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1. Johdanto 

 

Pohjamateriaalina käytetty KPMG:n ”Kainuun sote kestävälle pohjalle” -arviointiraportti 
ei ole kuntalain eikä hallintolain mukainen oikeudellinen virallinen asiakirja, eikä sitä siten 
voida käyttää valiokunnan työn eikä päätöksenteon pohjana. Asiakirja on konsulttira-
portti, jota ei ole laadittu tähän tarkoitukseen, ja joka ei täytä tieteellisen tutkimuksen 
perusteita, eikä kuntalain, hallintolain, viranhaltijalain tai kuntayhtymän hallintosäännön 
asettamia edellytyksiä. 

 

Loppulausuntona totean, että luottamuksen menettämiselle esitetyt perustelut eivät pe-
rustu tosiasioille eivätkä asiakirjoihin. Yhteistyö kuntayhtymän johtajan, yhtymähallituk-
sen ja yhtymävaltuuston kesken on toiminut kiitettävästi eikä luottamuspulaa ole kos-
kaan tullut esille. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 
tai yhtymähallitus eivät ole koskaan käsitelleet kuntayhtymän johtajan luottamusta tai 
sen menettämistä, eivätkä ole esittäneet syitä, joiden johdosta olisin menettänyt heidän 
luottamuksensa.  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käyneet vuosittain kehitys-
keskustelun kanssani. Kehityskeskusteluissa on todettu, että tavoitteet ovat toteutuneet, 
eikä mitään huomauttamista ole ollut. Tämä on käsitelty myös yhtymähallituksen kanssa. 
Henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut sote-kuntayhtymässä ja valvovien viran-
omaisten mukaan laatu on parantunut. Potilastyytyväisyys on hyvää ja potilasvahinkoja 
on ollut aiempaa vähemmän. Yhteistyö valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveysministeri-
öön, valtiovarainministeriöön, Sitraan, Kuntaliittoon, sairaanhoitopiireihin ja muihin yh-
teistyötahoihin on erittäin hyvää, aktiivista ja saumatonta. Minut on nimetty asiantuntija-
jäseneksi useisiin sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmiin. 

 

Kainuun soten kuntayhtymän johtajan luottamuksen arviointi 

 

Lausunto: Kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta 
toimintaa yhtymähallituksen alaisena. Hallintosäännön mukaan tulosvastuullisia viran-
haltijoita ovat tulosjohtajat, vastuualuepäälliköt ja tulosyksikköpäälliköt, jotka vastaavat 
asioiden valmistelusta omalta alueeltaan. Johtoryhmässä on vuosittain johdollani arvioitu 
toimintaympäristön muutokset, jotka on ennakoitu strategiaan (kaksi valtuustokautta), vi-
sioon, strategisiin päämääriin, kriittisiin menestystekijöihin, pitkän aikavälin tavoitteisiin, 
lyhyen aikavälin tavoitteisiin, mittareihin ja vuosittaisiin toimenpiteisiin. Strategian poh-
jana olevia tarpeita on ennakoitu vuoteen 2030 saakka ja tarkempi suunnitelma on tehty 
myös seuraavan talousarviovuoden ja taloussuunnittelukauden eli seuraavien kolmen 
vuoden ajalle.  Tämän pohjalta on yhdessä kuntien nimeämien luottamushenkilöiden, 
yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen, kanssa valmisteltu strategian tarkistus yhtymä-

https://www.puolanka.fi/media/kainuun-sote-raportti-valmis.pdf
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valtuuston hyväksyttäväksi. Strategia perustuu ennalta arvioituihin muutoksiin ja paino-
pisteisiin sekä priorisointiin. Olen valmistellut asioita päätettäväksi strategian, toiminta-
suunnitelman ja talousarvion mukaisesti, jotta tulokset saavutetaan laadukkaasti, tehok-
kaasti ja nopeasti vuosittain. Johdollani on tehostettu toimintaa, toteutettu toiminnallisia 
ja rakenteellisia muutoksia, otettu käyttöön digitaalisia palveluja, hankittu ulkopuolista 
rahoitusta n. 6,5 miljoonaa euroa kehittämiseen, toteutettu useita kehittämistoimenpiteitä 
ja uudistettu organisaatiota sekä johtamisjärjestelmää. 

 

Loppulausuntona totean, että kuntien esittämissä lausunnoissa ei ole päätöksen perus-
teluina mitään pöytäkirjoja tai asiakirjoja. Valiokunnalle antamassani vastineessa olen 
perustellut, että väitteet eivät pidä paikkaansa ja käyttänyt perusteluna hallituksen pöy-
täkirjoja, muistioita ja muita virallisia asiakirjoja. Kunnat eivät ole toimivaltaisia viranomai-
sia kuntayhtymän johtajan luottamuksen arvioinnissa vaan kuntayhtymä työnantajana. 
Kuntalain 64.4 § tarkoittaa, että kunnat ovat toimivaltaisia kunnanjohtajan luottamuksen 
arvioinnissa. Se ei tarkoita, että kunnat voivat lähteä erottamaan toisen organisaation 
työntekijää esimerkiksi sairaanhoitopiirin johtajaa ja arvioida luottamustaan häneen. 
Kunta ei voi menettää luottamusta kuntayhtymän johtajaan, koska sillä ei ole toimivaltaa 
kuntayhtymään. Kuntien esittämä luottamuksen menettäminen ei perustu juridisiin asia-
kirjoihin vaan mielipiteisiin.   

 

2. Yhteistyö ja vuorovaikutus 
 

Kuntayhtymän johtajan ja kuntien välinen vuorovaikutus on kahden osapuolen välistä 
molemminpuolista yhteistyötä. Kuntayhtymän päätöksenteossa kuntayhtymän johtaja 
voi esittää valmisteltavaksi asioita, joista yhtymähallitus päättää. Omistajayhteistyötä on 
lisätty viime vuosina. Olen esittänyt yhtymähallitukselle lisää kuntien kanssa tehtäviä yh-
teistyömuotoja sekä kuntakierrosten lukumäärien lisäämistä, joka on toteutettu. Olen 
osallistunut lukuisiin tilaisuuksiin yhdessä johtavien viranhaltijoiden tai luottamushenki-
löiden kanssa. Olen osallistunut myös kuntajohtajakokouksiin ja esittänyt kunnille mah-
dollisuutta halutessaan lisätä keskustelutilaisuuksia. Kaikki kunnat eivät ole tätä mahdol-
lisuutta halunneet käyttää. 

 

Olen lisäksi tarjonnut kunnille mahdollisuutta halutessaan pyytää minut ja tarvittavia asi-
antuntijoita halutessaan kunnanhallitukseen, kunnanvaltuustoon ja seminaareihin. Osa 
kunnista on pyytänyt useammin kuin toiset. Kuntien palveluja koskevissa ongelmatilan-
teissa on otettu hyvin nopeasti yhteyttä kuntayhtymän johtajaan, jolloin olen selvittänyt 
asian ja parhaillaan se on korjattu muutamassa tunnissa. Näissäkään yhteyksissä ei ole 
koettu olevan yhteistyöongelmia.  

 

Olen esittänyt kuntien neuvottelukunnan perustamista ja kuntien palvelusopimuksen te-
kemistä, jotka ovat olleet valmistelussa ja toteutuksessa. Kuntien luottamusjohdon, kun-
tajohdon, yhtymähallituksen, yhtymävaltuuston, kuntayhtymän johdon ja asiantuntijoiden 
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yhteisiä neuvotteluja on lisätty. Kuntien omistajaohjaukseen tehdään yhteistyössä kun-
tien kanssa toimintamalli, jolloin kuntien vaikutusmahdollisuudet paranevat.  

 

Alla on listattu kuntien kanssa järjestämiäni tilaisuuksia, joihin lähes kaikkiin olen osallis-
tunut. Tilaisuuksissa on ennalta valmisteltu talousmateriaali ja toiminnalliset muutokset 
koko kuntayhtymän tasolla sekä tulosalueittain. Sote-kuntayhtymässä on käytössä Kai-
nuun maakunta – kuntayhtymän ajalla kehitetty talouden ennustemalli (talousjohtaja 
Asta Tolosen aikana) ja sitä on edelleen kehitetty edellisten vuosien toteuman perus-
teella taloushallinnon SAP-järjestelmään perustuvana mallina. Kainuun soten talouden 
ennustemallia esiteltiin KPMG:n konsultille ja pyysimme kehittämisehdotuksia, mutta hä-
nellä ei ollut mitään korjattavaa tai parannettavaa soten kehittämään ennustemalliin. Ti-
laisuuksissa on esitelty tiedolla johtamiseen ja ennakointitietoon perustuen kuntayhty-
män toimintaympäristön muutosta, asiakastarpeiden muuttumista, esitetty talouden ta-
sapainottamiskeinoja ja kuntayhtymän talouden sopeuttamista kuntien asettamaan raa-
miin. Kunnille on esitetty vaihtoehtoja talouden sopeuttamiseksi. Yhtymävaltuuston ja -
hallituksen kanssa on pidetty vuosittain useita strategia- ja talousseminaareja, joissa on 
esitetty myös toiminnan muutoksia talouden tasapainottamiseksi. Kuntayhtymän johtaja 
on osallistunut myös kuntajohtajakokouksiin. Yksittäiselle kunnalle lukumäärä voi tuntua 
pieneltä, mutta kuntayhtymän johtajalle vuosittainen lukumäärä on jo v. 2019 n. 36 tilai-
suutta ja v. 2018 n.23 tilaisuutta.  

 

Näiden lisäksi kuntayhtymän johtaja on osallistunut lukuisiin Kainuun maakunta- ja sote-
uudistuksen työryhmiin ja tilaisuuksiin kuntien kanssa. 

