhteistyössä eri 

toimijoiden ja 

asiakkaiden 

kanssa. 

 

Kotikuntoutusmallia 

on pilotoitu 

Sotkamossa 

yhteistyössä 

muiden toimioiden 

kanssa.  

 

Kainuulaisten 

hyvinvointia ja 

terveyttä tukeva 

ohjaus ja neuvonta 

on toteutunut. 

2.  

Kehitämme 

mahdollisuuksia 

väestön osallis-

tumisen lisää-

miseksi. 

2.1. 

Yhteistyöverko

stojen ja 

kontaktien 

määrä mm. 

kuntien 

2.1. 

Tulosalueelta 

on osallistuttiin 

kuntien 

vanhusneuvos

tojen 

2.1. 

Kontaktien 

määrä 25. 

 

 

2.1. 

Kontaktien 

määrä 50. 

 

 

 

2.1.  

Aktiivinen ja 

tarkoituksenmukai-

nen yhteistyö 

ikääntyneiden 

osallisuuden 
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 vanhusneu-

vostojen 

kanssa. 

 

kokouksiin 

sekä muuhun 

yhteistyöhön 

turvaamiseksi.  

 

On toteutunut; 

vanhusneuvostojen 

kokouksiin on 

osallistuttu. 

3.  

Mahdollistamme 

asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa. 

 

3.1. 

Palvelusetelin 

käyttöaste. 

 

 

3.1. 
Asiakkaita 
tuettiin käyt-
tämään valin-
nanvapautta 
olemassa ole-
vien vaihtoeh-
tojen puitteis-
sa.  

460 (joista 
kotihoidon 
hoivasetelin 
valitsi 251, 
omaishoidon 
vapaan setelin 
188 asiakasta 
ja tavallisen 
palveluasumi-
sen seteli oli 
käytössä 21 
asiakkaalla 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  

Kotihoito 500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

Asiakkailla 

on laaja-

alaisesti 

käytössä 

tuolloin 

voimassa 

olevan 

lainsäädän-

nön mukaiset 

asiakassetelit 

sekä 

henkilökoh-

tainen bud-

jetti tarpeen 

mukaisten 

palvelujen 

toteuttami-

sessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

Neuvotaan ja 

ohjataan asiakkaita 

käyttämään 

valinnanvapautta 

voimassa olevien 

lakien mukaisesti. 

(valinnanvapaus-

laki, henkilö-

kohtainen budjetti). 

 

Asiakkaita on 

neuvottu ja ohjattu 

käyttämään 

valinnanvapautta. 

 
Kotihoidon palve-
lusetelin valitsi 421 
asiakasta 
 (joista kotihoidon 
hoivasetelin valitsi 
224, omaishoidon 
vapaan setelin 179 
asiakasta ja tavalli-
sen palveluasumi-
sen seteli oli käy-
tössä 18 asiakkaal-
la 

Tehostetun palve-
luasumisen seteli 
oli käytössä 115 
asiakkaalla. 

 

Osallistutaan 

mahdolliseen 

valinnanvapaus 

mallin pilotointiin. 

 

 

Valinnanvapausmal

lin pilotoinnista ei 

tarkastelujaksolla 

ole vielä päätöstä. 

 

3.2. 

Tehostetun 

palveluasumi-

sen palve-

luseteli oli 

käytössä 112 

asiakkaalla 

3.2. 

Tehostettu 

palveluasu-

minen 150 

4.  

Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

palveluihin. 

4.1. 

Iäkkäiden 

palvelutarpeid

en arviointi 

toteutuu lain 

mukaisissa 

määräajoissa. 

 

 

4.1.  

Kotihoidon 

asiakasohjaus; 

yhteydenotto-

jen määrä 6 

702 kpl, palve-

lutarpeen arvi-

ointi käynnit 1 

576 kpl. 

 

4.1.  

Toteutuu 

 

 

4.1.  

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  
Seurataan 
ikäihmisten 
palvelujen piirin 
pääsyn 
odotusaikoja.  
 
Palvelut 
järjestetään lain 
edellyttämässä 
määräajassa. 



100 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

   
Palvelut järjestettiin 
lain mukaisissa 
määräajoissa. 
 

4.2. 

Palvelutakuu 

toteutuu 

ikääntyneen 

väestön 

toimintakyvyn 

tukemisesta ja 

iäkkäiden 

sosiaali- ja 

terveyspalve-

luista annetun 

lain mukaan. 

 

4.2. 
Toteutui. Pal-
velut järjestet-
tiin lain mukai-
sissa määrä-
ajoissa.  

Ikäihmisten 
palvelujen 
piiriin pääsyn 
odotusajat 1.1. 
– 31.12.2017 
julkaistiin 
8.1.2018. 

 

 

4.2. 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toteutui 
 
Ikäihmisten 
palvelujen piiriin 
pääsyn odotusajat 
eli palvelutakuun 
toteutuminen ajalta 
1.7.17 -31.12.17 
julkaistiin 8.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. 

Kansalliset 

palveluraken-

neindikaattorit. 

 

 

 

 

4.3. 

Säännöllisen 

koti-hoidon 

piirissä oli 22,7 

% yli 75-

vuotiaista (sis. 

säännöllisen 

kotihoidon 

palvelusete-

liasiakkaat) 

 

 

4.3. 

Palvelura-

kenne on 

kansallisten 

ohjausasia-

kirjojen 

suositusten  

mukainen. 

4.3. 

Palvelura-

kenne on 

kansallisten 

ohjausasia-

kirjojen 

suositusten 

mukainen. 

4.3.  
Kotiin vietävien 
palvelujen 
ensisijaisuus 
korostuu koko 
soten hoito- ja 
palveluketjuissa. 
 
Toteutui 

 

4.4. 

Asiakastyytyvä

isyys 

kysely. 

4.4. Keskitet-

tyä asiakaspa-

laute kyselyä 

ei organisaati-

ossa tehty, 

mutta asiak-

kaiden välittö-

miin palauttei-

siin reagoitiin 

välittömästi, 

sekä tehtiin 

tarvittavat 

kehittämistoi-

menpiteet 

palautteiden 

perusteella. 

HaiPro-

ilmoituksia 1 

134 kpl. 

4.4. 

Toteutuu 

4.4. 

Toteutuu 

4.4. 

Kyselyt toteutetaan 

maakunnallisten 

aikataulujen 

mukaisesti. 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut 

suunnitelmissa. 

 

Suoriin palautteisiin 

vastataan 

välittömästi.  

 

Toteutui. 

Asiakkaiden 

välittömiin 

palautteisiin 

reagoitiin 

välittömästi sekä 

tehtiin tarvittavat 

kehittämistoimenpit
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 eet palautteiden 

perusteella. 

 

HaiPro ilmoituksia 

tehtiin 493 kpl. 

 

Asiakastyytyväisyy

den arvioinnissa 

hyödynnetään 

organisaatiossa 

käytössä olevia 

järjestelmiä. 

 

 

 

  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5.  

Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä. 

5.1. 

Kehityskes-

kustelu % -

osuus yli 1 v. 

kestävissä 

palvelusuh-

teissa.  

 

5.1. 

Kehityskes-

kustelut 

toteutuivat 75 

– 100%. 

 

5.1. 

Toteutumis% 

80 - 100 %. 

 

5.1. 

Toteutumis%  

90 – 100% 

 

5.1. 

Toimintayksikön 

esimies vastaa 

kehityskeskustelu-

jen toteuttamisesta 

suunnitellusti.  

 

Kehityskeskustelut 

on aloitettu.  

 

6. 

Uuden sairaalan 

ja maakunta/ 

soten muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen. 

6.1. 

Toimiva 

muutosjohta-

minen 

toiminnan 

kaikilla tasoilla.  

 6.1. 

Osallistutaan 

uuden 

sairaalan 

toimenpide 

ohjelman 

toteuttamiseen

sekä 

maakunta/sote 

valmisteluun. 

6.1. 

Uudet 

toimintavat 

ovat 

käytössä. 

6.1. 

Aktiivinen yhteistyö 

eri toimijoiden 

kanssa. 

 

Yhteistyö on 

aktiivista eri 

toimiijoiden kanssa. 

7.  

Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista. 

7.1. 

Sairauspoissa

olot pv/htv. 

 

 

 

7.1. 

n. 17,6 tpv/ 

htv 

 

Työntekijöi-

den työkykyä 

tuetaan yh-

teistyössä 

7.1. 

< 13 tpv/htv. 

 

 

 

 

 

7.1. 

< 10 tpv/htv. 

 

 

 

 

 

7.1.  

Hyödynnetään 

organisaatiossa 

vahvistettuja  

työhyvinvointia 

tukevia aktiivisia 

toimintatapoja. 

 

On toteutunut 
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henkilöstö-

palvelujen ja 

työterveys-

huollon 

kanssa.  

Varhaisen 

puuttumisen

malli oli 

käytössä 

 

 

Sairauspoissaoloja 

8 tpv / htv 

 

 

Varhaisen 

puuttumisen malli 

on käytössä 

7.2.  

Täydennys-

koulutus 

pv/hlö. 

7.2. 

Tulosalueelta 

on osallistut-

tu mahdolli-

suuksien 

mukaan täy-

dennyskoulu-

tuksiin. To-

teuma on 

noin n. 1,3 

tp/htv. 

7.2. 

> 3-5 tp/htv. 

 

 

 

 

7.2. 

>3-5 pv/hlö. 

 

 

7.2. 

Henkilöstön 

täydennyskoulutuk-

siin osallistuminen 

perustuu tehtyihin 

suunnitelmiin. 

 

Täydennyskoulutuk

siin on osallistuttu 

mahdollisuuksien  

mukaisesti. 

Täydennyskoulutus

päiviä 0,7 tp/ hlö    

7.3. 

Työyhteisön 

ilmapiiriosio 

työhyvinvointi 

kyselyssä. 

7.3. Tarkas-

telujaksolla ei 

Kainuun 

sotessa ole 

toteutettu 

erillistä työ-

hyvinvointi-

kyselyä, 

mutta työil-

mapiiriin 

kiinnitetään 

jatkuvasti 

huomioita ja 

tulosalueelta 

on osallistut-

tu organisaa-

tiossa me-

neillään ole-

viin työhyvin-

vointia kehit-

täviin hank-

keisiin. 

7.3.  

Työhyvin-

vointikyselyn 

työyhteisön 

ilmapiiriosion 

tulos koko 

tulosalueen 

osalta > 4.5 

7.3. 

Työhyvin-

vointikyselyn 

ilmapiiriosion

tulokset 

paranevat. 

7.3.  

Totetutaan 

keskitetysti Kainuun 

soten aikataulujen 

mukaisesti. 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut 

suunnitelmissa 

 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

(sama kuin ky tasolla) 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 
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8.  

Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla. 

8.1  

Johdonkatsel

mukset. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. 

Johdonkatsel-

mukset eivät 

toteutuneet 

 

Johtamisessa 

hyödynnettiin 

käytettävissä 

olevaa 

tutkittua tietoa 

mm. THL:n, 

NHG:n 

tulokset 

 

8.1. 

Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 %. 

 

 

 

 

 

8.1. 

Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 %. 

 

 

 

 

 

8.1. 

Tulosaluejohtaja ja 

vastuualuepäälliköt

organisoivat johdon 

katselmukset. 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut 

suunnitelmissa 

 

 

 

8.2. 

Johtamisen 

sisäinen 

arviointi. 

8.2. 

Kainuun soten 

aikataulujen 

mukaisesti ei 

ollut 

suunnitelmissa 

8.2. 

Toteutuu 

8.2. 

Toteutuu 

8.2. 

Toteutuu 

keskitetysti Kainuun 

soten 

suunnitelmien ja 

aikataulun 

mukaisesti. 

 

Tarkastelujaksolla 

ei ollut 

suunnitelmissa 

 

9.  

Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä 

aktiivisempaan 

osallistumiseen 

omaan hoito- ja 

palveluprosessiin

sa. 

 

9.1  

Asiakas- ja 

hoitosuunni-

telmat on tehty 

100 % ja 

päivitetty 

asiakkaiden 

palvelutarpei-

den ja 

omavalvonta-

suunnitelmien 

pohjalta. 

9.1  

Asiakkaat ovat 

osallistuneet 

mahdollisuuk-

sien mukaan 

itseään koske-

vien suunni-

telmien te-

koon, mm. 

asiakas itse 

asettaa oman 

kuntoutumis-

tavoitteen, jota 

palveluilla 

tuetaan. 

9.1. 

Toteutuu 

9.1. 

Toteutuu 

9.1. 

Toteutetaan 

yhteistyössä 

esimiesten, 

henkilöstön, 

asiakkaan ja hänen 

omaisten/läheisten 

kanssa. 

 

Asiakas- ja 

hoitosuunnitlemat 

on laadittu. Asiakas 

on osallistunut 

suunnitteluun ja 

myös omaisten 

voimavarat 

huomioidaan. 

Suunnitelmia 

päivitetään 

tarvittaessa tai 

vähintään pari 

kertaa vuodessa. 

 

10.  

Johdamme hoito- 

ja palveluketjuja 

asiakaslähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation. 

10.1. 

Toimivat hoito- 

ja palveluketjut 

(Lean). 

10.1. Yhteis-

työtä tehtiin 

edelleen lukui-

sissa eri työ-

ryhmissä yli 

tulosaluerajo-

jen hoito- ja 

palveluketjujen 

suunnittelussa 

ja toteutukses-

sa (mm. Uusi 

10.1. 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. 

Johtamisessa 

hyödynnetään 

tutkittua tietoa ja 

Lean -

toimintamallia.  

 

Tehdään 

yhteistyötä läpi 

koko organisaation. 
 
Johtamisessa on 
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sairaala työ-

ryhmät).  

