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Tuloskortti        
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila TP18 Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Edistämme kainuu-
laisten hyvinvoin-
tia, terveyttä ja 
toimintakykyä laa-
jassa yhteistyössä 

Kansantautien 
vakioitu sum-
maindeksi (vertai-
lutieto vuoden 
viiveellä) 

Alueellisen 
hyvinvointi-
suunnitelman 
laatiminen aloi-
tettu 

126 125 Panostetaan ennal-
taehkäisevään työ-
hön, Hyte-työ yhteis-
työssä kuntien kans-
sa 

Toteutamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutu-
minen 

Poikkeamia Hoito- ja palve-
lutakuu toteutuu 
100 % kaikilla 
osa-alueilla 

Hoito- ja pal-
velutakuu 
toteutuu 100 
% kaikilla osa-
alueilla 

Maakunnallisen pal-
velulupauksen laati-
minen  

Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja 
palveluohjauksen 
malli 

Ennaltaehkäisevien 
palvelujen tarjonnan 
kehittäminen 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 

Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Omalla työssä vs 
ostopalveluna 
tuotetun työn 
kannattavuuden 
arviointi 

 Osaamisen ja 
resurssien uu-
delleen kohdis-
taminen 

 Osaaminen on yh-
teisessä käytössä. 
Oppilaitosyhteistyö 
tiivistä. Osaamis-
suunnitelmat moni-
muotoisia 

Johdamme henki-
löstön työhyvin-
vointia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

Varhemaksujen 
osuus-% henki-
löstökuluista 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Työhyvinvointi 
lisää tuottavuut-
ta ja asiakastyy-
tyväisyyttä 

 Mitä kuuluu -kyselyn 
aktiivinen hyödyntä-
minen. Asialliset 
työolot. Varhainen 
puuttuminen toimii. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

1. Tehokkaat 
palvelut 

2. Asiakasko-
kemus 

 Tiedolla johta-
misen ja säh-
köinen asioinnin 
lisääminen 

 Digitaalisten palve-
luiden käyttöönotto 

Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
kokonaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

 Hoito- ja palve-
luketjut luodaan 
asiakasproses-
seiksi 

 Kehitetään hoito- ja 
palveluketjujen kat-
selmointimalli (pro-
sessikatselmointi) 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Talousseuran-
nan ja suorite-
tiedon avulla 
johtaminen 

 Toimintaketjujen 
tehostaminen ja 
kustannustietoisuu-
den lisääminen.  
Uuden sairaalan 
toimintamallien käyt-
töönotto. 

Järjestämme pal-
velut kustannuste-

€/asukas kustan-
nukset kaventu-
vat koko maahan 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Koko henkilös-
tön talouskoulu-
tus 

 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puutu-
taan ja vältetään 
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hokkaasti nähden. alijäämän muodos-
tumista 

 
 
Mittarit / Tunnusluvut  
 
Mittarit/Tunnusluvut TP 2016 TP 2017 TP 2018 

 
TA2019 TA 2020 ta-

voite 

Asukas, asiakas 
 

     

Vakioitu kansantauti-
indeksi (Kela), laskee 
yhden yksikön vuodessa 
nykyisestä arvosta 

126,2 124,6 124 <128 < 128 

Vakioitu sairastavuusin-
deksi laskee yhden yk-
sikön vuosittain nykyi-
sestä arvosta 

120,2 120,4 120 <120/<112 < 120/< 112 

Terveyden edistämisen 
aktiivisuus perustervey-
denhuollossa (sijoitus 
parempi kuin koko 
maassa) 

70 (koko  
maa 67) 

 - 65 (koko 
maa 67) 

Suomen pa-
ras 

Suomen paras 

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen (poik-
keamat raportoidaan) 

ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 15. 
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odottanei-
ta oli yhteen-
sä 44 

ESH/TESA 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 
7. Hoidon-
tarpeen 
arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odotta-
neita oli 
yhteensä 
54. 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli 
yht. 2. 
Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odottanei-
ta oli yh-
teensä 293, 
joista kirur-
giaan 187 
ja silmä-
tauteihin 
106. 