 

Kuntayhteistyötapaamisia:   

 

Kuntakierrokset 2019:  

20.5.2019 Suomussalmi klo 9-11.30 

20.5.2019 Hyrynsalmi klo 13.30-16 

22.5.2019 Ristijärvi klo 9-11.30 

22.5.2019 Puolanka klo 13-15 

24.6.2019 Kuhmo (tarjottu 28.5.ja 17.6.) 

3.6.2019 Sotkamo klo 13-15.30 

5.6.2019 Paltamo klo 8.30-11 

22.6.2019 Kajaani klo 9-11.30 

5.6.2019 klo 11- Paltamo neuvottelu TAHE-asioista/Ahoniemi 
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Palveluverkkoneuvottelut:  

- Kajaani 19.3.2019 
- Sotkamo 28.3.2019 
- Kuhmo 8.4.20109 
- Paltamo 7.5.2019 

 
Muut 

- Puoluesihteeri Pirkkalainen, Kajaani 18.1.2019 (mukana mm. Hatva) 
- Kuntakokous 21.1.2019 (mukana mm. THL arviointipäällikkö) 
- Talousseminaari 11.4.2019 
- Kuntien yhteiskokous 17.5. (liittyy sote-arviointiin) 
- Sotkamon valtuusto 29.5.2019 
- Valmiusyhteistyö Soten kanssa/Kajaani 10.6. 
- Tilaselvitys Kajaani  
- Kainuun Työterveys Kajaani 
- Raamineuvottelut 30.8.2019 
- Sote-selvityksen ohry 2.9.2019 
- Sote-selvitys jatkuu 9.9.2019 
- Raamineuvottelut 21.10.2019 
- Talousseminaari 22.10.2019 
- Valmiussuunnittelu soten kanssa/Kajaani 28.10.2019 
- Kainuun valmiusfoorumi kuntien ja viranomaisten kanssa 8.11.2019  
- Siltasopimuskokous ELY-keskus, kunnat, maakuntaliitto, 

 Kainuun Etu, KAO, KAMK 12.11.2019 
 

Kuntajohtajakokoukset: 

- 11.12.2019 
- 12.11.2019 
- 30.8.2019 
- 17.5.2019 
- 17.6.2019 
- 10.4.2019 
- 18.2.2019 

 

Vuonna 2018 

11.4.2018 Sote-valtuutetuille perehdytystä soten talouteen, Hyrynsalmella  

Kuntakierrokset 2018:   

- Paltamo 7.5. 

- Hyrynsalmi 14.5. 
- Suomussalmi 21.5. 
- Kuhmo ja Sotkamo 28.5. 
- Puolanka ja Ristijärvi 1.6.  
- Kajaani 7.6. 
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Muut 

- Talousseminaari 19.4. 
- Kajaanin kaupunginhallitus 28.8./talousarviovalmistelu 
- Raamineuvottelut 3.9.2018 
- Strategiaseminaari sote-valtuusto 16.10.2018 
- Kuhmon hallituksen kokous 20.11.2018 
- Kajaanin kaupunginhallituksen tutustuminen uuteen sairaalaan 30.11.2018 
- Kuhmossa (talousjohtajan kanssa Kuhmon valtuuston kokous, soten tilanne) 18.12.2018 

 
Kuntajohtajakokoukset: 
 
- 11.10.2018 

- 12.11.2018 

- 20.9.2018 

- 20.8.2018 

- 25.4.2018  

- 27.3.2018 

- 20.2.2018     

 

Vuonna 2018 ja 2019 oli Kainuun maakuntavalmisteluun liittyviä kokouksia kuntien, ELY:n, pelan 

ja maakuntaliiton kanssa, myös soten laajennetun johtoryhmän kanssa. 
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Olen lisäksi osallistunut Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen poliittisen ohjausryh-
män kokouksiin kuntien kanssa sekä ollut puheenjohtajana Kainuun maakuntavalmiste-
lun henkilöstön yhteistyöryhmässä. 

 

Loppulausuntona totean, että en ole toiminnallani omistajayhteistyön hoitamisessa an-
tanut perustetta luottamuksen menettämiselle, koska yhteistyötä on lisätty ja tapaamisia 
on järjestetty ja tarjottu kuntien toivomuksesta runsaasti viime vuosina. Tilaisuuksien yh-
teydessä ei ole esitetty epäluottamusta eikä myöskään luottamukseen liittyviä asioita.  
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3. Talous 

 

Kuntayhtymän johto on esittänyt vain oikeaa talouden ennustemalliin ja tilinpäätöksiin 
perustuvaa yhtymähallituksessa käsiteltyä tietoa. Yhtymähallituksessa käsitelty talouden 
seurantaraportti on lähetetty kuntiin kuukausittain heti yhtymähallituksen esityslistan 
asiana. Kuntayhtymän johtaja ei tee itse omaa arviota talouden toteumasta vaan se poh-
jautuu aina taloushallinnon järjestelmiin ja sen pohjalta taloushallinnon tekemään ennus-
teeseen. Tilinpäätösinfoissa ovat mukana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen kuntayh-
tymän johtaja, talousjohtaja sekä yhtymähallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat.  

 

Olen esittänyt talouden seurantaraportin käsittelyn yhteydessä johtoryhmässä tulosalu-
eille säästötoimenpiteitä. Yhtymähallitus on osaltaan päättänyt säästötoimenpiteistä. 
Osasta ovat hallintosäännön mukaan päättäneet viranhaltijat. Olen esittänyt vuosittain 
säästötoimenpiteitä yhtymähallitukselle, jotka löytyvät yhtymähallituksen pöytäkirjoista: 
mm. vakanssilisäykset vain ostopalveluiden omaksi toiminnaksi ottamisessa tai valvovan 
viranomaisen vaatimuksesta, asiakaspaikkavähennykset, palvelujen kriteerien tiukenta-
minen, määräaikaisten työntekijöiden rajoittaminen, hankintakielto, täyttölupa henkilös-
tön palkkaamiseen, toiminnan muutokset palveluissa, hankkeiden vähentäminen ja uusi 
sairaala - konseptisuunnitelman mukaiset muutokset vuosittain vuodesta 2016 lähtien 
(liite 1). Näitä toimenpiteitä on toteutettu joka vuosi. Kainuun soten perussopimuksen 
mukaan palveluiden muutoksista kunnissa tulee neuvotella kunnan kanssa. Kaikkia esi-
tettyjä toiminnan muutoksia ei ole kuntien taholta hyväksytty. Kainuun sotessa ei ole 
suoriteperusteista laskutusta täysjäsenkunnille, koska kuntien päättämänä siitä on luo-
vuttu jo Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikana. Jokaisella tulosyksiköllä on oma ta-
lousarvio ja sen seuranta. Kunnat ovat saaneet helmikuun loppuun mennessä vuosittain 
taloustiedot kuntien taloustilastointia varten palveluittain.  

 

Kainuun soten talouden tulevaisuutta ennakoidaan ja suunnitellaan pitkän aikavälin 
suunnitelmilla sekä tarpeiden kehittymisen arvioinneilla. Taloussuunnitelma tehdään la-
kien mukaisesti talousarviovuodelle ja kolmelle seuraavalle vuodelle, joten talousjohta-
minen ei ole liian pienissä sykleissä. Sotessa lainsäädäntö muuttuu usein nopeasti ja 
niihin reagoidaan vuosittain. Kunnille lähetetään koko vuoden talouden ennuste kuukau-
sittain heti yhtymähallituksen esityslistan mukana. Viime vuosina on tullut loppuvuodesta 
ennakoimattomia muutoksia, joita kukaan ei ole voinut ennustaa. Olen tehnyt soten joh-
toryhmän kanssa talouden tasapainottamiseksi sekä toiminnallisia että rakenteellisia 
muutoksia joka vuosi. Vuoden 2019 alussa aloitin johtoryhmän kanssa talouden tasapai-
nottamistoimenpiteet vuosille 2019 - 2023, joita esitettiin yhtymähallitukselle alkuvuo-
desta lähtien (liite 2.). Yhtymähallitus käsitteli talouden tasapainottamisohjelmaa maalis- 
ja huhtikuussa, jolloin myös tulosyksiköiltä pyydettiin esityksiä talouden tasapainotta-
miseksi ja asetettiin 50 000 euroa pysyvä tavoite/ yksikkö. Toukokuussa johtoryhmä esitti 
yksimielisesti mm. koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevien yt-menettelyiden käynnis-
tämistä. Yhtymähallitus halusi käynnistää ensin muut henkilöstön vapaaehtoiset säästö-
toimet, joita olivat paikallissopimusneuvottelut palkattomista virka- ja työvapaista sekä 



 

Kainuun sosiaali- ja  

terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

  9 (11) 

 21.2.2020  

  

 

lomarahan vaihdoista. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu yhtymähalli-
tuksessa käsitellyn toimenpideohjelman mukaan. Yhtymähallitus päättää hallintosään-
nön mukaan talouden tasapainottamisohjelmasta viranhaltijoiden esityksestä. Tilinpää-
tösennusteessa 2019 kuntayhtymän toimintakulujen nousu edellisen vuoden 2018 tilin-
päätökseen verrattuna on + 0,1% eli n. 196 000 euroa. Talouden tasapainottamistoimet 
ovat laskeneet toimintakuluja hallinnossa ennen luottotappiokirjauksen muutosta n. 1,4 
miljoonaa euroa, keskitetyissä tukipalveluissa n. 1.4 miljoonaa euroa ja vanhuspalve-
luissa n. 0,5 miljoonaa euroa eli yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa.  

 

Kainuun uusi sairaala konseptin mukaista johtamisjärjestelmää on valmisteltu yhteis-
työssä johtamisen työryhmän, tulosalueiden, vastuualueiden ja hallituksen kanssa. Minä 
tai johtamisen työryhmä emme ole missään vaiheessa asettaneet Uusi sairaala konsep-
tin mukaista muutosta prosessiorganisaatioksi ja sitä tukevaksi johtamisjärjestelmän 
muutokseksi kyseenalaiseksi. Esitimme kuntayhtymän johtajan johdolla johtamisen työ-
ryhmän kanssa 12.6.2017 prosessiorganisaatiota (liitteet 3 ja 4), jolloin vastuualuepääl-
liköt totesivat, etteivät hyväksy esitettyä organisaatiota ja esittävät elämänkaarimallin 
säilyttämistä ja tulosalueiden välisiä muutoksia. Heidän mukaansa prosessiorganisaatio 
ei ollut ajankohtainen vaan ensin tuli toteuttaa muutokset tulosalueiden välillä.  