Sisäiset arvi-

oinnit toteutet-

tiin Kainuun 

soten keskitet-

tyjen aikatau-

lujen mukai-

sesti. 

 

 hyödynetty tutkittua 
tietoa (NHG). 
Toimintoja on 
tarkasteltu lean 
ajattelun mukaisesti 
muuttaen 
toimintamalleja. 
 

Yhteistyötä on tehty 

läpi koko 

organisaation. 

 

Sisäisiä arviointeja 

ei ollut 

tarkastelujaksolla 

suunnitelmissa. 

 

11.  

Uudistamme 

palveluita 

saatavuuden, 

saavutettavuuden 

ja korkea laadun 

varmistamiseksi. 

 

11.1. 

Palveluraken-

ne indikaat-

torit. 

 

 

 

 

10.1. 

Asiakkaiden 
ohjaus sekä 
asiakkaiden 
tarkoituksen 
mukaiset pal-
velut järjestet-
tiin lain mukai-
sissa määrä-
ajoissa. 

Palveluraken-
ne oli kotihoi-
topainotteinen 

Pitkäaikaisten 

laitospaikkojen 

vähentäminen 

jatkui edelleen. 

 

 

10.1. 

Palvelura-

kenne on 

kansallisten 

ohjausasia- 

kirjojen 

mukainen. 

 

 

10.1.  

Palvelura-

kenne on 

kansallisten 

ohjausasia-

kirjojen 

mukainen. 

 

 

10.1. 

Toimitaan 

kansallisten 

ohjausasiakirjojen 

asettamien 

tavoitteiden 

mukaisesti ks. 

laatusuositus.  

 

On toteutunut 

 

 

12.  

Kaikessa 

henkilötietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

tietosuoja. 

  12.1.  

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkä- 

sittely- ja 

tiedonhallin-

tatavan 

mukaista. 

12.1. 

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän 

tietojenkäsit-

tely- ja 

tiedonhallin-

tatavan 

mukaista. 

12.1. 

Toimitaan 

voimassa olevien 

lakien, asetusten ja 

Kainuun soten 

hallinnollisten 

ohjeiden 

mukaisesti. 

 

On toteutunut 

 

 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

(sama kuin ky tasolla) 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 
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13. 

Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa. 

 

13.1. 

Talousarvio ja 

tilinpäätös. 

13.1. 

Asiakasmak-

sujen alenta-

misia oli 

myönnetty 161 

asiakkaalle. 

Niiden kustan-

nusvaikutus 

tulokertymää 

alentavasti oli 

noin 214 700€. 

Tilikauden 

toimintakulujen 

toteumapro-

sentti oli 99,4 

%. Tilinpää-

töksen loppu-

summa oli 0,8 

% pienempi 

kuin käyttö-

suunnitelmas-

sa 

13.1. 

Talousarvio 

toteutuu 

suunnitellusti 

13.1. 

Talousarvio 

toteutuu 

suunnitellusti 

13.1. 

Talousarvion 

toteutumista 

seurataan 

kuukausittain 

tulosalueen joka 

tasolla ja 

pokkeamiin 

reagoidaan 

välittömästi. 

 

Taloutta on 

seurattu 

kuukausittain ja 

tulosalueen 

toimintakatteen 

toteuma 1 -4 kk on 

31.1 %  

 

Asiakasmaksujen 

alentamisa on 

tarkastelujaksolla  

myönnetty 141 

asiakkaalle. Niiden 

kustannusvaikutus 

tulokertymää 

alentavasti on noin 

75 000 €. 

14.  

Uuden 

organisaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organisaatioraken

ne. 

  14.1. 

Valtakunnan 

ohjeiden 

mukainen 

valmistelu.  

14.1. 

Uusi 

organisaatio 

toimii ja 

talouden 

rakenne on 

käytössä.  

14.1. 

Riittävät 

tulosaluekohtaiset 

resurssit 

muutoksen 

valmisteluun. 

 

Muutoksen 

valmisteluun on 

osallistuttu 

olemassa olevilla 

resursseilla, 

ei lisäresurssointia 

 

15. 

Järjestämme 

palvelut 

asiakaslähtöisesti 

kustannustehokka

asti. 

15.1. 

Sosiaali- ja 

terveyden-

huollon 

tarvevakioidut 

menot 

keskisuurten 

kuntien 

vertailussa 

€/asukas. 

15.1. 

Kustannus oli 

701 € / asukas 

eli 10 edullisin 

keskisuurten 

kuntien vertai-

lussa. (Lähde: 

Kuntaliitto 2016) 

 

15.1. 

Keskisuurten 

kuntien 

vertailussa 

vähintään 

keskitasoa. 

15.1. 

Kustannus-

ten vertailu 

tapahtuu 

tuolloin 

käytettävissä 

olevin 

indikaattorei-

den 

mukaisesti. 

15.1. 

Toimintaketjujen 

tehostaminen ja 

kustannustietoisuu-

den lisääminen 

organisaatiossa 

asetettujen 

tavoitteiden 

mukaisesti. 

 

Tarvittavien 

muutosten 

tekeminen on  

aloitettu ja toteutuu 

vaiheittain. 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                      

1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus 

ja ostopalvelut
Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 0,7 17 099 -0,4 17 699 0 17 699 3,5 4 466 25,2

   Myyntituotot -14,2 1 452 -8,2 1 611 0 1 611 11,0 425 26,4

   Maksutuotot 1,4 14 618 1,6 14 616 0 14 616 0,0 4 015 27,5

   Tuet ja avustukset 200,0 73 386,7 73 0 73 0,0 0 0,0

   Muut tuotot 17,4 956 -18,8 1 399 0 1 399 46,3 26 1,9

TOIMINTAKULUT 1,9 69 519 1,6 71 408 340 71 748 3,2 21 375 29,8

        Palkat ja palkkiot -0,2 30 705 4,1 31 050 325 31 375 2,2 9 640 30,7

        Henkilösivukulut 0,2 8 236 -4,1 8 468 15 8 483 3,0 2 471 29,1

   Henkilöstökulut -0,1 38 941 2,2 39 518 340 39 858 2,4 12 111 30,4

       Asiakaspalvelujen ostot 1,7 9 282 3,2 10 218 0 10 218 10,1 2 692 26,3

       Muut palvelujen ostot 4,5 8 779 -8,3 8 713 0 8 713 -0,8 2 760 31,7

   Palvelujen ostot yhteensä 3,1 18 061 -2,8 18 931 0 18 931 4,8 5 452 28,8

   Aineet ja tavarat -0,1 1 638 -8,0 1 903 0 1 903 16,2 509 26,7

   Avustukset 8,7 7 228 13,1 7 278 0 7 278 0,7 2 101 28,9

   Vuokrat 7,3 3 580 1,6 3 678 0 3 678 2,7 1 185 32,2

   Muut kulut -14,6 71 -13,4 100 0 100 40,8 17 17,0

TOIMINTAKATE 2,3 -52 420 2,2 -53 709 -340 -54 049 3,1 -16 909 31,3

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

VUOSIKATE 2,3 -52 420 2,2 -53 709 -340 -54 049 3,1 -16 909 31,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 45,7 -292 14,5 -306 0 -306 4,8 -101 33,0

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

TILIKAUDEN TULOS 2,4 -52 712 2,3 -54 015 -340 -54 355 3,1 -17 010 31,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2,4 -52 712 2,3 -54 015 -340 -54 355 3,1 -17 010 31,3

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TA 2018
Talousarvio-    

muutokset KS 2018

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

 

Mittarit/tunnusluvut 

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TP 2017 
  

TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Asukas, 
asiakas 
 

      

Palvelutarpeen 
arviointi lain 
mukaan 
 
Palvelutakuu 
lain mukaan 

Toteutui  
 
 
 
Toteutui 

Toteutui 
 
 
 
Toteutui  

Toteutui 
 
 
 
Toteutui 

Toteutui 
 
 
 
Toteutui 

Toteutuu 
 
 
 
Toteutuu 

Toteutui 
 
 
 
Totetui 

Asiakastyytyväi-
syyskysely 
 

Asiakaskyse
-lyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden 
suoriin 
palautteisiin 
on vastattu 
välittömästi. 

Asiakastyyty
-
väisyyskysel
yä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden 
suoriin 
palautteisiin 
on vastattu 
välittömästi. 

Asiakastyyt
y-
väisyyskys
e-lyä ei ole 
toteutettu, 
mutta 
asiak-
kaiden 
suoriin 
palautteisii
n on 
vastattu 
välittömästi 
 

Asiakastyyty
väisyyskyse-
lyä ei ole 
tehty, mutta 
asiakkaiden 
suoriin 
palautteisiin 
on reagoitu 
välittömästi 

Toteutuu Asiakkaiden 
suoriin 
palautteisiin on 
reagoitu ja 
vastattu 
välittömästi. 
 
 

Palvelusetelin 
käyttöaste 
 

 Kotihoito: 
343 
 

Kotihoito: 
366 

Kotihoito: 
460 

Kotihoito: 500 
 

Kotihoito 421  
 

Ymp.vrk 118 
 

Ymp. vrk 
105 

Ymp. vrk 
112 

Ymp. vrk 150 Ymp. vrk 115 
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Asiakkaiden 
yhteydenotot 
sosiaali- ja 
potilasasiamiehe
en 

Sosiaaliasia
mieheen 37 
kpl 
 

Sosiaaliasia
mies 32 
 
 

Sosiaaliasi
amies 24 
kpl 
 
 

Sosiaaliasia
mieheltä 
saatujen 
tietojen 
mukaan 
yhteydenotto
ja oli 37 kpl 
 
 

Sosiaaliasiamie
s 
< 20 
 
 

Sosiaaliasiamie
hen raportti ei 
ole 
tarkastelujakoll
a käytettävissä. 
 
 

Potilasasiam
ieheen 32 
kpl 

Potilasasiam
ies 33 
 
 

Potilasasia
mies 25 kpl 
 
 

Potilasasiam
ieheltä 
saatujen 
tietojen 
mukaan 
yhteydenotto
ja oli 56 kpl 
 

Potilasasiamies 
< 25 
 
 

Potilasasiamieh
en raportti ei 
ole 
tarkastelujasoll
a käytettävissä. 

  
Kantelut 0  

 
Kantelut 
<10 

 
Kantelut yht. 
4 kpl 

 
Kantelut 0 
 

 
0 

Palvelurakenne- 
indikaattorit 

Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
18,75 % yli 
75 vuotiaista 
kainuulaisist
a.  

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli n. 
17,7 %. 

Säännöllis
en 
kotihoidon 
palveluja 
sai 23,1 % 
kainuulaisi
sta. 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli 
22,7 % yli 
75-vuotiaista 
(sis. 
kotihoidon 
palveluseteli
asiakkaat) 
 
 
 
 
 

Palvelurakenne
indikaattorit 
vastaavat 
valtakunnallise
n 
laatusuositukse
n 
(Laatusuositus 
hyvän 
ikääntymisen 
turvaamiseksi 
ja palvelujen 
parantamiseksi 
2017-2019, 
STM) mukaista 
palvelurakenne
tta 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä  
tarkastelujaksol
la oli 17,3 %  yli 
75-vuotiasta 
(sis. kotihoidon 
palveluseteli- 
asiakkaat) 

 
 

Palvelurakenne 
on 
kotihoitopainott
einen. yli 75 
vuotiaista 
vähintään 94 % 
asuu kotonaan. 
 

Palvelurakenne 
on 
kotihoitopainott
einen. 

Omaishoido
n tuen 
piirissä on 
ollut 7,5 % 
75 vuotta 
täyttäneistä. 
 

Omaishoido
n tuen 
piirissä oli n. 
7,9 %. 
 
 
 

Omaishoid
on tuen 
piirissä oli 
8,8 % 75 –
vuotta 
täyttäneistä
. 
 

Omaishoido
n tuen 
piirissä oli 
7,6 % 75-
vuotta 
täyttäneistä 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Omaishoidon 
tuen piirissä oli  
8,1 % 75-vuotta 
täyttäneistä. 
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Ympärivuoro
kautisia 
hoivapalvelu
ja oli tarjolla  
9,7 %:lle 75 
vuotta 
täyttäneistä. 

Ympärivuoro
kautisten 
paikkojen 
jakauma oli   
9,3 %:lle 75 
vuotta 
(laitoshoito 
1,7 %, 
tehostettu 
palveluasu-
minen 7,6 
%). 

Ympärivuor
okautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,99 % 
suhteessa 
75 vuotta 
täyttäneisii
n ( 
laitoshoito 
1,34 % ja 
tehostettu 
palveluasu
minen  
7,65 %). 
 
Ostojen 
suhde 
omiin 
hoitopaikko
ihin 
tehostetuss
a 
palveluasu
misessa oli 
50 %. 

Ympärivuoro
kautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,5 %, josta 
tehostettua 
palveluasum
ista oli 7,8 % 
ja 
laitoshoitoa 
0,7 % 
 
 
 
 
 
Ostojen 
suhde omiin 
hoitopaikkoi
hin 
tehostetussa 
palveluasum
isessa oli 46 
%/54%  
 
 
 
 
 

Ympärivuoroka
utisten 
paikkojen 
jakauma on 
noin 6 %, josta 
laitoshoitoa on  
0,5 % 
suhteessa 75 
vuotta 
täyttäneisiin. 
  
 

Ympärivuoroka
utisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,49 % 
suhteessa 75 
vuotta 
täyttäneisiin, 
josta 
laitoshoitoa 
0,63 % ja 
tehostettua 
palvelu 
asumista  7,86 
%. 
 