Ei yhtään 
uhkasakkouh-
kaa 
tai huomau-
tusta 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuksia 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Sairauspoissaolojen 
kehitys (pvä/HTV) 

14,4 
tpv/HTV 

14,4 tpv/ 
HTV 

15,0 tpv/HTV 12,0 pvä/HTV 12,0 pvä/HTV 

Työhyvinvointikyselyn 
kehitys 

3,4 Joka toinen 
vuosi 

-  3,6 3,6 

Täydennyskoultuspv/hlö 8.444 
työpäivää 

3,1 pv/hlö 3,1 pv/hlö 3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 

Keskimääräinen siirty-
misikä eläkkeelle nou-
see 

61,5 vanhuus-
eläkkeelle 
64,0, työ-
kyvyttö-
myyseläk-
keelle 
59,1 

60,6 62,0 62,0 

Varhemaksujen osuus-
% henkilöstökuluista 

0,84 % 0,67 % 0,75 % 
 

laskeva trendi laskeva trendi 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2016 TP 2017 TP 2018 
 

TA2019 TA 2020 ta-
voite 

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

      

Laatujärjestelmän ulkoi-
set ja sisäiset auditoinnit 
(kpl/v) 
 

Ulkoiset 
100 % ja 
sisäiset 85 % 

Ulkoiset 
auditoinnit 
50 %, 
etenee 
suunnitel-
lusti 

Ulkoinen 
sertifiointiar-
viointi on 
toteutunut 
konservatii-
visella, ope-
ratiivisella ja 
leikkaus-
anestesian 
vastuualueil-
la ja näillä 
alueilla on 
ISO 
9001:2015 
sertifikaatti. 
Sisäisten 
arviointien 
toteutumis-
prosentti 
on 92 %. 

Toteutuu 100 
% 

Toteutuu 100 
% 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

75 % Toteutu-
neet 
n. 80 
% 

Toteutunut 
osittain, 
tarkempi 
tieto henki-
löstörapor-
tissa 

Toteutuu 80-
100 % 

Toteutuu 80-
100 % 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut 

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

Valmiit 
prosessit 
159, hoito-
ketjut 28 

Hoito- ja 
palveluketju-
ja on päivi-
tetty ja uu-
distettu, 
Lean mene-
telmiä on 
hyödynnetty 
päivitystyös-
sä. 

Lean jalkau-
tuu organisaa-
tiossa laa-
jemmalle 

Lean jalkautuu 
organisaatios-
sa laajemmalle 

Talous      

Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

kasvu -% 
0,3 

kasvu -% 
0,1 

kasvu-% 4,8 kasvu-% 1,0  

Sosiaali- ja terveyden-
huollon nettokustannuk-
set €/asukas 

3389 
(3106) 

3746 
(3049) 

 4045 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Sosiaalitoimen nettokus-
tannukset €/asukas 

1349 
(1301) 

1526 
(1238) 

 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Terveystoimen netto-
kustannukset €/asukas 

2040 
(1811) 

2220 
(1818) 

 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Perusterveydenhuollon 
nettokustannukset 
€/asukas 

612 (629) 673 (623)  Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2016 TP 2017 TP 2018 
 

TA2019 TA 2020 ta-
voite 

ventuu ventuu 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
€/asukas 

1428 
(1177) 

1546 
(1190) 

 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

THL, erikoissairaanhoi-
don tuottavuustilasto, 
keskussairaalat (yht. 16 
sairaalaa): episodituot-
tavuus 

Episodituot-
tavuus 
97 

Episodituot-
tavuus 
86 

Tieto saa-
daan 
alkuvuodes-
ta 
2020 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussairaa-
lan joukossa 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