 

Vastuualuepäälliköt esittivät ennen prosessiorganisaatioon siirtymistä toteutettavaksi 
seuraavat muutokset: leikkaus – ja anestesia samaan tulosalueeseen, maakunnallisen 
kuntoutuksen vastuualueen perustaminen sekä akuuttivastuualueen perustaminen, jo-
hon siirretään ensihoito ja tehohoito sairaanhoidon tulosalueelta. Johtamisjärjestelmä on 
muutettu näiden osalta viimeksi vuosien 2018 ja 2019 alusta lukien. Lisäksi tukipalvelu-
jen osalta on tehty johtamisjärjestelmän muutoksia. Tilaisuuteen osallistuivat koko johta-
misen työryhmä ja vastuualuepäälliköt.  Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelussa 
valmisteltiin järjestäjän ja tuottajan erottamista. Uudistuksen kariuduttua, johtamisen työ-
ryhmä on valmistellut prosessiorganisaatiota, joka on ollut jo lausunnolla vastuu-
aluepäälliköilläkin (liite 5). Talouden tasapainottamisohjelma koskee kaikkia tulosalueita 
ja vastuualueita, joilta on vuosittain pyydetty talouden tasapainottamistoimenpiteet. Uusi 
sairaala – konseptisuunnitelman 2013 toteuttamisen arvioinnin 11.4.2019 tehnyt NHG 
toteaa, että osa taloudellisista tavoitteista on jo toteutettu ja osa toteutuu 2. vaiheen val-
mistuessa (liite 6). Osa tulosalueista on saavuttanut hyvin taloudelliset tavoitteet esim. 
hallinto, vanhuspalvelut, keskitetyt tukipalvelut ja ympäristöterveydenhuolto, joten toi-
minnallinen muutos on toteutunut muuten kuin tilitasolla summien siirtelynä.  

 

Loppulausuntona totean, että olen esittänyt oikeat tiedot taloudesta, eivätkä yhtymähal-

litus, -valtuusto, tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja ole todenneet annetuissa tiedoissa 

korjattavaa. Tämän lisäksi kuntayhtymän johtaja ja johto ovat suhtautuneet vakavasti 

kuntien taloudelliseen tilanteeseen ja toteuttaneet talouden tasapainottamistoimia. Kai-

nuun uusi sairaala konseptin mukaista prosessiorganisaatiota ja johtamisjärjestelmän 

muutosta on valmisteltu koko ajan. Prosessiorganisaatiomalli on ollut lausunnolla jo 

2017, 2018 ja 2019, aikataulu uudistukselle on hyväksytty ja seuraava työpaja on 
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24.2.2020. En ole antanut toiminnallani perusteltua aihetta luottamuksen menettämi-

selle.  

 

Liitteet:  

Liite 1.  Uusi sairaala konseptisuunnitelman toteutus vuosina 2016-2020  

Liite 2. Talouden tasapainottamisohjelma 2019-2023.  

Liite 3. Johtaminen ja organisaatiorakenne esitys 12.6.2017 (vastuualuepäälliköiden työ-
pajoissa käsitelty) 

Liite 4. Prosessijohtaminen 12.6.2017 

Liite 5. Organisaatiomalliluonnos 20.2.2020 

Liite 6. Uusi sairaala konseptisuunnitelmasta ote 2.0 v. 2019 

 

 

4. Yleinen luottamus johtamiseen  

 

Loppulausuntona totean, että luottamuksen menettämiseen ei ole esitetty kuntalain mu-
kaisia tosiasiallisia ja päteviä perusteluja. Luottamuspulaa ovat pyytäneet selvittämään 
kunnat, jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään luottamuksen selvittä-
mistä. Luottamuksen menettämiseen ei ole perusteita, koska Kainuun soten yhtymäval-
tuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja eivät ole missään vaiheessa 
esittäneet tai käsitelleet kuntayhtymän johtajan luottamukseen liittyviä asioita. Lausun-
noissa on mielipiteitä ja virheellisyyksiä eivätkä lausunnot perustu juridisiin, kuntalain, 
hallintolain tai virkamieslain mukaisiin asiakirjoihin.  

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii kuntalain, hallintolain, sosiaali- 
ja terveydenhuollon lakien ja hallintosäännön mukaisesti. Kuntayhtymän hallintosään-
nössä yhtymävaltuustolla, yhtymähallituksella, kuntayhtymän johtajalla, tulosaluejohta-
jalla, vastuualuepäälliköllä ja tulosyksiköpäälliköllä on määritellyt tehtävät, joihin minulla 
ei ole toimivaltaa enkä voi niistä päättää. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja 
tekee päätökset esittelystä, jossa esittelijänä on tulosaluejohtaja. En siis tee yksin val-
mistelua enkä päätöstä, vaan asiat valmistellaan tulosalueilla tai yhteiset asiat ja päätös 
niistä tulosalueiden yhteistyönä. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja ei voi 
keskittää itselleen tehtäviä, jotka kuuluvat muille toimielimille. Lakien mukaan jokainen 
toimielin ja viranhaltija on virkavastuussa tehtävistään eikä niitä voi toinen viranhaltija 
tehdä. Lakien mukaan asioiden valmistelu kuuluu virkavastuulla tulosaluejohtajalle, vas-
tuualuepäällikölle tai tulosyksikköpäällikölle ja tätä virkavastuuta ei kuntayhtymän johtaja 
voi eikä halua ottaa. Kainuun soten virkavastuulla olevat viranhaltijat ovat hallinnollisissa 
asioissa niin osaavia ja korkeasti koulutettuja (ylempi korkeakoulututkinto), etteivät he 
salli tällaista toimintaa. Asioiden valmistelu tapahtuu tulosyksiköissä, vastuualuilla ja tu-
losalueilla, joista kuntayhtymän johtaja ei tiedä, ellei tulosaluejohtaja niitä hänelle esitä. 



 

Kainuun sosiaali- ja  

terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

  11 (11) 

 21.2.2020  

  

 

Kuntayhtymän johtaja tekee ainoastaan hallintosäännön mukaiset valmistelut tai päätök-
set tulosaluejohtajan esittelystä. Kuntayhtymän johtajan ja tulosaluejohtajien päätökset 
menevät otto-oikeuden käyttämistä varten välittömästi sähköisesti tiedoksi yhtymähalli-
tuksen puheenjohtajalle, ylemmälle viranhaltijalle ja yhtymähallituksen kokoukseen pää-
tettäväksi. Yhtymähallituksen puheenjohtaja tai yhtymähallitus ei ole todennut näissä 
menetellyn virheellisesti eikä niissä ole käytetty otto-oikeutta. Tilintarkastaja, tarkastus-
lautakunta tai sisäinen tarkastus eivät ole todenneet toimivallassa epäselvyyksiä. Hallin-
tosäännön mukaan tulosalueet päättävät tulosalueensa asioista ja niitä on todella paljon 
isossa organisaatiossa. Useaa tulosaluetta koskevassa valmistelussa on mukana useita 
henkilöitä eri tulosalueilta. Minä en osallistu enkä päätä hallintosäännön edellyttämiä asi-
oita laajemmin. Yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus eivät ole esittäneet minulle epäluot-
tamusta. Kuntayhtymän johtaja ei voi tietää tulosalueiden asioita ja päättää niistä, ellei 
tulosaluejohtaja tuo niitä hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymän johtajan toimivaltaan 
kuuluvina päätettäväksi. Aikani ei mitenkään riitä osallistumaan jokaisen tulosalueen, 
vastuualueen tai tulosyksikön asioihin (yhteensä satoja yksiköitä). Kainuun sotessa toi-
mitaan hallintosäännön mukaisesti eikä toiminnasta ole ollut huomauttamista. Toimival-
tainen yhtymähallitus, tulosaluejohtaja, vastuualuepäällikkö tai tulosyksikköpäällikkö ei-
vät anna omaa hallintosäännön mukaista virkavastuutaan minulle, enkä ota sitä vastat-
tavakseni.  

 

Loppulausuntona totean, että en hoida muiden asioita enkä pieniä asioita jo pelkästään 
sen vuoksi, ettei aikani mitenkään riittäisi selvittämään tulosalueille kuuluvia asioita, ellei 
tulosaluejohtaja niitä esitä minulle päätettäväksi. En ole aiheuttanut toiminnallani luotta-
muksen menettämistä. 

 

Kaiken edellä sanotun perusteella totean, että en ole antanut millään tässä esitetyillä 
perusteilla aihetta minuun mahdollisesti kohdistuvalle epäluottamukselle, eivätkä asi-
assa toimivaltaiset viranomaiset yhtymähallitus ja  -valtuusto ole koskaan esittäneet me-
nettäneensä luottamustaan minuun.  

 

 

  

Kajaani 21.2.2020  

 

 

 

Maire Ahopelto  



Uusi sairaala konseptisuunnitelman toteutus 2016-

2020 

Toimenpideohjelma rakenteelliset ja toiminnalliset 

muutokset

Copyright Maire Ahopelto
2019



Toimenpideohjelman toteutus 2017

1) Osastotoiminnan kokonaisuus (1.1.17 alkaen)

2) Poliklinikka- ja vastaanottotoiminnan kokonaisuus (1.1.17 alkaen)

3) Kuntoutuksen kokonaisuuden muodostaminen (1.1.17 alkaen)

4) Akuuttihoidon kokonaisuus (1.1.17 alkaen)

5) Psykiatrian osastopaikkojen muutokset

6) Kajaanin hoiva –yksikön paikkojen vähennys

7)         Erityishuollon laitospaikkojen vähennys

8) Kotihoidon henkilöstön lisäys (1.1.17 alkaen)

9) Päiväsairaalatoiminnan laajennus (31.1.17 alkaen)

10) Pth -paikkojen korvaaminen avopalveluilla,  ALIISA –malli Suomussalmella (1.8.17 alkaen)

11) Kotiin vietävät palvelut, yhden ensihoitajan malli Kajaanissa (25.9.17 alkaen) 

12) Keskussairaalan vuodeosastotoimintojen uudistus,  pilottiosastojen aloitus (2.10.17 alkaen)

Kainuun sote / ea / 041119  versio 1.0



21.2.2020

Vuoden 2018 toimintamuutokset

1. Organisaatiorakenteen ja johtamismallin uudistaminen

2. Vastaanotto- ja polikliinisen hoidon prosessien uudistaminen

3. Valinnanvapauden pilotoinnin valmistelu

4. Asiakasohjauksen ja omahoidon kehittäminen

5. Akuuttihoidon uudelleenjärjestelyt

6. Psykiatrian osastopaikkojen muutokset (1.1.18 alkaen)

7. Keskussairaalan vuodeosastojen uudistaminen

8. Kotiin vietävät palvelut / Kotisairaalatoiminnan laajentaminen (1.2.18 alkaen)

9. Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen muutokset

10. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

11. Kuntoutuksen käytäntöjen uudistaminen

12. Tietojärjestelmien uudistaminen

13. Asiakas- / palvelumaksujen ja palvelusetelien ohje / päätösasiakirja (1/18 alkaen)

14. Päiväsairaalatoiminnan laajennus (31.1.17 alkaen /2019 alkaen)

15. Vanhuspalvelujen hoivayksiköiden toiminnanmuutokset

16. Vanhusten ympärivuorokautisten paikkamäärien tavoitetila 2021

17. Muut ajankohtaiset asiat

Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Toimintamuutosten painopistealueet 2019