 
Ostojen suhde 
omiin 
hoitopaikkoihin 
tehostetussa 
palveluasumise
ssa on 47 % / 
53 % 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TP 2017 
  

TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Kehityskeskustel
ut % osuus yli 1 
v. kestävistä 
palvelusuhteista 

70 % 70 - 100 % 75 - 100 % 75% - 100 % 85 -100 % Aloitettu 

Turvallisuuskultt
uurikyselyn, 
esimiestuki >4 

 4,0 – 4,2 
 

 
 

 

Ei ole tehty > 4,5 Tarkastelu-
jaksolla ei ollut 
suunnitelmissa. 
 
 

Sairauspoissaol
ot tp/htv 

19 työpv/tt 19 - 20 
tp/htv 

18.9 
tpv/htv 

n. 17,6 
tpv/htv 

< 12 ttp/htv n. 8 ttp/htv 
 
 

Täydennyskoulu
tus tp/hlö 

2.5 pv/tt 
 

 2,7 tpv/hlö/v n. 2 tpv/tt n. 1,3 tpv/hlö > 3-5 tpv/hlö/v 0,7 tpv/hlö/v 
 
 

Työhyvinvointiky
sely, 
ilmapiiriosio> 4  
 

ei tehty Ei tehty 
vuonna 
2015. Ko. 
kysely 
tehdään 
kuntayhtymä
n 
aikataulutuk-
sen 
mukaisesti. 

ka 3,5 
 

Kuntayhtym
än 
aikataulut: ei 
toteutunut 

Työhyvinvointi-
kysely tehdään 
kuntayhtymän 
aikataulun 
mukaisesti, 
ilmapiiriosio > 
4,5 

Tarkastelu-

jaksolla ei ollut 

suunnitelmissa. 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantotavat 

TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TP 2017 
  

TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

Toteutuivat 
100 %:sesti 
touko- ja 
kesäkuussa 

Ei toteutunut Toteutui 
100 %:sti 

Kuntayhtym
än 
aikataulut: ei 
toteutunut 

Toteutuu Tarkastelu-
jaksolla ei ollut 
suunnitelmissa. 
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Tietotarpeet  Erilaiset 
raportit ja 
selvitykset 
tehtiin 
määräaikaan 
mennessä.  
 

Tunnisteta
an 

Tunnistettu. 
 
Hyödynnetty 
vertaiskehit-
tämisestä ja 
Rai -
ohjelmasta 
saatua tie-
toa, sekä 
muita toimin-
taa kuvaavia 
tietoja. 
 
Tietotarpeet 
tunnistettiin 
osittain mm. 
NHG:n ver-
taiskehittä-
misen tulos-
ten avulla 
 

Tunnistetaan Tunnistettu 
 
Hyödynnetty 
vertaiskehittä-
misestä ja Rai -
ohjelmasta 
saatua tietoa, 
sekä muita 
toimintaa ku-
vaavia tietoja. 
 
 
Tietotarpeet 
tunnistettiin 
osittain mm. 
NHG:n vertais-
kehittämisen 
tulosten avulla 
 

Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(Lean) 

 Tulos- ja 
vastuualuei-
den 
ylimenevien 
hoito- ja 
palveluketjuj
en 
toimivuutta 
työstettiin 
yhdessä eri 
tulosalueide
n kanssa. 

Toteutui Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylime-
nevien hoito- 
ja palvelu-
ketjujen 
toimivuutta 
työstetty 
yhdessä eri 
tulosaluei-
den kanssa.  
Osallistuttu 
uusi sairaala 
– toiminta-
mallin työ-
ryhmiin. 
 

Tulos- ja 
vastuualueiden 
ylimenevät 
hoito- ja 
palveluketjut 
toimivat 
optimaalisesti. 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja palve-
luketjujen toi-
mivuutta työs-
tetty yhdessä 
eri tulosaluei-
den kanssa.  
Osallistuttu 
uusi sairaala – 
toimintamallin 
työryhmiin. 
 

Talous TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
  

TP 2017 
  

TA 2018 Toteuma 1-4 
kk/2018 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Tilinpäätöks
en 
loppusumma 
oli 2,0 
miljoonaa 
euroa 
pienempi 
kuin 
käyttösuunni
telmassa. 

Tilinpäätöks
en 
loppusumma 
oli 1,5 M€ 
pienempi 
kuin 
käyttösuunni
telmassa. 
 
 

12 kk 
toteuma % 
= 98,6 % 
(muutos-% 
KS2016/TP
2016 = -1,4 
%) 

1-12 kk to-
teuma 99,2 
%. 
 
Asiakas-
maksujen 
alentamisia 
oli myönnet-
ty 161 asi-
akkaalle. 
Niiden kus-
tannusvaiku-
tus tuloker-
tymää alen-
tavasti oli n. 
214 700€. 

Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti. 

Toteuma   
31,3 % 
 
Asiakasmaksuj
en alentamisa 
on 
tarkastelujaksol
la  myönnetty 
141asiakkaalle. 
Niiden 
kustannusvaiku
tus 
tulokertymää 
alentavasti on 
noin 75 000 €. 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollo
n tarvevakioidut 
menot suurten ja 
keskisuurten 
kuntien 
vertailussa 
€/asukas 

 Keskisuurten 
kuntien 
vertailussa 7 

Kustannus 
oli 701 
€/asukas 
eli 10 
edullisin 
keskisuurte
n kuntien 
vertailussa 

Kustannus 
oli 701 € / 
asukas eli 
10 edullisin 
keskisuurten 
kuntien ver-
tailussa. 
(Lähde: 

Keskisuurten 
kuntien 
vertailussa 
kuuden 
parhaan 
joukossa. 

Keskisuurten 
kuntien 
vertailutieto ei 
vielä 
käytettävissä, 
julkaistaan 
kesäkuussa 
2018. 



110 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

(Lähde: 
Kuntaliitto 
2016). 

Kuntaliitto 
2016) 
 

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 

 

Yleistä 

 

Kainuun soten vanhuspalvelut on toteutettu lähipalvelu periaatteella kaikilla vastuualueilla. Pal-
veluiden järjestelmällinen, säännönmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen on perustunut 
asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin.  
Vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta on perustunut kaikilla vastuualueilla vuoden 2018 hy-
väksyttyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan. Toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mu-
kaista ja sitä ovat ohjanneet vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö, informatiiviset ohjausasia-
kirjat sekä tutkittu tieto.  
 
Väestökehityksen muutos maan eri osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin 
ikääntyviin alueisiin. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa 
kasvaa voimakkaimmin. Kainuussa säännöllisten vanhuspalvelujen piiriin kuuluu noin 20 % yli 
75-vuotiaista. Ikärakenteesta johtuen on toteutettu monenlaiseen tuen ja palvelujen tarpeen 
arviointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään 
henkilön omaa osallisuutta. Kotihoitopainotteisuutta on jatkettu edelleen ja pitkäaikaisia laitos-
hoitopaikkoja on vähennetty suunnitellusti.  
Uuden sairaalan toimintamallien muutosten myötä sekä osittain sosiaalipäivystyksen vaikutuk-
sesta kysyttiin ikääntyneiden kuntalaisten akuutteihin tarpeisiin (ei lääketieteellinen tarve) liitty-
viä ympärivuorokautisia hoitopaikkoja vanhuspalveluiden tulosalueelta huomattavasti aikai-
sempia vuosia enemmän.  
 
Alkuvuoden aikana tulosalueella on jatkettu sekä palvelurakenteen selkiyttämistä että toiminto-
jen sisällöllistä kehittämistä. Tulosalueella on tehty tiivistä yhteistyötä muiden tulosalueiden 
kanssa sekä on osallistuttu lukuisiin tulos- ja vastuualueet ylittäviin Uusi sairaala toimintamallin 
työryhmiin. Lisäksi tulosaluejohtaja on osallistunut I&O -kärkihankkeen muutosagentin roolissa 
useisiin sekä kansallisen että paikallisen tason työryhmiin. 
 
Talouden osalta tulosalueen toteumaprosentti toimintakulujen osalta oli 29,8 % ja ennustettu 
loppusumma on 70,7 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa pienempi kuin hyväksytty 
käyttösuunnitelma. Toimintatuotot toteutuivat 25,2 %:sesti ja ennustettu loppusumma 17,7 mil-
joonaa euroa joka on käyttösuunnitelman mukainen. 
 

Palveluohjaus ja ostopalvelut –vastuualue 

Kuntalaisten ohjaus ja neuvonta perustuvat lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 12 sekä sosiaalihuoltolakiin 
1301/2014 § 6.  Ohjauksella ja neuvonnalla on pyritty tukemaan ikääntyneen omia voimavaro-
ja, edistämään asiakkaan toimintakykyä sekä lisäämään kotona asumiseen liittyvää pärjää-
misentunnetta. Ohjaus ja neuvonta ovat maakunnallista toimintaa ja palveluiden järjestämises-
sä on huomioitu se, että palvelutakuu toteutuu lain asettamissa määräajoissa. 
Ikääntyneiden kuntalaisten ohjausta ja neuvontaa on järjestetty puhelin ja s-postiohjauksen 
rinnalla jokaisessa Kainuun kunnassa ns. matalankynnyksen neuvontapisteissä. Neuvontapis-
teet ovat avoinna parillisina viikkoina ennalta ilmoitettuina ajankohtina. Neuvontapisteissä asioi 
tarkastelujakson aikana 93 kävijää. Ohjausta ja neuvontaa on toteutettu myös osallistumalla 
erilaisiin yhteistyötapaamisiin viisi kertaa eri puolilla Kainuuta. 
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Palvelutarpeen arviointi on lakisääteinen tehtävä, johon laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 luku kolme § 13 -15 sekä so-
siaalihuoltolakiin 1301/2014 § 36 velvoittavat. Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä 
ja itsenäistä suoriutumista on arvioitu laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään 
henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa / edunvalvojan kanssa.  
Palvelutarve on arvioitu kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäi-
vän kuluessa yhteydenotosta. Asiakasohjaajille on tullut kokonaisuudessaan 1821 kpl erilaista 
yhteydenottoa, joiden pohjalta on tehty asiakasohjaajien toimesta yhteensä 421 laaja-alaista ja 
kokonaisvaltaista palvelutarpeen arviointi käyntiä. Asiakkaiden palvelutarpeisiin on vastattu 
monenlaisilla palveluilla eri palveluntuottajien toimesta. Muilla kuin vanhuspalveluilla tuli aute-
tuksi 350 kuntalaista.  Ympärivuorokautisten palvelutarpeiden selvittelyyn liittyviä yhteyden ot-
toja oli tarkastelujaksolla 131 kpl joiden perusteella tehtiin 75 palvelutarpeen arviointikäyntiä ja 
näistä 61 käyntiä johti varsinaiseen asiakkaan asian selvittelyyn SAS- työryhmässä. 
Tarkastelujaksolla oli tehostetussa palveluasumisessa yksityisissä sosiaalipalveluissa kuntayh-
tymän sijoittamia asiakkaita 330 kpl, joista 115 asiakkaalla oli käytössään palveluseteli.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden aikuissosiaalityön toi-
mesta on laadittu 35 § mukaiseen tuen tarpeen yhteydenottoon lomake, joka palautetaan ai-
kuissosiaalityöhön. Mikäli näistä yhteydenotoista jokin koskee vanhusta, niin ilmoitus ohjautuu 
palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueelle. Näitä sosiaalihuoltolain 35 § mukaisia ilmoituksia 
on tullut tarkastelujaksolla 69 kpl.  
Kaikkiaan asiakasohjaajille tulleista yhteydenotoista 102 kpl koski alle 65-vuotiaita. 
 
Tarkastelujakson aikana on tehty yksityisten, luvanvaraisten sosiaalipalvelujen palveluntuottaji-
en luokse sekä vuosittaisia sopimuskatselmus käyntejä että ohjaus-, neuvonta ja valvontakäyn-
tejä. Palveluntuottajien toiminnan puutteista johtuen on osalla palveluntuottajista astunut voi-
maan sopimusrikkomus seuraamukset. 

Vanhuspalveluissa otettiin käyttöön palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). Palve-
lusetelisääntökirjat kotihoidon hoivapalvelujen ja omaishoidon lakisääteisen vapaan osalta hy-
väksyttiin Kainuun soten hallituksessa 28.3.2018 § 81. Palveluntuottajat koulutettiin järjestel-
män käyttöön huhtikuussa ja asiakasohjaajien koulutus suunniteltiin toukokuulle. 

 
Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue 
 
Alkuvuoden aikana säännöllisen kotihoidon piirissä on ollut 17,3 % yli 75- vuotiaista (sis. palve-
luseteliasiakkaat).  Omaishoidon tuen piirissä on ollut yli 75- vuotiaista 8,1 %. Omaishoitajien 
jaksamista on tuettu vertaistukitoiminnalla, sijaisomaisjärjestelmällä sekä turvaamalla 
lakisääteisten vapaapäivien pitäminen.  
Ikäihmisten perhehoitoon on ollut kiinnostusta jonkin verran, mutta uusia perhehoitajia tai 
tilapäisiä, ns. kiertävien perhe-hoitajia ei ole onnistuttu rekrytoimaan.  
 
Tavoitteellista johtamis- ja esimiestyötä, uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vanhasta 
poisoppimista, työnkuvien ja työnsisältöjen muutosta sekä asiakkaiden toimintakykyä tukevaa 
asiakaslähtöistä toimintatapaa on kehitetty hyödyntäen eri tietolähteistä saatua tietoa  
vertaiskehittämisen (NHG) avulla. Osaamisen vahvistamista ja moniammatillisuuden lisäämistä 
on jatkettu tekemällä mm. eläköitymisten myötä tarvittavia nimikemuutoksia. 