1. Valmistautuminen Kainuun Uuden sairaalan 1. vaiheen käyttöönottoon

2. Organisaatiorakenteen uudistaminen vuodelle 2020

3. Terveyskeskustoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen

4. Viestinnän tehostaminen / muutosviestinnän käytännöt

5. Palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen

6. Toiminnanohjausjärjestelmän (TOJ) käyttöönotto

7. Henkilöstön työkierron, osaamisen ja työvuorosuunnittelun kehittäminen

8. Sähköisen asioinnin kehittäminen ja monipuolistaminen

9. Yliopisto- ja oppilaitosyhteistyön (OY, ISY, KAMK, KAO) yhteistyö

10. Kotiin vietävien palvelujen laajentaminen

11. Oikea-aikaisten sosiaalipalvelujen järjestäminen

12. Kustannustietoisuuden / kustannustehokkuuden kehittäminen

13. Omavalvonnan ja laatujärjestelmän kehittäminen

14. Erityisvastuualueen (ERVA) yhteistyö ja työnjako

15. Tietojärjestelmäpäivitykset ja käyttövaltuushallinta 

16. Kainuun uusi sairaala -konseptisuunnitelman päivitys 2.0

17. Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelujen uudelleenjärjestelyt

18. Tila- ja resurssijärjestelyt

Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Vuoden 2020 toimenpideohjelman valmistelu

Pohjana Uusi sairaala -hankkeen konseptisuunnitelma 2013 

ja suunnitelman 2.0 –päivitys 4/2019

Toimenpideohjelman valmistelu ja seuranta

- vastuualueiden talousarvio- ja muutosesitykset 10/2019, hallitus 30.10.19

- hallituksen ja valtuuston talous- ja strategiaseminaari 22.10.19

Toimenpideohjelman tavoitteina 2020

- palvelujen uudistaminen kustannusneutraalisti

- avohoidon, sähköisen asioinnin ja kotiin vietävien palvelujen lisääminen sekä sosiaali-

palveluissa painopisteen siirtäminen korjaavista toimista ennaltaehkäiseviin palveluihin

- vuoteen 2020 mennessä erikoissairaanhoidossa 22 (13 operatiivisen ja 9 konservatiivisen

hoidon)*, aikuispsykiatriassa 6  ja perusterveydenhuollossa 22 * osastopaikan korvaaminen

vastaavilla avosairaanhoidon palveluilla

(*)  edellyttää Uudessa sairaalassa 22 paikan yleislääketieteen ja infektiosairauksien

potilaskohortin muodostamista

21.2.2020 Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Toimintamuutosten painopistealueet 2020

1. Kainuun Uuden sairaalan 1. vaiheen käyttöönotto

2. Valmistautuminen Kainuun Uuden sairaalan 2. vaiheen käyttöönottoon

3. Vuodeosastojaksojen lyhentäminen (kirurgia, sisätaudit)

4. ND:n tuottavuuden kasvu

5. Leikkausosaston tuottavuuden kasvu

6. Jononpurkutyöt (oma lisätyö + ostot)

7. Osastojen yöresurssin vähenemä, kun potilaat heräämössä/valvonnassa/päiväsairaalassa

8. Päivystyksen erikoislääkärin tehokas käyttö

9. Sihteerityön vähentämisen tavoite

10. Osastonäytteenoton siirto hoitajille ja kuljetuksen automatisointi

11. PTH –avohoitopalvelujen hoitajakäyntien vähentäminen

12. Kuljetusten automatisointi (tarvikkeet, ruoka)

13. Osastojen tukitehtävien siirto hotellihenkilöstölle

14. Kotiin vietävät palvelut

15. Muut toimenpiteet

Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Toimenpideohjelma 2020 (1)

Kainuun sote / ea/  041119  versio 1.0

1. Kainuun Uuden sairaalan 1. vaiheen käyttöönotto

- uusien toimintamallien käyttöönotto ja niiden tukitoimet

2. Valmistautuminen Uuden sairaalan 2. vaiheen käyttöönottoon

- syksyllä 2020 Kajaanin terveyskeskuksen vastaanotot ja kuntoutusosasto, 

lasten ja nuorten poliklinikka) 

- keväällä 2021 kehitysvammaosasto, lasten- ja nuortenpsykiatrian yksiköt ja

ensihoidon tilat

- syksyllä 2021 muut poliklinikat ja osastot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Vuodeosastojaksojen lyhentäminen (kirurgia, sisätaudit)

- hoitojaksojen lyhentämisen tavoitteet: operatiivinen 2.300 hoitopv ja

konservatiivinen 2.200 hoitopv

- päiväkirurgian ja leiko –toiminnan lisääminen

- säästötavoite 12,5 hoitohenk htv,  2,3 lääkärin htv,  yht 1.226.000 €



Toimenpideohjelma 2020 (2)

Kainuun sote / 041119  versio 1.0

4. ND:n tuottavuuden kasvu

- muista yksiköistä siirtyy päivystysosastolle potilaita, jolloin hoitopäivien

määrä kasvaa ad 89 %

- ND –lisäresurssien tarve ei kasva samassa suhteessa kuin osastolla

- säästötavoite 4,3 hoitohenk htv,  yht 304.000 €

5. Leikkausosaston tuottavuuden kasvu

- leikkausosaston ja heräämön hoitajaresurssi / 1000 asukasta = 0,45

- htv –säästö 7,0 hoitohenk htv,  yht 490.000 €

6. Jononpurkutyöt (oma lisätyö + ostot)

- toimintaa tehostamalla selvitään ilman lisätöitä,  säästötavoite 770.000 €



Toimenpideohjelma 2020 (3)

7. Osastojen yöresurssin vähenemä (siirto heräämö/valvonta/päiväsairaala)

- kirurgian vuodeosastoilla yöpyy keskimäärin 6,2 potilasta vähemmän

- htv –vaikutus 1,7 hoitohenk htv,   yht 115.500 €

8. Päivystyksen erikoislääkärien tehokas käyttö

- päivystyksen lääkäriresursseilla hoidetaan virka-ajalla 2.000 potilasta enemmän

- htv –vaikutus 1,7 lääkärin htv,  yht 249.000

9. Sihteerityön vähentämisen tavoite

- sihteeriresurssit vähenevät 20 %, edellyttäen että työtehtävät vähentyvät

- samanaikaisesti pyritään siirtämään hoitajatyötä sihteereille, mikä edellyttää

työnjaon uudistamista 2020 alkaen

- säästötavoite 11,2 muun henk htv,   559.000 €

Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Toimenpideohjelma 2020 (4)

10.  Osastonäytteenoton siirto hoitajille ja kuljetusten automatisointi

- kuljetusten automatisointi poistaa osastonäytteenottoon kuluvaa työpanosta

- säästötavoite 2,9 muun henk htv,  yht 145.000 €

11. PTH –avohoitopalvelujen hoitajakäyntien vähentäminen

- hoitajakäyntien vähentyminen 39.000 käyntiä

- onko tarkoituksenmukainen tavoite, kun tavoitteena avohoidon lisääminen ja

lääkärikäyntien korvaaminen hoitajakäynneillä

12. Kuljetusten automatisointi (tarvikkeet, ruoka)

- kuljetusten automatisointi vähentää sisäisten kuljetusten työpanosta

- säästötavoite 4,0 muun henk htv,  yht 200.000 €

Yhteensä kohtien 3 – 12 säästöpotentiaali 4,058 M€

Kainuun sote /041119  versio 1.0



Toimenpideohjelma 2020 (5)

13. Osastojen tukitehtävien siirto hotellihenkilöstölle

- hoitohenkilökunnan työtä siirtyy hotellihenkilöstölle

- säästötavoite ESH  5,4 hoitohenk htv siirtyy muulle henk,  yht 108.000 €

- säästötavoite PTH  5,7 hoitohenk htv siirtyy muulle henk,  yht 114.000 €

- toteuttamista ei ole aloitettu,  mitoitus edellyttää periaatepäätöstä

14. Kotiin vietävät palvelut

- kotisairaalatoiminnan laajentaminen Kajaanissa

- kotikuntoutuksen lisääminen

- kotihoidon etäkäyntien käyttöönotto

15. Muut toimenpiteet

- ravintohuolto- ja puhtaanapitopalvelujen uudelleenjärjestely Kajaanissa, 
mitoituksen tarkistaminen kaikissa soten toimipisteissä

Kohtien 13 – 15 säästötavoitteet vielä arvioitava erikseen

Kainuun sote / 041119  versio 1.0



Uusi sairaala –konseptin 2.0 -päivitys

Tavoitteet

1) Tausta-aineistona US –

konsepti vuodelta 2013 

(NHG, versio 1.0)

2) US –konseptin 

tavoitteiden toteutuminen 

2018 (versio 2.0)

3) Toimintamuutokset 

2018/2013 (muutossuunta 

ja –nopeus samoilla 

indikaattoreilla)