Vuoden 2018 alussa vastuualueelle perustettiin 10 uutta vakanssia  ja 13 määräaikaista 
lähihoitajan vakanssia muutettiin toistaiseksi voimassa oleviksi .  
Lähihoitajien saatavuus on heikentynyt kaikissa kunnissa edelleen. Myös kesälomien 
sijaisuuksiin on ollut vaikea saada päteviä, mutta myös epäpäteviä sijaisia. Kaikissa yksiköissä 
on ajoittain ollut kouluttamattoimia työntekijöitä sijaisina. Kotona asumisen mahdollistaminen 
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tarvitsee myös lääkärin työpanoksen. Lääkärin työpanoksen vahvistamiseksi vanhuspalvelujen 
kotihoitoon on haettu ratkaisuja eri työryhmissä yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoidon 
tulosalueen kanssa.  

Vertaiskehittämisen (NHG) tietojen valossa kotihoidossa on edelleen lisättävä välitöntä asia-
kastyöaikaa (kustannustehokkuus). Tavoitteena on, että kahdeksan tunnin työpäivästä työnte-
kijät käyttäisivät vähintään noin 5 tuntia välittömään asiakastyöhön (60 %). Työkäytäntöjä on 
tarkasteltu ja toimintoja muutettu. mm. työvuorojen alkamisen ja päätymisen ajankohdat on 
porrastettu.  
Vertaisarvioinnin avulla on tuettu  kotihoidon muutoksen läpivientiä ja saatu konkreettista tietoa 
kotihoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoinnista ja laadusta ja sen pohjalta kehitetty 
toimintaa.  
Toiminnanohjauksen rinnalla on selkiytetty kotihoidon sisäistä asiakastyön palveluprosessia 
toimintakykyä tukevaa työtapaa toteuttaen.Erityisesti on tarkasteltu sairaanhoitajan roolia 
kotihoidon palveluprosesissa.  
Asiakkaan kokonaistilannetta on arvioitu RAI-arviointimenetelmällä. RAI -arvioinnit ovat 
mahdollistaneet hoidon laadun vertaisarvioinnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) kanssa. Tulosten avulla on parannettu asiakkaiden / potilaiden hoidon 
suunnittelua ja toteutusta sekä tehostettu resurssien kohdentumista asiakastarpeiden 
mukaisesti.  

 
Huoli kotihoidon henkilöstön saatavuudesta on lisääntynyt. Rekrytointihaasteiden vuoksi on 
tehty tiivistä yhteistyötä sijaispalveluyksikön kanssa. Tavoitteena on saada kotihoitoon omat 
varahenkilöt ja heille myös sijaiset poissaolojen ajaksi. Varahenkilöiden määrä tulisi suhteuttaa 
henkilöstömäärään sekä poissaoloihin. 
Kajaanin resurssipooli aloitti toimintansa 21.1.2018. Resurssipooliin siirtyi 12 varahenkilöstön 
vakanssia, tosin näistä puuttuu vielä 5 työntekijää.  Resurssipoolin tavoitteena on korvata lyhy-
et poissaolot sekä tasoittaa kuormitusta ”ruuhkahuippuja” kotihoidon alueilla. Tavoitteena on, 
että kotihoidossa työskentelee ammattitaitoiset, perehtyneet työntekijät ja lyhytaikaiset sijai-
suudet vähenevät. 
Lisäksi tavoitteena on lisätä työntekijöiden työssä jaksamista vuoronvaihtojen, tuplavuorojen ja 
sairauslomien vähentyessä. Resurssipoolin koetaan lähteneen hyvin käyntiin ja sen vaikutuk-
set ovat olleet positiiviset koko Kajaanin kotihoitoon ja esimiesten työhön. 

Ristijärven kotihoito muutti uusiin tiloihin helmikuussa entisissä tiloissa olleiden sisäilmaongel-
mien vuoksi. Suomussalmen kotihoidon tiloissa henkilökunnalla on oireita, joiden epäillään joh-
tuvan sisäilmaongelmista. Asian selvittely ja tutkimukset ovat menossa (Avi, Työterveyslaitos). 
Sotkamon kotihoidon tilojen saneeraus on jatkunut suunnitelman mukaan ja tilat saadaan käyt-
töön toukokuussa 2018. Kuhmossa ja Sotkamossa päivätoiminnan tilat ovat nyt keskellä van-
husten vuokra-asuntokeskittymään ja järjestelyn odotetaan lisäävät asiakkaiden osallisuutta. 
Kuhmon kotihoidon tilat ovat aiheuttaneet haasteita ja kaupunki teki uuden toimitilakartoituksen 
koko soten tilatarpeista. 
 
DIHYTE hankkeen avulla käyttöönotetun, lähinnä haavahoidossa käytettävä sovellus Com-
mitWeb, on ollut arjen apuna haavahoidossa; arviointi ja konsultointi. Terveysoperaattorin digi-
taaliseen turvapuhelinkokeiluun osallistuttiin, kokeilussa voitiin hyödyntää myös GPS paikan-
nusta muistisairailla asiakkailla. Kotihoito osallistui VideoVisit – virtuaalihoiva kokeiluun, joka 
päättyi maaliskuun lopussa. 
 
 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut –vastuualue 
 
Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella Rai- arviointiin pohjautuvia hoito- ja 
palvelusuunnitelmia laadittaessa on vahvistettu asukkaan sekä omaisen 
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osallisuutta.Kuntoutumista edistävä voimavaralähtöinen työote on toimintatapana kaikissa 
työyksiköissä. Rai-yhdyshenkilö /- erityisosaaja aloitti vastuualueella toimintansa huhtikuulla ja 
tavoitteena on kehittää hoitotyön laatuun liittyvää seurantaa Rai- arviontien tulosten pohjalta.  
 
Erilaisia tapahtumia on ollut lisääntyvästi eri yksiköissä. Osassa yksiköistä vapaaehtoistyö ja 
kolmannen sektorin toiminnat ovat tulleet säännölliseksi osaksi yksikön arkea. Positiivisia 
asioita on nostettu esille mm. Kainuun soten facebook-sivuilla, jotta myös tämäkin puoli 
yksiköiden arjesta tulee näkyville paremmin. 
Fysioterapeuttien lisääminen on näkynyt hoitokotien asukkaille ja henkilökunnalle positiivisesti. 
Fysioterapeuttien ammatillinen osaaminen näkyy moniammatillisena työskentelynä, jossa 
huomioidaan asukkaiden osallisuus ja voimavarat arjen toiminnassa.   
 
Hyrynsalmen hoitokodissa on toteutettu autonomista yhteisöllistä työvuorosuunnittelua ja 
toteuman sähköinen hyväksyminen on käytössä. Muissa yksiköissä sähköiseen 
hyväksymiseen siirrytään syyskuulla.  
Henkilöstön saatavuus on ollut huono varsinkin sairaanhoitajien sijaisuuksiin, mutta myös 
muun koulutetun henkilökunnan saaminen on ollut haasteellista. Varahenkilöjärjestelmä ei ole 
toiminut toivotulla tavalla ja asiaa on pyritty korjaamaan yhteistyössä rekrytointiyksikön kanssa. 

Sisäilmaongelmia on selvitelty ja korjauksia tehty mm. sisäilmatutkimusraporttien pohjalta 
esimerkiksi hoitokoti Välskärissä ja Ristijärven hoivayksikössä. Hyrynsalmen hoivayksikön 
remonttisuunnitelman laadintaan on osallistuttu. Hoitokoti Honkalinnassa 
työsuojelutarkastuksella havaitut puutteet on korjattu / korjataan kevään aikana.  
 
Tykkylumi- tilanne oli paha eri puolilla Kainuuta alkuvuodesta. Ympärivuorokautisissa 
yksiköissä varauduttiin ottamaan vastaan varsinkin kotihoidon asiakkaita mm. sähkökatkojen 
vuoksi. Asiakastilanteita seurattiin ja asiasta raportoitiin Kainuun Soten tasolla 
aluehallintovirastolle. 
 
Alkuvuoden aikana kriisipaikkojen järjestäminen on puhututtanut paljon. Yhteydenottoja on 
tullut hoitokoteihin ja hoivayksiköihin usein mm. sosiaalipäivystyksestä. Tilanteeseen pyritään 
löytämään tarkoituksen mukaisia ratkaisuja kevään aikana. 
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Yleistä 

Kainuun soten vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan pääsääntöisesti lähipalveluja. Tulosalueen 
tavoitteena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin 
palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. 
Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta 
turvata myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tavoitteena on myös se, että 
palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia ikäihmisiä 
tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. Kokonai-
suutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen 
uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon.  

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. 
ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimak-
kaimmin. Väestönkehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin  

ikääntyviin alueisiin. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse 
säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan he elävät arkeaan itsenäisesti. Kainuussa 
säännöllisten vanhuspalvelujen piiriin kuuluu reilut 20 % yli 75 –vuotiaista.  
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Toki ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen 
arviointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään 
henkilön omaa osallisuutta poissulkematta kuitenkaan ihmisen omaa vastuuta. Iäkäs ihminen 
on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. 

Vuoden 2018 aikana vanhuspalveluissa jatketaan edelleen sekä palvelurakenteen selkiyttä-
mistä että toimintojen sisällöllistä kehittämistä. Tulosalueella tehdään tiivistä yhteistyötä muiden 
tulosalueiden kanssa sekä edesautetaan osaltaan Uusi sairaala toimenpide –ohjelmaan 
kirjattujen tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi tulosalueella valmistaudutaan tulevan valinnan-
vapauslainsäädännön tuomiin muutoksiin mm. asiakasseteleiden  ja henkilököhtaisen 
budjetoinnin käyttöönoton osalta.  

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen kanssa jatketaan edelleen yhteistyötä 
lääkäripalvelujen turvaamiseksi vanhuspalvelujen tulosalueelle. Lääkäripalvelujen ja geriatrisen 
asinatuntemuksen järjestäminen kotihoidon ja tehostetun palveluasuminen asiakkaille 
vähentää päivystyspalveluiden käyttöä ja asiakkaiden tarpeettomia siirtoja eri hoitopaikkojen 
välillä (ELSE –tutkimus, Kuntaliitto 2016, julkaisu nro 6). 

Vanhuspalvelujen tulosalue on mukana sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa I&O –
kärkihankkeessa siten, että vanhuspalvelujohtaja jatkaa vuoden 2018 ajan Kainuun alueen 
muutosagentin tehtävässä oman työnsä ohella (50 %). Ko. kärkihankkeen myötä vanhus-
palvelut on mukana kansallisen tason ikääntyneiden palvelukokonaisuutta valmistelevassa 
kehittämistyössä.   

Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidosta, omais – ja perhe-
hoidosta, sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä palvelusetelillä järjestettävistä 
ostopalveluista. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito 
toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa 
järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla.  

Iäkkäillä ihmisillä tulee olla iästä ja toimintakyvystä riippumatta mahdollisuus elää omanlaistaan 
hyvää elämää omassa kodissaan. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakasta niissä päivittäissä  

toiminnoissa, joista hän ei itse suoriudu. Asiakkaan  itsemääräämis-oikeutta kunnioitetaan ja 
iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija.  

Kotihoito on harkinnanvaraista henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja 
sairaudenhoitoa, joka perustuu yhteistyöhön asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. 
Palvelut vastaavat valtakunnallisen laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta (Laatusuositus 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019, STM 2017). 

Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa kotihoidossa on soveltuvin osin omaishoidon 
tuki, jos iäkkään lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja 
kykenevä ryhtymään omaishoitajaksi. Omaishoitajille järjestetään valmennusta ja heidän 
jaksamistaan tuetaan vertaistukitoiminnalla, sijaisomaisjärjestelmällä sekä turvaamalla 
lakisääteisten vapaapäivien pitäminen.  

Ikäihmisten perhehoito on osa kotona asumista. Lisäämällä tilapäisten, ns. kiertävien perhe-
hoitajien määrää, pyritään lisäämään perhehoidossa olevien asiakkaiden määrää sekä moni-
puolistamaan omaishoitajien vapaiden erilaisia joustavia käyttömahdollisuuksia. 

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2018 sekä sitä seuraaville lähivuosille on tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden parantaminen. Tämä edellyttää tavoitteellista johtamis- ja esimiestyötä, uusien 
toimintatapojen käyttöönottoa ja vanhasta poisoppimista, työnkuvien ja työnsisältöjen muutosta 
sekä asiakkaiden toimintakykyä tukevaa asiakaslähtöistä toimintatapaa. Vuonna 2018 jatke-
taan osaamisen vahvistamista ja moniammatillisuuden lisäämistä tekemällä mm. eläköity-
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misten myötä tarvittavia nimikemuutoksia. Kokonaisuutena kotihoitoon tulee resurssoida 
henkilöstöä joko sisäisten siirtojen tai ulkopuolelta tapahtuvan rekrytoinnin avulla. Kotona 
asumisen mahdollistaminen tarvitsee myös lääkärin työpanoksen varmistamisen jokaisen 
kotihoitokeskuksen käyttöön.  

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän aikasempaa parempi hyödyntäminen mahdollistaa 
välittömän työajan kasvattamista 60 %:iin hyödyntämällä NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen 
(ns.benchmarking) tuloksia. Vertaisarvioinnin avulla tuetaan kotihoidon muutoksen läpivientiä 
ja saadaan konkreettista tietoa kotihoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoinnista ja 
laadusta. Toiminnanohjauksen rinnalla selkiytetään kotihoidon sisäistä asiakastyön palvelu-
prosessia toimintakykyä tukevaa työtapaa toteuttaen. 

Asiakkaan kokonaistilannetta arvoidaan RAI-arviointimenetelmällä. RAI -arvioinnit mahdollis-
tavat hoidon laadun vertaisarvioinnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
kanssa. Tulosten avulla parannetaan asiakkaiden / potilaiden hoidon suunnittelua ja toteutusta 
sekä tehostetaan resurssien kohdentumista asiakastarpeiden mukaisesti. RAI -järjestelmän 
Laatu- ja johtajamoduulin tuottamaa tietoa käytetään tiedolla  johtamisessa sekä toiminnan 
kehittämistyössä. 

Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia edistetään yhteistyössä terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelujen kanssa. Uudistetaan kotiin tuotavien palvelujen valikkoa asiakkaiden 
tuen ja arvioidun palvelujen tarpeen perusteella. Palveluvalikon keskiöön nousevat erityisesti 
kotiin tuotavat kuntoutuspalvelut, kotiin annettava ensihoito ja kotisairaalapalvelu. 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana 
tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta sekä kotona asumista tukevista 
kuntouttavista lyhytaikaspaikoista. Asukkailla on lähtökohtaisesti mahdollisuus asua hoito-
kodissa tai laitoshoidossa elämänsä loppuun saakka.  

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista (980/2012, 30.12.2014/1351) mukaan pitkäaikainen hoito voidaan toteuttaa laitos-
hoitona vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät 
perusteet. Kainuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä edelleen.  

Vuonna 2018 Kajaanin hoivayksikön toimintaa muutetaan niin, että nykyisestä 24 laitos-
paikasta 14 paikkaa muutetaan lyhytaikaispaikoiksi ja 10 paikkaa jää edelleen laitospaikoiksi. 
Lyhytaikaispaikat ovat ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien tai kriisipaikkaa tarvitse-
vien asiakkaiden käytössä. Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköiden kotona asumista tukevia 
kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja lisätään vanhuspalvelujen kotihoitopainotteisuuden vuoksi.  
Lyhytaikaispaikkojen lisäämisellä tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja mahdollistetaan 
omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestäminen (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 

ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 , STM). 

Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso vuodelle 2018 on tehostetussa palveluasumisessa 
6 – 7 % ja laitoshoidossa 0,5 % 75 vuotta täyttäneisiin suhteutettuna. Lähtökohtana ympäri-
vuorokautisiin palveluihin siirtymisessä on edelleen se, että kaikki kotona asumista tukevat 
palvelut tukipalveluineen on käytetty ja asiakkaan palveluntarve on kartoitettu ja arvioitu. 

Kaikissa yksiköissä toiminnan lähtökohtana on asiakkaan osallisuuden lisääminen sekä mielek-
kään ja aktiivisen arjen suunnittelu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Palveluja 
toteutetaan yksiköllisesti asiakkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuun-
nellen. Toiminnassa korostuvat asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämis-
oikeuden kunnioittaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.  
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Toimitilojen kodinomaisuutta lisätään panostamalla asukkaiden viihtyisään asumisympäristöön.  

Vastuualueen painopistealueita vuodelle 2018 on myös toiminnan sisällön kehittäminen Lean-
prosessien avulla sekä henkilöstörakenteen monipuolistaminen vastaamaan asukkaiden 
palvelun tarvetta. Tavoitteellinen johtamis- ja esimiestyö ovat keskeisiä tulevan vuoden 
tavoitteita, joihin pyritään tukemalla esimiehiä osallistumaan  tarkoituksenmukaisiin 
koulutuksiin.  

Sotkamon Palvelukeskus Himmelin ja Hyrynsalmen hoivayksikön remonttisuunnitelmat jatkuvat 
yhdessä kuntien ja toimitilojen käyttäjien kanssa. Varsinaiset remontit siirtyvät toteuttettavaksi 
kuntien saneeraus- ja remonttiaikataulun mukaisessa aikatalulussa. 

Palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualue 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden 
kuntalaisten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi. 

Laatusuositus Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 
2017:6) nostaa asiakas- ja palveluohjauksen keskiöön. Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko 
ikääntyneiden palvelujärjestelmän peruspilari. Tavoitteena asiakasohjauksessa on turvata 
ikääntyneille oikeat palvelut oikeaan aikaan ja siten ehkäistä raskaiden palvelujen tarve. 
Asiakasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kuntalaisia neuvotaan ja ohjataan laaja-alaisesti 
asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymisessä. Asiakkaan ei itse tarvitse tietää mitä ja 
mistä palvelua haetaan, vaan yksi yhteydenotto riittää. Toiminnan tavoitteena on tukea 
asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä 
asiakkaan kanssa. Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi 
puhelin- ja sähköposti ohjauksella, tekemällä yhteistyötä mm. järjestöjen, seurakuntien sekä 
kunnan eri sektoreiden kanssa. Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan myös joka kunnassa 
parillisina viikkoina matalan kynnyksen infopisteissä, joissa asiakasohjaajat ovat tavoitettavissa 
ilman ajanvarausta. 

Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työnteki-
jöiltä suunnitelmallista työskentelyä, kykyä neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovittaa, 
järjestää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja eri asiakasryhmille.  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. 
 
Vuoden 2018 aikana vastuualueella keskitytään kehittämään edelleen asiakasohjaustoimintaa 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
annetun lainhengen sekä Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
julkaistun laatusuosituksen mukaisesti tarkastelemalla asiakkaiden tarpeita, asiakasohjauksen 
sisältöä, määrää ja toimintatapoja sekä taloudellisia toiminta edellytyksiä. Edellen ensi vuoden 
aikana otetaan asiakasohjauksessa työkaluina käyttöön luotettavia, yhtenäisiä ja vertailu-
kelpoisia arvioinnin välineitä asiakkaiden palveluntarpeen arviointiin  sekä asiakkuuksien 
hallintajärjestelmä ja / tai toiminnanohjaus järjestelmä sekä edelleen kehitetään yleisen 
ohjauksen ja neuvonnan toteuttamista monikanavaisissa palveluympäristössä. Vuoden 2018 
aikana toteutetaan THL:n kanssa yhteistyössä RAI-tiedon hyödyntämiseen asiakas- ja 
palveluohjauksessa perustuva selvitys.  

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut. Iäkkäille henkilöille 
tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava 
asiakkaalle hyvä hoito ja huolenpito. Ensi vuoden aikana vastuualueelta toteutetaan valta-
kunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti yksityisten sosiaalipalvelutuottajien 
ohjausta, neuvontaa ja valvontaa sekä sopimuskatselmukset erillisen aikataulun mukaisesti.  
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1.8. Ympäristöterveydenhuolto 

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2018-2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  
 

 

 

Asiakas ja asukas    
 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 
 
 

 

 
 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 
 

 

 

 

 

Talous 
 

 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

 
 

Toiminta-ajatus 

Edistämme kainuulaisen väestön ja eläinten terveyttä sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme terveyshaitto-
jen syntymistä tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

Järjestämme vastuullamme olevat palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2026 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä ympäristöterveydenhuollon 

palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 

HYVINVOIVAT 

KAINUULAISET 

HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT 

TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 

TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Asiakas ja asukas 
Strateginen 

päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli 

mitä tulee saavuttaa; 

sama kuin ky tasolla) 

 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

(missä on 

onnistuttava, jotta 

sitoviin tavoitteisiin 

päästään; sama kuin 

ky tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

(millä sitovien 

tavoitteiden 

onnistumista ja 

toteutumista 

mitataan) 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

1. Tarjoamme 

asiakkaille 

tarpeen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. 

Asiakkaat ovat 

tyytyväisiä 

saamiinsa 

palveluihin 

1.1  

Valvonta-

suunnitelman 

toteutuminen 

valtakunnalli-

seen suosi-

tukseen näh-

den 

1.1  

Suunnitelmalli

sen valvonnan 

toteuma 66 % 

omaan ja 21 % 

valtakunnallise

en 

tavoitteeseen 

nähden 

1.1 

100 % 

1.1  

100 % 

1.1 

Toiminnan 

kohdentaminen 

tärkeimpiin osa- 

alueisiin 

riskinarvioinnin ja 

suunnitelmallisuu-

den avulla 

 

Toteuma 22 % 

(oma suunnitelma), 

8 % 

(valtakunnallinen 

suunnitelma) 

1.2 

Praktikko- 

resurssien 

täyttöaste 

1.2 

Praktikoille 

saatu sijaisia 

tarvittaessa 

1.2 

Praktikko-

virkojen 

täyttöaste 

100 % 

1.2 

Praktikko-

virkojen 

täyttöaste 

100 % 

1.2 

Rekrytoinnin 

onnistuminen 

 

Sijaisia on saatu 

rekrytoitua 

riittävästi 

1.3 

Laborato-

riopalvelut 

järjestetty 

1.3 

Saatu riittävät 

laboratoriopalv

elut 

1.3 

Asiakkaan 

kannalta 

riittävät 

palvelut 

1.3 

Asiakkaan 

kannalta 

riittävät 

palvelut 

1.3 

Yhteistoiminta 

palveluja tuottavan 

laboratorion kanssa 

 

Yhteistyötä tehty 

 1.4 

Asiakastyyty-

väisyyskyselyn 

tulokset 

 1.4 

Asiakaskoke

muksen 

seuranta ja 

kehittäminen 

1.4 

Q-Pro-järjes- 

telmä 

käytössä 

1.4 

Q-Pro-järjestelmän 

käyttö ja asiakas-

kokemuksen 

kerääminen ja 

hyödyntäminen 

 

Järjestelmän 

palaute kerätään ja 

hyödynnetään 
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Henkilöstö ja uudistuminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

2. Tuemme 

johtamista ja 

lähiesimiestyötä 

2.1 Kehitys-

keskustelut %-

osuus yli 1 v. 

kestävistä 

palvelussuh-

teista 

2.1 Toteutu-

misprosentti 

97 % 

 

2.1 

Toteutumis-

prosentti  

100 % 

2.1 

Toteutumis-

prosentti  

100 % 

2.1 

Kehittämiskeskus-

telut toteutuvat 

suunnitellusti 

 

Kehityskeskustelut 

aloitettu 

3. Maakunta/ 

soten muutosten 

suunnittelu ja 

läpivieminen 

3.1 

Muutostyöhön 

osallistuminen 

 3.1. 

Muutostyö-

hön 

osallistumi-

nen 

3.1. 

Muutokset 

toteutettu 

3.1  

Toimenpideohjel-

man toteuttaminen 

 

On osallistuttu 

muutostyöhön 

 

 

4. Johdamme 

henkilöstön 

hyvinvointia ja 

kehitämme 

osaamista 

4.1 

Työhyvinvoin-

nin tuki, tyhy-

päivät 

 4.1 

Tyhy-raha  

80 €/hlö/v 

 

4.1 

Tyhy-päivät 2 

iltapv/v/yksik-

kö 

4.1 

Tyhy-rahan 

käyttö 100 % 

4.1 

Kannustaminen ja 

viestintä tyhy-rahan 

käytöstä 

 

E-passi otettu 

käyttöön 

4.2 

Osaamisen 

kehittämisen 

suunnitelmat 

 4.2 

Henkilökun-

nan 

osaamista 

kehitetään 

suunnitelmal-

lisesti 

4.2 

Henkilökun-

nan 

osaamista 

kehitetään 

suunnitelmal-

lisesti 

4.2  

Suunnitelmat 

laaditaan ja 

lähetetään 

koulutuspäällikölle 

ja toimitaan niiden 

mukaisesti 

 

Toteumatieto 

vuoden lopussa 

 

4.3 

Sairauspoissa-

olot pvä/HTV 

4.3 

12 pvä/HTV 

4.3 

< 10 

pvä/hlö/v 

4.3 

< 10 pv/hlö/v 

4.3 

Varhaisen tuen 

-mallin käyttö 

 

Tieto vuoden 

lopussa 

 

4.3 

Työyhteisön 

ilmapiirin 

kehittäminen 

 

Toimenpiteitä 

tehdään tarpeen 

mukaan 
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4.4 

Työyhteisön 

ilmapiiriosio 

työhyvin-

vointikyse-

lyssä 

 

4.4 

Työhyvinvointi

ohjelma 

laadittu 

4.4 

> 4 

4.4 

> 4 

4.4 

Työhyvinvointikyse-

lyn palaute 

käsitellään 

työyhteisössä 

 

Ei ole toteutettu 

tänä vuonna 

4.5  

Täyden-

nyskoulutus 

pv/hlö 

4.5  

5 pvä/hlö 

4.5 

5 pv/hlö 

4.5 

> 5 pv/hlö 

4.5 

Täydennyskoulu-

tuksen suunnittelu 

kehityskeskustelu-

jen pohjalta ja 

koulutusten 

kirjaaminen HRM-

järjestelmään 

 

Toteutetaan 

 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

5. Johdamme 

palveluiden 

tehokasta ja 

vaikuttavaa 

järjestämistä sekä 

tuottamista 

asiakas- ja 

prosessitiedon 

avulla 

5.1  

Asiakas-

kokemus 

5.1  

Palautteet on 

kerätty ja 

käsitelty 

5.1 

Kerättyä 

tietoa 

asiakaskoke-

muksista 

5.1 

Asiakaskoke-

musten 

perusteella 

palvelut 

muotoiltu 

vaikuttavam-

miksi 

5.1 

Asiakaspalauttei-

den kerääminen ja 

käsittely 

 

Palautteet on 

käsitelty 

5.2  

Tietotarpeet 

5.2 Johdon 

työpöytä 

käytössä 

5.2  

Johdon 

työpöydän 

käyttö 

5.2  

Johdon 

työpöydän 

käyttö 

5.2  

Sähköisten 

palvelujen 

kehittäminen 

5.3  

Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

5.3  

Ei toteutettu 

5.3  

Johdon 

katselmuk-

sen toteut-

taminen 

5.3  

Johdon kat-

selmuksen 

toteuttami-

nen 

5.3  

Johdon 

katselmukset 

 

Ei tehty 

6. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osal-

listumiseen 

omaan 

palveluproses-

siinsa 

 

6.1  

Verkkosivuja 

voi käyttää 

asiakas-

palveluun 

(lupa- ja ilmoi-

tusasioiden 

hoitaminen) 

6.1  

Verkkopal-

velujen 

päivittämiseen 

osallistuttu. 

Verkkopalveluj

a kehitetään 

 

 

6.1 

Sähköisen 

asioinnin 

kehittäminen 

6.1 

Sähköinen 

asiointi 

luonnollinen 

osa toimintaa 

6.1  

Kehitämme 

sähköistä asiointia 

 

Kehittämistyö 

aloitettu 

6.2  

Sähköinen 

raportointi 

onnistuu 

6.2  

On osallistuttu 

kehittämistyö-

hön 

6.2  

Tiedot 

saadaan 

siirrettyä 

joustavasti 

6.2  

Tiedot 

saadaan 

siirrettyä 

joustavasti 

6.2  

Osallistuminen 

valtakunnallisten 

tiedonsiirtoa 

koskevien 
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eteenpäin eteenpäin raportointijärjestel-

mien kehittämiseen 

 

Toteutetaan 

valtakunnallisen 

ohjeen / aikataulun 

mukaisesti 

 

7. Johdamme 

palveluketjuja 

asiakas-

lähtöisesti 

integroituna 

kokonaisuutena 

läpi organisaation 

7.1  

Toimivat 

palveluketjut 

 

 

 

 

7.1  

Työ aloitettu 

7.1 

Palveluketju-

jen päivittä-

minen 

7.1 

Palveluketjut 

on päivitetty 

7.1 

Palveluketjujen 

säännöllinen 

päivittäminen 

 

On aloitettu 

8. Uudistamme 

palveluita 

saatavuuden, 

saavutettavuuden 

ja korkean laadun 

varmistamiseksi 

8.1 

Työnjaon ja 

erikoistumisen 

kehittäminen 

 

8.1 

Työohjeita 

päivitetty 

8.1 

Yhtenäiset 

toimintatavat 

käytössä 

8.1 

Yhtenäiset 

toimintatavat 

käytössä 

8.1  

Työohjeet 

päivitetään. 

Toimitaan 

mahdollisimman 

tehokkaasti ja 

toteutetaan sovittua 

työnjakoa 

 

Päivitystyötä 

tehdään 

 

9. Kaikessa 

asiakastietojen 

käsittelyssä 

sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen 

tietosuoja 

  9.1  

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedon-

hallintatavan 

mukaista 

9.1  

Toiminta ja 

tietojen 

käsittely on 

hyvän tieto-

jenkäsittely- 

ja tiedon-

hallintatavan 

mukaista 

9.1 

Tiedonhallinnan 

kehittäminen 

 

Osallistutaan 

koulutuksiin ja 

toimitaan ohjeiden 

mukaan 

 

 

  

Talous 
Strateginen 

päämäärä 

 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset 

menestystekijät 

(sama kuin ky 

tasolla) 

 

Mittarit/ 

arviointi-

kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2018 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

10. Toteutamme 

toimintamme 

talousarvion 

puitteissa 

 

10.1 

Talousarvio ja 

tilinpäätös 

10.1  

Talousarvion 

toteumaa on 

käsitelty 

vastuu-

aluepalavereis

sa 

10.1 

Tilinpäätös 

toteutuu 

realistisen ja 

palvelut 

turvaavan 

talousarvion 

mukaan 

10.1 

Tilinpäätös 

toteutuu 

realistisen ja 

palvelut 

turvaavan 

talousarvion 

mukaan  

10.1  

Taloutta seurataan 

ja poikkeamiin 

puututaan ja 

vältetään alijäämän 

muodostumista 

 

Seurataan 

vastuualue- ja 

tulosaluepalaveris-

sa 
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11. Uuden 

organisaation 

talouden 

valmistelu, 

simulointi ja 

organisaatio-

rakenne 

 11.1 

Osallistuttu 

uudistustyöhö

n 

11.1 

Osallistutaan 

valmisteluihin 

ohjeiden 

mukaisesti 

11.1 

Osallistutaan 

valmisteluihin 

ohjeiden 

mukaisesti 

11.1 

Riittävät resurssit 

 

Osallistuttu 

valmistelutyöhön 

oman toimen 

ohella, töitä 

priorisoitu 

 

12. Järjestämme 

palvelut 

asiakaslähtöisesti 

ja kustan-

nustehokkaasti 

12.1 

Ajantasainen 

hinnasto 

 

12.1  

Uusittu 

maksutaksa 

valmisteltu ja 

otetaan 

käyttöön 

1.1.2018 

alkaen 

12.1  

Uusi 

hinnasto 

käytössä 

12.1  

Lain 

mukainen 

maksullisuus 

toteutuu  

100 %:sti 

12.1  

Hinnaston 

uusiminen 

 

Uusi hinnasto 

voimaan v. 2018 

alusta 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  

YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 

Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -10,2 438 23,7 420 0 420 -4,1 99 23,6

   Myyntituotot -12,3 215 0,5 219 0 219 1,9 46 21,0

   Maksutuotot 6,9 223 60,4 200 0 200 -10,3 53 26,5

   Tuet ja avustukset 0,0 0 -100,0 1 0 1 0,0 0 0,0

   Muut tuotot -100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT -5,3 2 386 0,6 2 424 0 2 424 1,6 726 30,0

       Palkat ja palkkiot -6,4 1 277 -0,9 1 307 0 1 307 2,3 405 31,0

       Henkilösivukulut -1,9 437 -5,0 427 0 427 -2,3 133 31,1

   Henkilöstökulut -5,3 1 714 -2,0 1 734 0 1 734 1,2 538 31,0

       Asiakaspalvelujen ostot 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot -14,5 160 8,1 169 0 169 5,6 46 27,2

   Palvelujen ostot yhteensä -14,5 160 8,1 169 0 169 5,6 46 27,2

   Aineet ja tavarat -2,3 133 54,7 94 0 94 -29,3 21 22,3

   Avustukset -13,3 82 5,1 78 0 78 -4,9 30 38,5

   Vuokrat 6,7 270 -0,7 310 0 310 14,8 89 28,7

   Muut kulut -26,4 27 -30,8 39 0 39 44,4 2 5,1

TOIMINTAKATE -4,4 -1 948 -3,5 -2 004 0 -2 004 2,9 -627 31,3

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

VUOSIKATE -4,4 -1 948 -3,5 -2 004 0 -2 004 2,9 -627 31,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -30,4 -15 -6,3 -6 0 -6 -60,0 -2 33,3

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

TILIKAUDEN TULOS -4,7 -1 963 -3,5 -2 010 0 -2 010 2,4 -629 31,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4,7 -1 963 -3,5 -2 010 0 -2 010 2,4 -629 31,3

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  KS 2018TA 2018
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 

 

Mittarit/tunnusluvut 

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2014 
 

TP 2015  TP 2016 
 

TP 2017 TA 2018 Toteuma 
1-4 
kk/2018 

Asukas, 
asiakas 
 

      

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn 
tulokset 

Asiakastyytyvä
isyyskyselyä ei 
toteutettu 

QPR- 
järjestelmän 
kautta ei ole 
tullut 
palautetta 

Järjestelmän 
kautta on 
tullut 
yksittäisiä 
palautteita 

 Asiakastyyty
väisyyden 
seuranta ja 
kehittäminen 

 

Palautetta 
seurataan 
ja 
hyödynne-
tään 

Valvontasuunni- Suunnitel- Suunnitel- Toteuma 77 Toteuma 66 100 % Toteuma 
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telman 
toteutuminen 
valtakunnalli- 
seen suunni-
telmaan nähden 
(%) 

mallinen 
valvonta 75 % 
(oma) ja 23 % 
(valtakunnalli-
nen) 

mallinen 
valvonta 
88 % (oma) 
ja 28 % 
(valtakun- 
nallinen) 

% omaan ja 
29 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

% omaan ja 
21 % 
valtakunnallis
een 
tavoitteeseen 
verrattuna 

22 % 
omaan ja 
8 % 
valtakun-
nalliseen 
tavoittee-
seen 
verrattuna 

Lain mukaisten 
laboratorio- 
palvelujen 
järjestäminen 
vuodesta 2015 
alkaen 

Laboratorio-
toiminta loppui 

Savo- 
Karjalan 
ympäristö- 
tutkimus  
Oy:n toimi- 
piste on 
aloittanut 
toiminnan 
Kajaanissa v. 
2015 

Laboratorion 
analyysipal-
velut kilpailu-
tettu ja Savo-
Karjalan 
Ympäristö-
tutkimus OY 
voitti kilpailun 

Riittävät 
laboratoriopa
lvelut saatu 

Asiakkaan 
kannalta 
riittävät 
palvelut 

Yhteistyötä 
laboratorion 
kanssa 
tehty 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

      

Kehityskeskuste
-lut (100 %) 
%-osuus yli 1 v. 
kestävistäpalve-
lussuhteista 

94 % 93 %  Toteutumis-
prosentti  
52 % 
 

Toteutumis-
prosentti  
97 % 

Toteutumis-
prosentti 100 
% 

Kehitys-
keskustelut 
aloitettu 

 
Työhyvinvointi 
 
Ilmapiiriosio ka. 
> 4 

 
 
 
4,2 

 
 
 
Ei toteutettu 

TYHY –
kysely: 
esimiestoi-
minta 4.1, 
ilmapiiri 4.1 

 
 
 
Ei mitata v. 
2017 

TYHY-
kyselyn 
ilmapiiriosio 
ka > 4 

Ei tehty 

Sairauspoissaol
o-jen 
kehittyminen 
pv/htv 
 

9 pv/htv 11 tp/hlö 12 pv/htv 
 
 

12 pv/htv < 10 pv/htv Tieto 
saadaan 
vuoden 
lopussa 

Täydennyskoulu
-tus pv/hlö/v 

2 kpl/hlö/v 
 

5 pv/hlö 5 pv/hlö 5 pv/hlö 
 
 
 
 

> 5 pv/hlö Tieto 
saadaan 
vuoden 
lopussa 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja 
tuotantotavat 

      

Asiakaskokemu
s 

Asiakaspalaut-
teet käsitelty 

Asiakaspalau
t-teet 
käsitelty 
(reklamaa- 
tioita 2) 
 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökun-
nan kanssa 
 
 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökunna
n kanssa 
 
Reklamaati-
oita 3 kpl 

Kerättyä 
tietoa 
asiakaskoke
muksista 
(reklamaatioit
a 
 < 2 kpl) 

Reklamaa-
tiot 
käsitellään 

Johdon 
katselmukset 
toteutettu 

Johdon 
katselmukset 
toteutettu labo-
ratorion 
vastuualu- 
eella 

Ei toteutettu Ei toteutettu Ei toteutettu Johdon 
katselmukset 
toteutetaan  
1 x/vuosi 

Ei 
toteutettu 

Verkkosivut 
päivitetty 

Verkkosivuja 
päivitetty. 
Verkkosivuja 
voi käyttää 

Verkkosivuja 
päivitetty 

Sivuja 
päivitetty 

Verkkosi- 
vujen 
päivittämises
sä on oltu 

Sähköisen 
asioinnin 
kehittäminen 

Verkkosivu-
ja on 
päivitetty 
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asiakaspal-
veluun (lupa- 
ja ilmoitus-
asioiden 
hoitoon) 

mukana.  
Palvelujen 
siirtoa 
verkkoon 
kehitetty 

Sähköinen 
raportointi 
onnistuu 

Ei mitattu On osallis- 
tuttu valta- 
kunnallisen 
tiedonsiir- 
tojärjestel- 
män kehi- 
tystyöhön 

Tiedonsiirto 
onnistuu 
osittain ja 
kehittämistyö
tä on jatkettu 

Toimittu 
valtakunnallis
ten ohjeiden 
mukaisesti 

Tiedot 
saadaan 
siirrettyä 
joustavasti 
eteenpäin 

Osallistuttu 
valtakun-
nalliseen 
kehittämis-
työhön 

Toimivat 
palveluketjut 
 

Palveluketjut 
luotu, päivit-
tämistarvetta 
on 
 

Palveluketju- 
ja päivitetty 

Päivitetty 
osittain 

Osallistuttu 
päivittämisee
n 

Palveluketjuj
en 
päivittäminen 

Työ 
aloitettu 

Työnjaon ja 
erikoistumisen 
kehittäminen 

Työohjeita 
luotu  

Lakisääteise
n 
näytteenoton 
toteuma 100 
% 

On kehitetty 
toimintatapo-
ja, työtä 
jatketaan 

Osallistuttu 
uudistustyöh
ön 

Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 
 
Sote- ja 
maakuntauu
distustyöhön 
osallistumi-
nen 
 
 

Työohjeita 
päivitetään 
 
 
On 
osallistuttu 
uudistus-
työhön 
 

Talous       

Talousarvion 
toteutuminen 

87 % 89 % 93,4 % 
 

94,6 % Tilinpäätös 
toteutuu 
talousarvion 
mukaan 

Toteuma  
4 kk,  
31,3 % 

Ajantasainen 
hinnasto 
 

Hinnastoa ei 
tarkistettu 

Maksutaksa 
hyväksytty 
hallituksessa 
16.12.2015  
§ 249 

Uusittu 
maksutaksa 
otettu 
käyttöön 
1.1.2016 
alkaen 

Uusittu 
maksutaksa 
valmisteltu ja 
otetaan 
käyttöön 
1.1.2018 
alkaen 

Uusi 
hinnasto 
käytössä 

Uusi 
maksutak-
sa otettu 
käyttöön 
1.1.2018 
alkaen 

 

 
Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 
 
Suunnitelmallisen valvonnan riskinarviointia on jatkettu. Vesilaitosten kanssa on käyty läpi 
valvontatutkimussuunnitelmia ja sovittu riskinarvioinnin laatimisesta vesilaitoksille. 
Ympäristöterveydenhuolto tulee hyväksymään uudistetun talousvesiasetuksen mukaiset  
vesilaitosten  riskinarvioinnit. 
 