4) Tulevan kehityksen 

ennakointi vuoteen 2030

Copyright Maire Ahopelto

2013 2018 2030

2019



Kotiin vietävät palvelut - 180918

Copyright Maire Ahopelto

Yhteispäivystys

Ensihoito 24/7

Kotihoito

Kiireetön ensihoito 

ja potilassiirrot  

Lapsiperheiden 

kotipalvelu

Kotikuntoutus 

Kotisairaala 

Puhelinneuvonta, 

palveluohjaus 

Sähköinen asiointi 

ja omasote

Pth / esh osastohoito 

Avohoitopalvelut

Yhden 

hoitajan malli 

Mielenterveys-

palvelut

Asumis- ja palo-

turvallisuus 
Kodin muutostyöt 

Sote Pela

2019



Tk Forum 7/2018

2019 Copyright Maire Ahopelto
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Sisätautien benchmarking

2019 Copyright Maire Ahopelto



NHG:n vertaiskehittämisessä mukana olevat 

kotihoitoyksiköt



Vanhuspalveluiden tuottavuustilastot, 

Kuntaliitto

• Kotihoito

• Tehostettu palveluasuminen

• Vuodeosasto pitkäaikainen

2019 Copyright Maire Ahopelto



Tk Forum 8/2018 ja 10/2018 erillisraportti 

Kainuulle

2019 Copyright Maire Ahopelto



Tk Forum 11/2018

2019 Copyright Maire Ahopelto
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https://www.muma.fi/liitto/suomen_munua
istautirekisteri/munuaistautirekisteri

https://www.muma.fi/liitto/suomen_munuaistautirekisteri/munuaistautirekisteri


2019 Copyright Maire Ahopelto



2019 Copyright Maire Ahopelto



Auditoinnit

• Ulkoiset auditoinnit

• Sisäiset auditoinnit vuosisuunnitelman mukaan

Laadunhallintajärjestelmä

• Kainuun soten laatukäsikirja hyväksytty yhtymähallituksessa 23.5.2018 § 13 

2019 Copyright Maire Ahopelto
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Hallintoon/johtamiseen käytetty työpanos
Tulosalue ennen 

v.  2005

v.  2005 

jälkeen

v. 2011–

Ympäristöterveydenhuolto 2,2 2 3 (oto)

Johdon tuki 17 6 3 + 3 (oto) + 

hallintoylihoitaja

Sairaanhoidon palvelut 21 11,75 1 + 8 (oto) + 20 % 

ylihoitaja

Terveyden- ja 

sairaudenhoidon palvelut

47,40 26,50 1 +  20 (oto) + 2 ylihoitajaa

Perhepalvelut 32,75 24 1 +  14 (oto) + ylihoitaja

Vanhuspalvelut 40 14 4

Yhteensä 160,35 84,25 10 + 48 (oto) + 4,2 

ylihoitajaa

(ei sis. oh ymv. 

työpanosta)

Copyright Maire Ahopelto2019



Maire Ahopelto

kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, 

sote - ja maakuntauudistuksen 

valmisteluryhmän varapuheenjohtaja 

sp. maire.ahopelto@kainuu.fi

puh. 044 777 3033

mailto:maire.ahopelto@kainuu.fi


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä 

PÖYTÄKIRJA 11/2019 

Yhteistyötoimikunta 24.9.2019 § 90 
 

   
 
   

 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän yhtymähallitus 

27.3.2019 § 80 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän yhtymähallitus 

17.4.2019 § 110 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän yhtymähallitus 

29.5.2019 § 146 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän yhtymähallitus 

21.8.2019 § 195 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän yhtymähallitus 

18.9.2019  

 
§ 90   

 
Talouden tasapainottamistoimenpiteet 2019–2023 
 
 
(Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, 
hallintojohtaja Anu Huttunen, perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, vs. terveysjohtaja Kris-
tiina Kananen, vastuualuepäällikkö Arja Horto, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, ympä-
ristöterveysjohtaja Päivi Nykänen) 

 
 
Kainuun sotessa on laadittu kahden valtuustokauden strategia 
2018–2026 (BSC-tuloskortti) joka on valmisteltu ja hyväksytty 
vuosittain yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa. Strategi-
assa on neljä näkökulmaa: 
1. Asiakas ja asukas 
2. Henkilöstö ja uudistuminen 
3. Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja  
4. Talous 
 
Strategiassa on määritelty visio, toiminta-ajatus, arvot, kriittiset 
menestystekijät, strategiset päämäärät, tavoitetasot vuosittain ja 
pidemmälle aikavälille sekä toimenpiteet. Yhtymävaltuusto päät-
tää päivitetystä strategiasta joulukuussa 2019. 
 
Kainuun soten strategia pohjautuu useisiin selvityksiin ja tutkimuk-
siin väestörakenteen, palvelutarpeen ja kustannusten kehittymi-
sestä Kainuun sotessa. 
 
Uudenlaisella johtamisella, tuottavuuden kasvulla, toimintojen te-
hostamisella, palveluverkon uudistamisella ja henkilöstön tehok-
kaalla käytöllä tavoitellaan kustannuskehityksen leikkaamista jä 
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senkuntien edellyttämällä tavalla. Talouden tasapainottamisoh-
jelma rakentuu edellä mainittuihin neljään näkökulmaan, strategi-
siin painopisteisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
 
Vuosittain selvitysten pohjalta on tehty analyysi ja yhtymähallituk-
selle ja -valtuustolle on valmisteltu strategia, jota on käsitelty 
useita kertoja vuoden aikana yhtymähallituksen ja -valtuuston ta-
lous- ja strategiaseminaareissa. Perussopimuksen mukaisilla kun-
takierroksilla on analysoitu edellisen vuoden pohjalta toimintojen 
muutokset ja vaikutukset seuraavien vuosien talousarvioon. Ta-
loussuunnitelma on tehty kuntalain mukaisesti talousarviovuodelle 
ja kolmelle seuraavalle vuodelle. Kaikki toimintayksiköt, vastuu-
alueet ja tulosalueet ovat tehneet vuosittain talousarvion, josta 
muodostuu kuntayhtymätason talousarvio. Talousarvioprosessi 
on aloitettu vuosittain keväällä yhtymähallituksen antamien talous-
arviolaadintaohjeiden jälkeen kuntayhtymässä tehdyn vuosikellon 
mukaisesti. 
 
Yhtymähallituksen ja –valtuuston esityslistat ja päätöspöytäkirjat 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja niistä lähetetään sähköinen 
linkki julkaisualustalle yhtymähallituksen ja –valtuuston jäsenille ja 
kaikkien jäsenkuntien kirjaamoihin. 
 
Uuden sairaalan toimintojen uudistamisessa on tehty kaikkien tu-
losalueiden muutoksia koskeva konseptisuunnitelma ja se on hy-
väksytty Kainuun sotessa ja kunnissa vuonna 2013. Uuden sai-
raalan päivitetty konseptisuunnitelma 2.0 on tehty keväällä ja kä-
sitelty yhtymähallituksessa 21.8.2019 § 196. Konseptisuunnitelma 
sisältää tarkennetut tiedot tähän mennessä tehdyistä toiminnalli-
sista ja rakenteellisista uudistuksista sekä toimenpiteet tuleville 
vuosille. Uusi sairaala -konseptin mukaiset muutokset on käsitelty 
ja toteutettu seuraaville vuosille vuosittain vuodesta 2017 lähtien 
yhtymähallituksen hyväksymien toimenpideohjelmien mukaisesti. 
Yhtymähallitus on hyväksynyt 31.10.2018 § 223 toimenpideohjel-
man mukaiset rakenteen ja toiminnan muutokset vuodelle 2019.  
 
Toiminnan painopistettä ja rahoitusta siirretään nykyistä enem-
män väestörakenteen mukaisesti tulosalueilta toiselle. Lisäksi toi-
minnan tuottavuutta parannetaan työtehtävien uudelleen kohden-
tamisella palvelutarpeen mukaisesti. Tällä pyritään henkilöstövoi-
mavarojen optimaaliseen käyttöön, sillä tavoitteena on henkilöstö-
määrän vähentäminen. Henkilöstöresurssien määrän lisäksi tarvi-
taan edelleen henkilöstörakenteen arviointia kaikissa tuotettavissa 
palveluissa. 
 
Yhtymähallituksen 29.5.2019 § 146 käsittelemien tasapainotta-
mistoimenpiteiden lisäksi on tehty tässä esittelytekstissä oleva ta-
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sapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet tar-
kentuvat yhtymähallituksen päätöksen jälkeen ja toimeenpannaan 
syksyn 2019 kuluessa ja talousarviossa 2020. Kaikille toimenpi-
teille määritellään aikataulu ja vastuutahot, ellei niitä ole jo määri-
telty. 
 
Yhtymähallitus päättää strategian toimenpiteiden toteuttamisesta 
vuosille 2019–2023. 
 
Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2019 talousar-
vion/käyttösuunnitelman tasapainottamistoimenpiteitä kokouksis-
saan 27.3.2019, 17.4.2019, 29.5.2019 ja 21.8.2019. Hyväksyttyjä 
talouden tasapainottamistoimenpiteitä on pantu täytäntöön tulos-
yksiköissä.  
 
Kuntayhtymän yhtymähallitus antaa edelleen kuntayhtymän ta-
lousarvion 2019 tasapainottamiseen ja vuoden 2020 talousarvion 
valmisteluun seuraavat ohjeet: 
 
Kuntayhtymä järjestää ainoastaan sille kuuluvat lakisääteiset sosi-
aali- ja terveydenhuollon tehtävät ja vuoden 2020 talousarvioon ei 
varata enää määrärahaa: 

- järjestöavustuksiin (TA 2019 on 176 000 €) 
- ympäristöterveydenhuollon hyötyeläinten omista-

jille maksettava korvaus eläinlääkäreiden matka-
kuluista ja käyntimaksuista (TA 2019 on 85 000€) 

- veteraanien leskien kotipalvelun palveluseteleihin 
(TA 2019 on 100 000€) 

- päihteitä käyttävien äitien hoitoon ja kuntoutuk-
seen (TA 2019 on 162 000€, valtionavustus 90%). 
Vuoden 2020 osalta ei ole tietoa valtionavustuk-
sen jatkumisesta. Päihteitä käyttävien äitien palve-
lut ovat kuntien vastuulla oleva lakisääteinen teh-
tävä.  

- turvakotipalvelun järjestäminen (TA 2019 on 
80 000 €, valtionavustus 100 %) 

 
Käynnistetään palvelurakenteen uudelleen tarkastelu ja sotepal-
veluiden palveluverkko rakennetaan uudelleen asiakkaan näkö-
kulmasta katsottuna. Palvelut järjestetään kainuulaisille saatavuus 
ja saavutettavuus edellä ilman kuntarajoja.  
 