Tupakkalain mukaisia parveketupakointiin liittyviä rajoituksia koskevia hakemuksia ei ole tullut 
vireille. 
 
Häiriötilannesuunnitelmaa ja laatukäsikirjaa on päivitetty. Päivittäminen on asetettu yhdeksi 
painopistealueeksi tälle vuodelle. 
 
Valtakunnallisen tietojärjestelmän (VATI) kehittämiseen on osallistuttu ja ilmoittauduttu syksyllä 
alkavaan pilotointiin. 
 
Eläinlääkintähuoltoon on saatu rekrytoitua kesäsijaiset, mutta lyhytaikaisten sijaisuuksien 
rekrytointi on aiempia vuosia vaikeampaa. 
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Sotkamon ja Paltamon eläinlääkintähuollon tila-asiat ovat edenneet suunnitellusti. 
Hyrynsalmen tiloihin etsitään vaihtoehtoja. 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön on osallistuttu. 
 
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan suunnitelmakauden 2015 - 2019 mukaisen suunnitel-
man perusteella. Vuoden 2018 osalta huomioidaan keskusvirastojen päivitykset vuosille 2018 – 
2019. Päämääränä on valvonnan vaikuttavuus. Riskinarvioinnin kehittämistä jatketaan ohjelmi-
en mukaisesti.  

Oiva-tarkastukset on laajennettu koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita. Tarkastus-
toimintaa jatketaan. Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus on tulossa lausunnolle 2018. 
Määräykset elintarvikkeista annettavista tiedoista ovat uudistuneet. Terveydensuojelussa talo-
usveden laatuun vaikuttavia riskejä arvioidaan ja hallitaan yhdessä talousvettä toimittavien lai-
tosten kanssa uusiutuneen lainsäädännön mukaisesti. Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on 
omavalvonta. Koulujen tarkastuksia tehdään muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistutaan 
sisäilmatyöryhmien työskentelyyn kunnittain. Uuden tupakkalain (549/2016) mukaan tupakoi-
den lisäksi on tullut uusia tuotteita, jotka vaativat myyntilupakäsittelyn ja vuonna 2017 parveke-
tupakointia voidaan rajoittaa tupakkalain nojalla. Tehtävää tullaan hoitamaan Valviran antamien 
ohjeiden mukaisesti. Valvonnan painopisteenä on tupakointikieltojen ja –rajoitusten valvonta 
ravintoloissa sekä myynnin ja markkinoinnin valvonta. Tupakan myynnin maksullisuus on muut-
tunut veroluonteiseksi. Myyntipistekohtainen maksu on 500 €/myyntipiste. Tämä tulee vaikut-
tamaan ympäristöterveydenhuollon tuloihin positiivisesti ja se vähentää maakunnallisten myyn-
tipisteiden määrää. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallistutaan valtakunnalli-
sen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-liittymät sekä VATI-hanke). 

Eläinlääkintähuollossa on viime vuosina saatu riittävästi praktikoiden sijaisia ja työn kuormitta-
vuutta pyritään edelleen vähentämään käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia päivystäjiä. Jatketaan 
työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä.  Päivystyksessä eriytetään pien- ja suureläinpäivystys-
tä eläinlääkintähuoltolain hengen mukaisesti silloin kun se on mahdollista.  Hygieenikkoeläin-
lääkärin virka saatiin täytettyä 2017. Eläinlääkintähuolto on saamassa uudet tilat Paltamoon. 
Lisäksi Hyrynsalmen tilojen kohtaloa selvitellään. Sotkamoon saatiin remontin myötä lisätilaa. 
Klinikka- ja laitemaksut päivitetään vuoden 2018 alusta. 

Alkutuotannon valvonta on uudistunut vuoden 2017 aikana; mukaan tulee paljon uusia kohde-
ryhmiä, joita ei ole ennen valvottu. Uusiin valvontakohteisiin ja niiden valvonnasta laadittuihin 
ohjeisiin perehdytään sekä valvonnan kohteina olevia toimijoita ohjataan. Eläinsuojelulaki tulee 
uudistumaan vuoden 2018 aikana. Ilmoituksenvaraiset kohteet tarkastetaan riskinarviointiin 
perustuen 1–3 vuoden välein. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 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. Jatkossa harkinnanvaraista näyt-
teenottoa vähennetään. Näytteenotto tullaan tekemään projektiluonteisena niin, että se koh-
dennetaan johonkin tiettyyn riskialttiiseen elintarvikeryhmään. Laboratoriotoiminnan sujuvuutta 
pyritään parantamaan yhteistyöllä ja etsimällä ratkaisua logistiikkaan. 
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2 LIIKELAITOKSET  

2.1 Kainuun Työterveys – liikelaitos 

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Eija Alatalo 

Strategiakartta 2018–2026 (kaksi valtuustokautta) 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  
 
 
 
Asiakas  
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
osaaminen 

 
 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
Talous 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen strategiakartta 2018–2026. Strategiset päämäärät näkö-
kulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme työnantajien ja työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. 

Järjestämme vastuullamme olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2026 

Kainuun Työterveys -liikelaitos on arvostettu edelläkävijä työterveyshuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittä-
jänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET 
TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 



127 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 
 
 
 
 

 Asiakas  

Strateginen pää-
määrä 

 

 Hyvinvoivat kainuulaiset työnantajat ja työntekijät 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP17) 
Tavoite 2018 Tavoite 2021 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 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. Korvaus-
luokka 1 (en-
naltaehkäisevä 
työ) oli 50,6 % 
eli tavoittee-
seen päästiin 
 
 

1.1. 
Kelan korvaus-
luokka 1 (en-
naltaehkäisevä 
työ) > 55 % 
kokonais-
kustannuksista 
 

1.1. 
kl 1 > 60 % 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
Riittävät resurssit 
vastaamaan asia-
kasyritysten työ-
terveyshuollosta 

kl 1 toiminta oli 
52,2 % kokonais-
kustannuksista 

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. 
Työterveys-
neuvotteluja 
504 kpl, joka 
ylitti tavoitteen 

2.1. 
Tavoitteena on 
löytää 95 % 
yrityksen osa-
työ-kykyisistä 
henkilöistä, 
työterveys-
neuvottelujen 
määrä > 500 

2.1. 
Tavoitteena on 
löytää 95 % 
yrityksen osa-
työ-kykyisistä 
henkilöistä, 
työterveys-
neuvottelujen 
määrä > 500 

 

2.1. 
Yrityksen vastaa-
vat ammattihenki-
löt tekevät tiivistä 
yhteistyötä henki-
löstöhallinnon 
kanssa (kump-
panuus), työkyvyn 
tuen mallin aktiivi-
nen käyttö työter-
veyshuollossa 

Työterveysneuvot-
teluja oli 250 kpl  

3. Kehitämme 
vaikuttavuutta 

3.1.  
Vaikuttavuus-
mittari, suhdelu-
ku= alkaneet 
osatyö-
kyvyttömyys-
eläkkeet / työky-
vyttömyys-
eläkkeet  

 

 

 

 

 

3.1. Yhteistyö 
valtakunnalli-
sen laatuver-
koston  ja Ke-
van kanssa on 
jatkunut, mutta 
vuodelta 2017 
ei ole uutta 
tietoa suhdelu-
vuista tai hylky-
%. 

3.1.  
Tavoitteena 
löytää työky-
kyä, suhdeluku 
50/50 

3.1.  
Tavoitteena 
löytää työky-
kyä, suhdeluku 
50/50 

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 

Alkuvuotta koske-
via suhdelukuja ei 
ole käytettävissä.  
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 Henkilöstö ja osaaminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 

(TP17) 
Tavoite 2018 Tavoite 2021 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

4. Tuemme henki-
löstöä, johtamista 
ja lähiesimiestyötä 

4.1. 
Kehitys-
keskustelut % 

 

 

 

 

 

 

4.1. 
Toteutuneet n. 
90 %    

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-
tyskeskustelu 
käydään kaik-
kien kanssa, 
uusien ja 
sijaisten 
kanssa n. 2 
kk päästä 
työhöntulosta 
(varmistetaan 
perehtymisen 
onnistuminen) 

4.1 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitel-
lusti 

Kehityskeskusteluja 
on käyty 21 %. 

 

 

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.  
Osatyökykyisille 
etenemis-
suunnitelma 

5.1.    
Varhaisen tuen 
malli on aktiivi-
sessa käytös-
sä. Sairaus-
poissaoloja oli 
13,8 pv/HTV. 
Sairauspoissa-
olojen osalta ei 
päästy tavoit-
teeseen 

 
5.2  
Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole 
tehty 

 

 
 

 
5.3     
Täydennyskou-
lutuksia on ollut 
8,32 
pv/työntekijä.  
Täydennyskou-
lutusvelvoite on 
täytetty 
 

 
5.4.  
Tiivis yhteistyö 
työterveyshuol-
lon kanssa on 

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 
 

5.1.    
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 
 

5.1. 
Varhaisen tuen -
mallin käyttö 

Sairauspoissaolo-
päiviä oli 4,6/ HTV 

 

 

 

5.2.   
Kaikissa työyhtei-
söissä hyvinvointi-    
kyselyn palaute 
käsitelty 

Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole tehty 
ensimmäisen osa-
vuosikatsauksen 
aikana. 
 
5.3.  
Täydennyskou-
lutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutus-
ten kirjaaminen 
HRM-järjestelmään 

Täydennyskoulutuk-
sia on ollut 1,98/hlö 

5.4. 
Tiivis yhteistyö työ-
terveyshuollon 
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5.5.  
Varhemaksujen 
osuus- % henki-
löstökuluista 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.6.  
Sähköinen terve-
ystarkastus joka 
kolmas vuosi  

toiminut ja 100 
% tehty osatyö-
kykyisille ete-
nemissuunni-
telmia 

 
5.5.  
Korvaavan työn 
malli on tehty.  
Toukokuussa 
oli koulutustilai-
suus henkilös-
tölle.  Varhe-
maksuissa on 
nouseva trendi 
edelliseen vuo-
teen verrattuna 
(951,97 e 
vuonna 2016 ja 
9572,34 e 
vuonna 2017) 
 
5.6. 
Mehiläinen 
aloitti toiminnan 
1.4.2017.  Työ-
kykyriskejä on 
löydetty ja tule-
vaisuudessa on 
tarkoitus tehdä 
sähköisiä ter-
veystarkastuk-
sia henkilöstölle 

 
 
 
 
 
 
 
5.5.  
laskeva trendi 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

5.6.  
Tehdyistä tar-
kastuksista 
työkykyriskejä  
< 35 % 

 
 
 
 
 
 
 
5.5.  
Varhe-
maksujen 
osuus henki-
löstö-kuluista 
pienenee 5 % 
 
 

 

 

 

 

5.6.  
Tehdyistä 
tarkastuksista 
työkykyriskejä    
< 30 % 

kanssa 
 
Osatyökykyisille on 
tehty 100 % etene-
missuunnitelmat. 
 
 
5.5. 
Luodaan korvaavan 
työn malli 

Varhemaksut olivat 
kuluvana vuonna 
(5884,69 euroa) 
hieman vähäisem-
mät kuin edellisen 
vuoden vastaavana 
ajankohtana 
(6993,48 euroa). 

 
 
 

5.6.  
Työterveys pystyy 
tarttumaan riskiyksi-
löihin riittävän var-
haisessa vaiheessa 

 

Mehiläinen ei ole 
käyttänyt sähköistä 
terveystarkastusta 
kuluvan ajanjakson 
aikana. 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP17) Tavoite 2018 Tavoite 2021 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

6. Johdamme pal-

veluiden tehokasta 

ja vaikuttavaa jär-

jestämistä sekä 

tuottamista asiakas- 

ja prosessitiedon 

avulla 

6.1.  
Asiakaskokemus 
ja -palaute (inter-
net/ palautelaati-
kot / yksikkö / s-
posti, puhelut), 
palautteet käsitel-
lään 100 % 
 
 
6.2.  
Tietotarpeet 

6.1.  
100 % käsitelty 
johtoryhmässä ja 
toimintoja on 
kehitetty niiden 
pohjalta  

 
 

6.2. 
Johdon rapor-
tointia on kehitet-

6.1.  
100 % käsittely 
johtoryhmässä 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. 
Raportointi-
ohjelma käytös-

6.1. 
100 % käsittely 
johto-
ryhmässä 

 

 

 
6.2.   
Tiedolla joh-
taminen on 

6.1.  
Varmistetaan, että 
palautekanavat 
toimivat   

Asiakaspalautteet 
käsitelty 100 % 
johtoryhmässä. 

 

6.2. 
Kehitetään rapor-
tointiohjelmaa tar-
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6.3. 
Paljon palvelua 
käyttävien asiak-
kaiden tunnista-
minen 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. 
Johdon katsel-
musten toteutu-
minen  

ty edelleen.  On 
lisätty toimintaa 
mittaavia laa-
tuindikaattoreita 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. 
Paljon palvelua 
käyttäviä asiak-
kaita ei ole tun-
nistettu.  Asia on 
kehitteillä 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.  
Johdon katsel-
mukset toteutet-
tiin toimipiste-
käynteinä 

sä 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.3. 
Tunnistamisen 
menetelmän 
valmistelu  
 
 
 
 

 

 

 
 

6.4.  
Johdon katsel-
mukset toteutu-
vat 100 % 

 

johtamis-
prosessin ydin 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.3.  
Menetelmä 
käytössä 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
6.4.  
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 100 
% 

peen mukaan 

Kehitteillä asia-
kasyrityksille työ-
terveyshuollon 
raportti Työnantaja 
Extranettiin auto-
maattiseksi 3 x v. 

Terveystarkastus-
ten yhteenvetora-
portti kehitteillä. 
  

6.3. 
Tutkimustiedon 
hyödyntäminen ja 
asiakkaan saami-
nen työkyvyn tuen 
toimintamallin pii-
riin 

Ei ole vielä käytös-
sä, suunnitteluvai-
heessa. 

 
 
6.4.  
Johdon katselmuk-
set toteutuvat 100 
% 

Johdon katselmuk-
sista tehty 70 %, 
kaksi yksikköä 
puuttuu. 

7. Kehitämme asi-

akkaillemme (yri-

tykset ja työntekijät) 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivisem-

paan osallistumi-

seen  

7.1.  
Sähköisten asi-

ointipalvelujen 

käyttöaste 

7.1.  

Sähköisistä pal-

veluista on otettu 

käyttöön net-

tiajanvaraus ja 

uudet nettisivut 

sekä sähköinen 

terveystarkastus 

ja Työnantajan 

Extranet 

 

 

7.1.  
Mobiilivastaan-

otot käytössä, 

etätyöpaikka-

selvityksiä teh-

dään, Työnanta-

jan Extranet 

palvelusisältöä 

laajennettu 

7.1.  
80 % asiakas-

yrityksistä 

käyttää Työn-

antajan Extra-

net-palvelua, 

työntekijät 

käyttävät 80 % 

sähköisiä pal-

velumuotoja 

7.1.  
Sähköiset palvelut 

pidetään ajan ta-

salla ja kehitetään 

uusia asiakasyri-

tysten tarpeita 

varten 

 

Videovastaanotto 

omasoten kautta 

kehitteillä. Ennen 

kesää otetaan 

käyttöön työterve-

yspsykologeilla. 

Myöhemmin muut 

ammattiryhmät. 

Chat palvelu ote-

taan käyttöön 1.8 

palveluohjaukseen 

sekä esimiestu-

keen. 
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8. Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti  

8.1.  
Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 
(Lean) 

8.1.  
Kehittämistyö-
ryhmä on päivit-
tänyt toiminta-
suunnitelmaa ja 
–prosessia sekä 
työkyvyn tukitoi-
mintamallia. 

Etäpalveluiden 
vastaanottopro-
sessia on kehi-
tetty 

8.1.  
Lean jalkautuu 
organisaatiossa 
ja koulutetaan 
lisää lähi-
esimiehiä Lean- 
työtapaan  

8.1. 
 Ajantasaiset 
hoito- ja  
palveluketjut  
ja Lean- työta-
pa käytössä 
koko organi-
saatiossa 

8.1.  
Palveluita kehite-
tään ja uudistetaan 
kehittämistyöryh-
män avulla 
 
Tj Sote Master 
Lean koulutukses-
sa ja tulossa yhden 
palveluketjun lea-
naus. 

Syntymässä uusi 
hoitoprosessi, ki-
pupotilaan hoito 
työterveyshuollos-
sa. 

 

9. Uudistamme   
palveluita  saata-
vuuden, saavutta-
vuuden ja korkean 
laadun varmistami-
seksi 

9.1. 
Omavalvonta, 
jonotusajat 

 

 
 
 

 
 

 

9.2. Potilasturval-
li-suus ja asiakas-
tyytyväisyys 

9.1.  
Jonotusaikoja ei 
ole mitattu alku-
vuoden aikana.  
Asia on kehitteil-
lä 
 

 
 

 

9.2.  
Pienten työpaik-
kojen työterve-
yshuollon käyn-
nistäminen on 
kehitetty tuote-
paketiksi.  On 
osallistuttu työ-
terveyslaitoksen  
asiakaspäivään 
”Yrittäjien tth 
käynnistäminen”.   
 
Uusia asiakas-
sopimuksia on 
syntynyt 102 
(henkilöasiakkai-
ta 1 602 ja vas-
taavasti lopetta-
neita yrityksiä on 
109 (henkilöasi-
akkaita 634).  
Asiakasmäärä 
on kasvussa 
verrattuna edelli-
sen vuoden vas-
taavaan ajan-
kohtaan 1 317 
henkilöasiak-
kaalla. 
 

9.1. 
Jonotusajat 
tavoiterajojen 
sisällä ja seu-
rantaan on jär-
jestetty 
 

 
 

 

9.2.  
Asiakastyyty-
väisyydestä 
hankitaan tietoa 
monikanavai-
sesti. 

 

Omavalvonta-
suunnitelmia 
päivitetään. 

Suurimpien 
asiakas-yritysten 
kanssa käydään 
1-2 kertaa/vuosi 
asiakas-
neuvottelut.  

Asiakkuuden 
hallinta-
prosessit valmis-
tuvat. 

9.1.  
Jonotusajat 
tavoiterajojen 
sisällä 

 
 
 
 

 

 

9.2.  
Asiakas-
tyytyväisyyttä 
seurataan 
monikanavai-
sesti. 

 

Omavalvonta-
suunnitelmat 
käytössä.  

Suurimpien 
asiakas-
yritysten kans-
sa käydään 1-
2 kertaa/vuosi 
asiakas-
neuvottelut. 

Asiakkuuden 
hallinta toimi-
vaa. 

9.1.  
Huolehditaan rek-
rytoinnista, resurs-
soinnista ja henki-
löstön työhyvin-
voinnista 
 
Jonotusaikatietoja 
ei saatavilla, suun-
nittelussa. 
 
 
9.2.  
Asiakastyytyväi-
syys on hyvällä 
tasolla. 
 
Asiakastyytyväi-
syyskyselyä ei ole 
tehtyä tällä ajan-
jaksolla. 
 
 
 
Omavalvonta-
suunnitelmat toi-
mintakäsikirjassa 
ja aktiivisessa seu-
rannassa. 
Asiakkuuden hal-
lintaprosessia päi-
vitetään. 
 
Suurimpien asia-
kasyritysten kans-
sa on pidetty asia-
kasneuvottelut. 
Asiakasmäärät 
ovat pienessä kas-
vussa edellisen 
vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan 
verrattuna. Asia-
kasyrityksiä 14 
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enemmän ja henki-
löasiakkaita 120 
enemmän. 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP17) Tavoite 2018 Tavoite 2021 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 

kk/2018 kursiivilla 

10. Toteutamme 

toimintamme talo-

usarvion puitteissa 

 

10.1.  
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

10.1.  
Talousarvion 
tilinpäätöstavoi-
tetta ei saavute-
ta, vaan tilinpää-
tös tulee jää-
mään 31 184,91 
euroa ylijäämäi-
seksi  

10.1. 
Tilinpäätös to-
teutuu  
talousarvion 
mukaan 

10.1. 
Tilinpäätös 
toteutuu  
talousarvion 
mukaan 

10.1.  
Taloutta seurataan ja 
poikkeamiin puutu-
taan 

Toimintakate on 
245 437,14 € ylijää-
mäinen ja ennuste 
on, että tulostavoite 
saavutetaan. 

11. Järjestämme 

palvelut asiakasläh-

töisesti ja kustan-

nustehokkaasti 

11.1.  
Henkilöstön, toi-
mintayksiköiden ja 
organisaation 
tuottavuus-
tavoitteet toteutu-
vat, tuottavuus -
prosentit 

11.1.  
Lääkärit 76 % 

Hoitajat 50 % 

Fysioterapeutit 
56 % 

Psykologit 49 % 

11.1.  
Lääkärit 70 % 

Hoitajat 60 % 

Fysioterapeutit 
70 % 

Psykologit 50 % 

sekä toiminta-
yksiköille re-
surssien mukai-
set tavoitteet 
 

11.1.  
Lääkärit 70 % 

Hoitajat 60 % 

Fysioterapeutit 
70 % 

Psykologit 50 
% 

sekä toiminta-
yksiköille re-
surssien mu-
kaiset tavoit-
teet 

11.1. 
Kustannuslaskenta, 
tiedottaminen, val-
vonta ja seuranta 
 
Lääkärit 74 % 

Hoitajat 56 % 

Fysioterapeutit 57 % 

Psykologit 54 % 
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KAINUUN TYÖTERVEYS 

LIIKELAITOS

1 000 €

Muutos-% 

TP-17/TP-

16

Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT -6,9 5 184 4,1 5 343 0 5 343 3,1 1 433 26,8

   Myyntituotot -7,0 5 168 4,0 5 317 0 5 317 2,9 1 430 26,9

   Maksutuotot 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Tuet ja avustukset 450,0 16 45,5 26 0 26 62,5 0 0,0

   Muut tuotot -100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 0,0

TOIMINTAKULUT -11,1 5 112 4,6 5 129 0 5 129 0,3 1 710 33,3

       Palkat ja palkkiot -12,7 1 886 3,3 2 145 0 2 145 13,7 650 30,3

       Henkilösivukulut -7,3 480 -5,5 449 0 449 -6,5 195 43,4

   Henkilöstökulut -11,6 2 366 1,4 2 594 0 2 594 9,6 845 32,6

       Asiakaspalvelujen ostot 0,0 123 -28,1 130 0 130 5,7 64 49,2

       Muut palvelujen ostot -22,8 2 176 13,6 1 909 0 1 909 -12,3 654 34,3

   Palvelujen ostot -15,9 2 299 10,2 2 039 0 2 039 -11,3 718 35,2

   Aineet ja tavarat 80,2 138 -5,5 159 0 159 15,2 46 28,9

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

   Vuokrat 4,2 294 -0,3 310 0 310 5,4 99 31,9

   Muut kulut 127,3 15 -40,0 27 0 27 80,0 2 7,4

TOIMINTAKATE -161,1 72 -21,7 214 0 214 197,2 -277 -129,4

   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 1 0,0 -3 0 -3 -400,0 1 0,0

VUOSIKATE -162,2 73 -21,5 211 0 211 189,0 -276 -130,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 21,2 -42 -33,3 -51 0 -51 21,4 -8 15,7

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

TILIKAUDEN TULOS -114,9 31 3,3 160 0 160 416,1 -284 -177,5

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -134,0 31 -43,6 160 0 160 416,1 -284 -177,5

TP 2017

Muutos-%

TP-16/

TP-15  TA 2018
Talousarvio-    

muutokset KS 2018

Muutos-%

TP-17/

ks-18

Toteuma 

1- 4 kk

 
 
 
Mittarit / Tunnusluvut 
  
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2014 TP 2015 
 

TP 2016  TP 2017 TA 2018 Toteuma 
1-4 
kk/2018 

Asukas, asiakas 
 

      

Asiakaskontaktien lkm 90 306 90 262 88 000 71 803 75 000 26 956 

       

       

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Työpaikkakokoukset 
yksiköittäin 

9 9 20 11 11 4 

Työpaikkakokoukset 
henkilökunta 

9 6 15 11 11 4 

Lääkäreiden lkm/htv 21/10 10/7,3 18/12 15/10,2 13/13 16/10,0 

   
 

    

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

       

Terveydenhoitokäynnit 
 

6 269 10 032 11 000 12 045 12 000 5 854 

Työpaikkatoiminta- 
käynnit 

799 1 707 2 000 1 469 1 500 617 

       
 
 



134 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Talous       

Kelan korvausluokka 1 2 408 701 € 2 307 777 € 2 897 075 € 2 623 465 € 2 906 530 € 1 013 236 
€ 

Kelan korvausluokka 2 2 867 010 € 2 865 068 € 2 897 075 € 2 514 427 € 2 378 070 € 896 315 € 

Kelan korvausluokka 0      26 119 € 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2018 

Työterveyshuollon yhtiöittämisvalmisteluita oltaisiin jatkamassa johtokunnan päätöksellä. Odo-
tellaan vielä toukokuun Kainuun soten yhtymähallituksen päätöstä. Yhtiön pitäisi aloittaa 
1.1.2019. Omistajana olisi Kainuun sote 100 %. 

Kehitimme asiakaskäyttäjille videovastaanotto mahdollisuutta työterveyspsykologeille 
omasoten kautta. Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön ennen kesää. Kesän jälkeen palvelutar-
jontaa laajennetaan työterveyshoitajille ja -lääkäreille. Omasotessa on valmistunut alkuvuodes-
ta verkkokursseja, joihin voi tutustua oma-aloitteisesti tai ohjauksen kautta.  

Yritysasiakkaille olemme kehittämässä online raportointia Työterveys Extranettiin ja esimiestu-
kea verkkovalmennuksella. Työterveystarkastuksista on lähiaikoina saatavilla esimiehille ja 
johdolle yhteenvetoraportti ns. työkykyraportti. Molemmat ovat vielä kehitysvaiheessa.  

Chat -palvelua on kehitelty ja sen on tarkoitus olla käytettävissä 1.8 alkaen. Chatin kautta tuo-
tamme palveluohjausta ja esimiestukea. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

 
Työterveyshuollon toiminta jatkuu liikelaitoksena. Lainsäädännöllinen muutos (HE 212/ 2016) 
antaa kunnallisille työterveyshuolloille siirtymäajan ns. yhtiöittämispakkoon vuoden 2019 al-
kuun saakka. 

Kehittämme asiakasohjausta (sähköiset palvelut) ja mahdollistamme vastaanotot myös puhe-
limella sekä kehitämme tiedon välitystä asiakasyrityksiin (Työnantajan Extranet  
-palvelun laajennus). 

Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jossa Työkyvyn tuki  
-mallin avulla etsimme työkykyriskin omaavat henkilöt aktiivisesti työterveyshuollon toiminnan 
keskiöön. Kehitämme uusia toimintamuotoja asiakasyritysten sekä oman henkilöstön kanssa 
(mm. etätoiminnat), jotta moniammatillinen osaaminen tulee hyödynnettyä koko toimialueella.  

Ennaltaehkäisevän työn avulla tuemme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaeh-
käisemme ennenaikaista eläköitymistä. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveys-
huolto toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. 
 

 

 