Kunnissa säilyy palveluna kotihoito ja muut kotiin vietävät palve-
lut, ensihoito, tehostettu palveluasuminen ja muut asumisen rat-
kaisut. Lakisääteiset muut sosiaalihuollon palvelut määräytyvät 
asiakastarpeen mukaisesti. Kuntiin määritellään hallitusohjelman 
mukaisesti sote-keskukset, joissa on palvelutarpeen mukainen 
palveluvalikoima. 
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Hallinto
Kohde;                €:t arvioitavissa Aikataulu Valmisteluvastuu, toimielin/virkanimikeMäärä €

Kehittämishankkeiden arviointi 2020 jory/yhtymähallitus 100 000

Järjestöavustukset 2020 jory/yhtymähallitus 176 000

Keskitetyt yhteiset tukipalvelut
Kohde;                €:t arvioitavissa Aikataulu Valmisteluvastuu Määrä €

Arkistojen uudelleen järjestelyt 2020

soten jory/ 

kepa/yhtymähallitus 40 00 - 100 000

Veteraanien lesket, palvelusetelit 2020 100 000

Kohde;     ei €-määräistä arviota Aikataulu Valmisteluvastuu
Tilojen vähentäminen 

-Kajaanin tilaselvitys tehty, jatkotoimenpiteet kesken

-Tilaselvitys muissa kunnissa 2019 2019-2020

soten jory/ 

kepa/yhtymähallitus xxx

TAHE-palvelujen tuottamisen selvittäminen 2019-2020

soten jory/ 

kepa/yhtymähallitus xxx

Käyttövaltuushallinta 2019

soten jory/ 

kepa/yhtymähallitus xxx

Perhepalvelut
Kohde;     ei €-määräistä arviota Aikataulu Valmisteluvastuu

Kodinmuutostöiden prosessin uudistaminen xxx

Tukihenkilötoiminta omaksi toiminnaksi 2019-2020 pepa/yhtymähallitus xxx

Kehitysvammahuollon Kajaanin pienten ryhmäkotien toiminnan uudelleen järjestely xxx

Pöllyvaaran asumisyksikön ja erityishuollon tilapäisyksikön tila-asiat 2019 pepa/yhtymähallitus xxx

Teppanan kohtaamispaikan lakkauttaminen 2019-2020 pepa/yhtymähallitus xxx

Sairaanhoitopalvelut
Kohde;                €:t arvioitavissa Aikataulu Valmisteluvastuu Määrä €

Valmistuskeittiöiden yhdistäminen/Kajaani 2020 ateriapalvelut/yhtymähallitus 30 000

Kajaanin alueen ateriakuljetukset omana toimintana 2020 ateriapalvelut/yhtymähallitus 100 000-200 000

Muiden kuntien puhtaanapitopalvelujen arviointi 2020 puhtaanapitopalvelut 80 000

Välinehuollon keskittäminen yhteen paikkaan 11/2019 2020 välinehuolto/yhtymähallitus 50 000

Paltamon röntgen suljetaan radiologia/yhtymähallitus 50 000

Materiaalipalvelujen uudistaminen

 - Ulkoisen ja sisäisen postituksen siirtäminen sähköisiin palveluihin 2019-2020 100 000-200 000

Kohde;     ei €-määräistä arviota Aikataulu Valmisteluvastuu

Kajaanin alueen ateriapalvelut omana toimintana 2020 ateriapalvelut/yhtymähallitus xxx

Muiden kuntien ateriakuljetusten tarkastelu 2020 ateriapalvelut/yhtymähallitus xxx

Lääkekäytäntöjen selvittäminen 2019 sairaala-apteekki/jory xxx

Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut
Kohde;                €:t arvioitavissa Aikataulu Valmisteluvastuu Määrä €

Yhden ensihoitajan mallin lopettaminen 2019 päätetty yhtymähallituksessa 250 000

Ensihoidon palvelutasopäätös/ambulanssien vähentäminen 2019-2020 ensihoito/Erva/yhtymähallitus 500 000

Tehovalvonnan paikkavähennys tilapäisesti (-3 paikkaa) 2019 akuutti/yhtymähallitus 350 000

Kirurgian osastopäivystys=>aktiivinen varalla olo selvityksessä 2020 operatiivinen/yhtymähallitus 350 000

Kohde;     ei €-määräistä arviota Aikataulu Valmisteluvastuu

Johtamisjärjestelmän uudistaminen 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Asiakas- ja palveluohjauksen keskittäminen yli kuntarajojen 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Keskitetty ajanvaraus 2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Sote-keskusten palvelujen profilointi hallitusohjelman mukaisesti 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Asiakasprosessien uudistaminen ja johtaminen 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Osastohoidossa hoitojaksojen lyhentäminen 2019-2021 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Kotisairaalatoiminnan ja kotikuntoutuksen tehostaminen 2019-2020 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Geriatrian osaamiskeskuksen perustaminen 2019 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

B-tason saattohoidon kehittäminen 2019-2021 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Osastojen avustavien tehtävien määrittely ja käyttöönotto 2019-2021 soten jory/tesa/yhtymähallitus xxx 

Vanhuspalvelut
Kohde;     ei €-määräistä arviota Aikataulu Valmisteluvastuu

Monipuolisen teknologian ja etäpalveluiden käyttöönotto erityisesti kotihoidossa 

(esim. etäkäynnit ja sähköisen oven avauksen laajentaminen). Edellyttää 

investointia.

2019-2023 soten jory/vapa/yhtymähallitus

xxx

Palvelurakenteen edelleen keventäminen (mm. hoiva- ja hoitokotipaikkojen 

muutokset) sekä palvelurakenteen prosenttiosuuksien määrittely/päätös.

2019-2023 soten jory/vapa/yhtymähallitus

xxx

Esim. kevyempien asumispalvelujen lisääminen yhteistyössä kuntien kanssa. 2019-2023 soten jory/vapa/yhtymähallitus

xxx

Ympäristöterveydenhuolto
Kohde;                €:t arvioitavissa Valmisteluvastuu Määrä €

Digiajärjestelmästä luopuminen 2019-2020 Ympäristöterveydenhuolto 20 000

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2019-2020 Ympäristöterveydenhuolto 9 000

Kalustomäärärahan supistaminen 2019-2020 ympäristöterveydenhuolto 10 000

Eläinlääkintähuollon (hyötyeläinten omistajille maksettava korvauksen poisto) 2020-2023 ympäristöterveydenhuolto 85 000
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Liite nro: 2 
 

Lisätietoja asiasta antavat Eija Tolonen-Manninen, talousjohtaja, 
puh.nro 050 404 1224 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, 
puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 
Yhtymähallitus hyväksyy edellä olevat kuntayhtymän taloudenta-
sapainottamisohjelman toimenpiteet toimeenpantavaksi vuosina 
2019–2023. Tasapainottamisohjelman mukaisesti toteutettavat 
toimenpiteet tuodaan hallintosäännön mukaisesti erikseen yhty-
mähallituksen päätettäväksi. 
 
 

Henkilöstöjohtaja:    
   

Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian käsi-
tellyksi Yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti. 

 
Yhteistyötoimikunta:  

 
Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian käsitellyksi 
Yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti. Kun talouden tasapai-
nottamisen kohteet tarkentuvat, yhteistyötoimikunnan näkemyk-
sen mukaan nämä tulee käsitellä vielä erillisinä asioina yhteistyö-
toimikunnassa. Yhteistyötoimikunta näki tärkeänä, että henkilös-
töä tiedotetaan mahdollisimman ajantasaisesti tilanteesta.  

 
 

 
   

 



Johtaminen ja organisaatiorakenne, 

Kainuun sote 18.5.2017

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi



Organisaatiorakenne, luonnos 14

http://prosessit.kainuu.fi/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flo

wchart&SID=iOC0O7afk7waMYOzsoLj5GS5sWpEALHGk8K060CVuNN&SMI=

&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID=19

77690044?3_0_1977690044_0

18.5.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Virpi Korhonen ja Marjo Huovinen-Tervo

http://prosessit.kainuu.fi/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7waMYOzsoLj5GS5sWpEALHGk8K060CVuNN&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID=1977690044?3_0_1977690044_0


Organisaatiorakenne, luonnos 14

18.5.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Virpi Korhonen ja Marjo Huovinen-Tervo



Työryhmätehtävä 1

• Määritelkää maakunnan liikelaitoksen keskeiset asiakaslähtöiset 

prosessit (pääprosessit)

– Keskustelua asiakasnäkökulmasta prosesseihin

Voisiko olla vain yksi pääprosessi? 

– Terveyden ja toimintakykyä tukevat palvelut?

Mitä sen alle voisi kuulua?

- ennaltaehkäisy

-korjaava

- kuntoutus

-kotona pärjääminen



Keskustelua 

asiakasnäkökulmasta
Arkielämän tukipalveluprosessit

• Sosiaalipalvelut
– Sosiaalityö

– Asumistuki

– Taloudellinen tuki 

• Vammaispalvelulain mukaiset 

palvelut ja tukitoimet

• Asumispalvelut
– Tuettu-, palvelu-, tehostettuasuminen 

• Kotihoito

• Neuvola, koulu- ja opiskelijat

• Ympäristöterveydenhuolto

Terveyden- ja sairaudenhoito 

tukipalvelut

• Akuuttihoito

• Kuntoutus, erityisterapia

• Osasto

• leikkausosasto

• Vo-ja pkl toiminta

• MT-ja riippuvuusienhoito

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / 

Etunimi Sukunimi

Ei erottele asiakkaan ikää tai sairautta



Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / 

Etunimi Sukunimi

Pääprosessit ja niiden alla tuotannon prosessit/ näihin työryhmä päätyi 

esityksessä



Ryhmäjako

Ryhmä 1

Thomas Riess

Maarit Rautio

Eija Alatalo

Riitta Leinonen

Pirjo Keränen

Merja Moisanen

Ryhmän vetäjä:

Ritva Keravuo

Paikka: valtuustosali

Ryhmä 2

Eija Tolonen-Manninen

Päivi Ahola-Anttonen

Olli-Pekka Koukkari

Arja Horto

Marja Heikkinen

Marjo Kangasharju

Ryhmän vetäjä:

Marjo Kemppainen

Paikka: Karvonen



Ryhmäjako

Ryhmä 3

Mikko Neuvonen

Tarja Juppi

Pirkko Heikkinen

Marja-Liisa Haataja

Sari Hynynen

Ritva Heinistö

Ryhmän vetäjä:

Lea Käsmä-Ronkainen

Paikka: Leino

Ryhmä 4

Pirjo Jokelainen

Elki Rutherford

Pirkko Hyvönen

Riitta Tervo

Paula Tornberg

Ryhmän vetäjä:

Jaana Koivunen

Paikka: Kekkonen



Keskeisiä käsitteitä:

Ydinprosessi 

 kertoo organisaation ydintehtävät esim. Lapsen, nuoren ja perheiden hyvinvoinnin ja 
terveyden tukeminen

 ovat yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen, alkavat ulkoisesta asiakkaasta ja päättyvät 
ulkoiseen asiakkaaseen

 tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

Pääprosessi 

 käsittävät organisaation keskeiset toiminnot, jotka muodostavat org. ydinprosessit

Osaprosessi/aliprosessi

 pääprosessin osia

 tuottavat asiakkaalle yksittäisen palvelun

Tukiprosessi

 luovat edellytykset ydinprosesseille, mutta organisaatio ei ole olemassa niitä varten 
esim. hankintaprosessi, osaamisen kehittäminen

18.5.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Virpi Korhonen ja Marjo Huovinen-Tervo



Ydinprosessit 

• Muodostavat organisaation palveluiden järjestämistason perusrakenteen 

(ydintehtävät)

– palveluvalikoima

• Vastuulla tarjota väestölle riittävät ja laadukkaat palvelut

– hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauden hoito

Lapsen, nuoren ja perheiden palvelut

Työikäisen palvelut

Ikäihmisen palvelut



Pääprosessit

 Pääprosessit muodostuvat  tulosyksiköiden tuottamista palveluprosesseista 

(osaprosesseista)

 Se kuinka prosessi etenee määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan (verkosto)

 Esimerkki odottavan, synnyttäneen perheen palveluprosessi

Odottavan, synnyttäneen perheen palveluprosessi

Äitiys-

synnytysyksikkö 

synnytysprosessi

Lastenneuvola 

neuvolaprosessi

Äitiysneuvola 

neuvolaprosessi

synnytys neuvolaseuranta

Hoito 

oerhehuoneess

a

Käynti äitipolilla

Äitiys-

synnytysyksikkö 

synnytysproses

si

Äitiys-

synnytysyksikkö 

poliprosessi

asiakas

toiminta

neuvolakäynnit



Prosessit

Esimerkki leikkauspotilaan hoitoprosessi

Leikkauspotilaan hoitoprosessi

käynti vastaanotolla

lähete 

erikoissairaanhoitoon

leikkausyksikkö

leikkausprosessi

osastohoito

osastohoito-

prosessi/kotiutu

s

vastaanottotoiminta

leikkaus kotiutuminenosastohoito

käynti-

poliklinikalla

leikkauspäätös

osastohoito

osastohoito-

prosessi
polikohortti

poliprosessi

asiakas

toiminta



Ydinprosessit
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Työryhmätehtävä 2

Organisaatiorakenteeseen (malliluonnos 14) liittyvät kysymykset

• Sosiaalipalvelut  

Mihin sijoittuvat  -> Sosiaalipalvelut keskitetty johtaminen ja hajautettu toiminta

• terveydenhuollon sosiaalityön 

• vammaispalvelujen sosiaalityö

• Vanhussosiaalityö

• Kuntoutuspalvelut -> Kuntoutusyksikkö; johtaminen keskitetty ja hajautettu 
toiminta 

Mihin sijoittuvat?

• vaativan kuntoutuksen yksikkö; osastokokonaisuuteen

• Geriatria; erikoisalana muiden joukossa

• Vammaispalvelut Ei osattu ottaa kantaa

Mihin sijoittuvat?

• erityishuollon tilapäisyksikkö

• erityishuollon poliklinikka



Työryhmätehtävä 2

• Neuvolan/lasten, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Vastuualueen nimi ?

• alle 18- vuotiaiden hammashoito

• perheneuvola

• yhteys akuuttihoitoon (synnytys, vate, somaattinen sh)

• MT- ja riippuvuuksien hoito terveyden- ja hyvinvoinnin alle, sisältää omat ja 
ostetut asumispalvelut, kuntien vo-toiminta

Mihin sijoittuvat? Ei osattu ottaa kantaa

• lapset ja nuoret

• asumispalvelut

• Ympäristöterveys 

Mihin sijoittuu? Terveyden- ja hyvinvoinnin alle, mutta keskusteluissa on 
mukana myös maakuntavirasto alaiseen toimintaan



Työryhmätehtävä 2

• Poliklinikka- ja vastaanottotoiminta

– Valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut ja niiden vaikutus 
vastuualueeseen?

• US konsepti suun. Mukaan jos laki sallii. Kaikki jää maakunnan 
liikelaitoksen alle, jos mahdollista

• Osastohoito

• Kotisairaala, kotisairaanhoito

• Sairaanhoidolliset tukipalvelut

Valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut ja niiden vaikutus vastuualueeseen?

• Asumispalvelut

Koskeeko ikäihmisten palvelua vai sijoittuuko kaikki asumispalvelu tänne?

Mitä siirtyy valinnanvapauden piiriin ja mikä vaikutus vastuualueeseen?

• Kotihoito

Koskeeko ikäihmisten palvelua vai sijoittuuko kaikki kotihoito tänne?

Mitä siirtyy valinnanvapauden piiriin ja mikä vaikutus vastuualueeseen?

• Tukipalvelut

Minne esim. lääkintälaitetekniikka sijoittuu?



Prosessijohtaminen

Virpi Korhonen ja Marjo Huovinen-Tervo

15.5.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Korhonen ja Huovinen-Tervo



Keskeisiä käsitteitä:

Ydinprosessi 

 kertoo organisaation ydintehtävät 

 ovat yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen, alkavat ulkoisesta asiakkaasta ja päättyvät 
ulkoiseen asiakkaaseen

 tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

Pääprosessi 

 käsittävät organisaation keskeiset toiminnot, jotka muodostavat org. ydinprosessit

Osaprosessi

 pääprosessin osia

 tuottavat asiakkaalle yksittäisen palvelun

Tukiprosessi

 luovat edellytykset ydinprosesseille, mutta organisaatio ei ole olemassa niitä varten 
esim. hankintaprosessi, osaamisen kehittäminen
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Ydinprosessit

• Muodostavat organisaation palveluiden järjestämistason perusrakenteen 

(ydintehtävät)

– palveluvalikoima

• Vastuulla tarjota väestölle riittävät ja laadukkaat palvelut

– hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauden hoito

Kiireelliset palvelut

Kiireettömät palvelut

Kotiin annettavat palvelut



Pääprosessit

 Pääprosessit muodostuvat  tulosyksiköiden tuottamista palveluprosesseista 

(osaprosesseista)

 Se kuinka prosessi etenee määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan (verkosto)

 Esimerkki odottavan, synnyttäneen perheen palveluprosessi

Odottavan, synnyttäneen  perheen palveluprosessi

neuvolakäynnit

äitiys-

synnytysyksikkö

synnytysprosessi

lastenneuvola

neuvolaprosessi

äitiysneuvola

neuvolaprosessi

synnytys neuvola-

seuranta

hoito perhe-

huoneessa
käynti äitipolilla

äitiys-

synnytysyksikkö

synnytys-

prosessi

äitiys-

synnytysyksikkö

poliprosessi

asiakas

toiminta



Keskeisiä käsitteitä:

Palveluprosessi

 palveluprosessi tarkoittaa asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen 
kohdistuvaa palvelutapahtumien muodostamaa kokonaisuutta 
(tapahtumasarjaa), jotka kukin voivat sisältää useita palvelutapahtumia

 palveluprosessi koostuu palvelutapahtumista eli palveluntuottajan ja 
vastaanottajan välisistä vuorovaikutustilanteista. (STM 1998.)

 palveluprosessi päättyy asiakkaan palvelun lopettamiseen tai palveluketjun 
jatkumiseen toisessa yksikössä

Hoitoprosessi

 hoitoprosessi on hoito-ongelman määrittelyssä, hoidon suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa käytetty ajattelumalli

 käytetään myös käsitettä hoitopolku tai hoitolinja

 prosessi on sarja yhden organisaation sisällä tehtyjä toimia, jotka tuottavat 
määritellyn lopputuloksen
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Keskeisiä  käsitteitä:

Palveluketju

 tarkoitetaan saman asiakkaan ongelmakokonaisuuteen kohdistuvaa ja 
organisaatiorajat ylittävää suunnitelmallista ja yksilöllisesti toteutuvaa 
palveluprosessien kokonaisuutta

 toimintamalli, jossa asiakkaan ongelmakokonaisuuden vaatimat toimet muodostavat 
ajasta, paikasta ja toteuttamisorganisaatiosta riippumattoman kokonaisuuden

 saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuva ja organisaatiorajat 
ylittävä, suunnitelmallinen ja yksilöllisesti toteutuva palveluprosessin kokonaisuus 
(Stakes 2002. Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastoja sanastoja)

 toimintatapa, jossa ammattilaisten verkostomaisella yhteistyöllä sekä ammattilaisen ja 
asiakkaan vuorovaikutuksella on keskeinen tehtävä. Asiakkaan 
ongelmakokonaisuuden hoidossa on mukana eri ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa.
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Keskeisiä käsitteitä:

Hoitoketju

 hoitoketju on saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen 

kohdistuva, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajat ylittävä, 

suunnitelmallinen ja yksilöllisesti toteutuva hoitoprosessien kokonaisuus

 terveydenhuollossa käytetään nimitystä hoitoketju yleensä silloin, kun 

ketjuun sisältyy vain terveydenhuollon hoitotoimia. Nimitystä 

palveluketju käytetään terveydenhuollossa silloin, kun ketjuun sisältyy 

myös muiden toimialojen palveluja. (Stakes 2002. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon sanastoja sanastoja.)
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Keskeisiä käsitteitä:

Asiakkuuspolku

 ei vaikuta potilaan medisiiniseen hoitoon

 hoidon ympärille rakentuva kokonaisuus, hoidon järjestelyt esim. 

ohjaus, yhteydenpito ammattilaisen kanssa, omahoitoa tukevat palvelut 

eriytyvät neljään vaihtoehtoiseen polkuun (asiakkaan profilointi)

 ammattilainen ja asiakas tekevät profiloinnin yhdessä 
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11/12/2012



Matriisiorganisaatio

• Prosessilähtöisessä mallissa johtaminen on organisoitu ensisijaisesti 
prosesseille

• Vahvuudet:

– kokonaisnäkemys korostuu

– yhtenäiset toimintamallit ja tavat kehittyvät

– eri tehtävissä toimivien henkilöiden suhteet paranevat

– organisaatiorakenteen joustamattomuus vähenee

– päätöksenteko nopeutuu

– mahdollistaa nopean ja helpon resurssien siirron

– työntekijöiden päätösvalta ja vastuu kasvavat

• Heikkoudet

- johtamisongelmia, jos valta- ja vastuukysymykset epäselviä

- mahdolliset valtataistelut



Prosessijohtaminen

• organisaation toiminnan jäsentämistä arvoa tuottaviksi prosesseiksi ja näiden 
systemaattista hallintaa ja parantamista

• kun organisaatio haluaa kehittää toimintaansa tehokkaasti, tapahtuu se 
parhaiten prosessien kautta.

Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, 
joita ovat mm:

• hyvä taloudellinen tulos

• asiakkaiden tyytyväisyys

• korkea tuottavuus

• oman henkilöstön tyytyväisyys.

keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eroavat kuitenkin merkittävästi

aikaisemmin käytetyistä.

11/12/2012









Prosessiajattelu edellyttää

• Ajattelutavan ja organisaatiokulttuurin muutosta

– strategialähtöisyys

– yhteistyökulttuuri

– kokonaisuuksien hahmottaminen

– yhteisten tavoitteiden ymmärtäminen

– oman roolin tiedostaminen lopputulosten aikaansaamisessa

– sisäinen toimittaja –asiakasajattelu

– asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys

• Henkilöstön ja henkilökohtaisen työympäristön muutosta

– valtuuksien laajentamista

– vastuualueiden laajentamista

– osaamisvaatimusten kiristymistä

– yhteistyötaitojen hallintaa

– prosessitiimeissä toimimista



Prosessiajattelu edellyttää

• Tavoiteasetannan muutosta

– tavoitteet jalkautetaan hoito- ja palveluketjuille, prosesseille ja 

osaprosesseille

• Roolien ja tehtävien uudelleen virittämistä

– päätöksentekoroolien ja -ketjujen määrittelyä

– prosessin toimintaan liittyvien roolien määrittelyä

– raportointisuhteiden määrittelyä

– resurssien ohjauksen määrittelytä

– jatkuvan parantamisen asennetta ja taitamista

– informaatioin jakamista prosessin ja sen vaiheiden tarpeiden mukaan



Prosessiajattelu edellyttää

• Tavoiteasetannan muutosta

– tavoitteet jalkautetaan hoito- ja palveluketjuille, prosesseille ja 

osaprosesseille

• Roolien ja tehtävien uudelleen virittämistä

– päätöksentekoroolien ja -ketjujen määrittelyä

– prosessin toimintaan liittyvien roolien määrittelyä

– raportointisuhteiden määrittelyä

– resurssien ohjauksen määrittelytä

– jatkuvan parantamisen asennetta ja taitamista

– informaatioin jakamista prosessin ja sen vaiheiden tarpeiden mukaan















3. johtaminen, vastuumatriisi (esim.)











Org. johto

Tulosalueiden johtaminen 

• Hallinnollinen ja 

taloudellinen vastuu

• Hallinnollinen ja 

taloudellinen vastuu
Tulosalueen 

johtaja

Vastuualueen 

päällikkö 

Tulosyksikön 

esimiehet

Työyksikön 

lähiesimies

• Hallinnollinen ja 

taloudellinen vastuu

• Hallinnollinen ja 

taloudellinen vastuu

• Toiminnallinen vastuu, ei 

varsin. talous- ja 

hallinnollista vastuuta 

• Voi olla useita 

vastuualueita alaisuudessa

• Voi olla useita 

tulosyksiköitä 

alaisuudessa

• Voi olla useita työyksiköitä 

alaisuudessa



Johtamisen vastuunjako 

Ydinprosessin johtaja 
- vastaa prosessin toimivuudesta, 

tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

- määrittää prosessin tarvitsemat resurssit

- kehittää prosessia yhteistyössä 

kehittämistiimin kanssa

Mitä se on?

- määrittää prosessin tavoitteet ja niihin 

mittarit

- tekee kiinteä yhteistyötä prosessin 

kehittämistiimin ja muiden verkostojen 

kanssa

- seuraa mittareita, arvioi ja jatkuvasti 

parantaa

Tulosalueen johtaja
- vastaa tulosalueen toiminnasta ja  

resursseista (henkilöstö, tilat, laitteet, 

tarvikkeet)

- vastaa tarvittavien resurssien 

toimittamisesta prosesseille

- kehittää tulosalueen toimintaa (esim. 

tulosalueen osa-prosessit) verkostomaisella 

yhteistyöllä

- vastaa henkilöstön, työympäristön 

kehittämisestä

Mitä se on?

- sitoutuu prosessin mukaiseen toimintaan

- sopeuttaa tulosalueen toiminnan 

ydinprosessien tarpeiden mukaiseksi

- on aloitteellinen kun prosessin 

parannuskohteita havaitaan
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Johtamisen vastuunjako 

Hoito- ja palvelupolun johtaja
- vastaa hoito- ja palvelupolun toimivuudesta, 

tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

- määrittää hoito- ja palvelupolun tarvitsemat 

resurssit

- kehittää hoito- ja palvelupolkua yhteistyössä 

kehittämistiimin kanssa

Mitä se on?

- määrittää hoito- ja palvelupolun tavoitteet ja 

niihin mittarit

- tekee kiinteä yhteistyötä hoito- ja 

palvelupolun kehittämistiimin ja muiden 

verkostojen kanssa

- seuraa mittareita, arvioi ja jatkuvasti 

parantaa

Vastuualueen päällikkö 
- vastaa vastuualueen toiminnasta ja  

resursseista (henkilöstö, tilat, laitteet, 

tarvikkeet)

- vastaa tarvittavien resurssien 

toimittamisesta prosesseille

- kehittää vastuualueen toimintaa (esim. 

vastuualueen osa-prosessit) 

verkostomaisella yhteistyöllä

- vastaa henkilöstön, työympäristön 

kehittämisestä

Mitä se on?

- sitoutuu prosessin / hoito- ja palvelupolun 

mukaiseen toimintaan

- sopeuttaa vastuualueen toiminnan prosessin 

tarpeiden mukaiseksi

- on aloitteellinen kun prosessin /hoito- ja 

palvelupolun parannuskohteita havaitaan
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Johtamisen vastuunjako 

Tulosyksikön esimies = 

työyksikön lähiesimies
- vastaa tulosyksikön toiminnasta ja  

resursseista (henkilöstö, tilat, laitteet, 

tarvikkeet)

- vastaa tarvittavien resurssien 

toimittamisesta prosesseille

- kehittää tulosyksikön toimintaa 

verkostomaisella yhteistyöllä

- vastaa henkilöstön, työympäristön 

kehittämisestä

Mitä se on?

- sitoutuu prosessin / hoito- ja palvelupolun 

mukaiseen toimintaan

- sopeuttaa tulosyksikön toiminnan prosessin 

tarpeiden mukaiseksi

- on aloitteellinen kun prosessin /hoito- ja 

palvelupolun parannuskohteita havaitaan
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Ydinprosessi
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Pääprosessin 

johtaminen

Prosessien johtaminen 

• Päätoiminen johtaminen / oman toimen 

ohella?

• Päätoiminen johtaminen/oman työn 

ohella? 

• Hoidetaan oman työn ohella, apuna 

työryhmä

Ydinprosessin 

johtaminen

Hoito- ja 

palveluproses-

sin johtaminen



Kainuun soten

organisaatiomalliluonnos
20.2.2020



Organisaatiomalliluonnos

• Luonnoksessa ei enää ole Sairaanhoidon palvelujen tulosaluetta vaan siihen 
kuuluvat yksiköt siirtyvät muihin tulosalueisiin. Perhepalvelujen tulosalueelta 
lasten ja perheiden terveyspalvelut siirtyvät Terveyspalvelujen tulosalueelle.

• Luonnoksessa tulosyksikkötasolla näkyy osittain tämänhetkisiä yksiköitä, koska 
keskustelua tulosyksikkötasosta ei ole vielä johtamisen työryhmässä kattavasti 
käyty. Alustavaa keskustelua on käyty nykyisten vastuualueiden koosta ja 
vastuualueiden määrästä.

• Ydinprosessit on piirretty etusivulle, ydinprosessien alle kuuluvia prosesseja ei 
ole vuoden 2019-20 johtamisen työryhmässä vielä valmisteltu

• Organisaatiomalliluonnokseen liittyvä johtamiskeskustelu on aloitettu ja vaatii 
erityisesti Terveyspalvelujen vastuualueen osalta tarkentamista.

20.2.2020 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / johtamisen työryhmä
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Tulosalueet

JohtoryhmäKuntayhtymän johtaja

*Terveys-
valvonta

*Eläinlääkintä-
huolto

Kuntayhtymän valtuusto

Tarkastuslautakunta

*Henkilöstö-
palvelut

*Talouspalvelut

*Tietohallinto

*Yleispalvelut

*Lapsiperheiden
sosiaalipalvelut

*Aikuissosiaali-
palvelut

*Vammais-
palvelut

*Akuuttipalvelut
*Lasten ja perheiden palvelut
*Konservatiivinen ja operatiivinen 
hoito
*Aikuisten mielenterveys ja 
riippuvuuksien hoito
*Suun terveydenhuolto
*Kuntoutuspalvelut
*Tk-palvelut (vo- ja terveyskeskus-
sairaalat, Aliisa)
*Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut

*Kotona asumista
tukevat palvelut

*Ympärivuoro-
kautiset hoiva-
palvelut

*Palveluohjaus 
ja ostopalvelut

Kuntayhtymän hallitus

Tilintarkastaja

Oy Hallitus

NordLab
-laboratorio-

liikelaitos

Keskitetyt
tukipalvelut

Ympäristö-
terveyden-

huolto?

Ikäihmisten
palvelut

Hyvinvointi-
palvelut

Terveyspalvelut

Kainuunmeren
Työterveys Oy

Hallinto

*Kunta-
yhtymän 
hallinto

Kainuun sote organisaatiomalliluonnos 2021->

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / johtamisen työryhmä

Sisäinen tarkastus

Asiakas
- ja 
palve-
luohjau
s
palvelut
ar-
peen-
arvioint
i

Kiireelliset palvelut

Ydin-
proses
sit

Kiireettömät palvelut

Kotiin vietävät palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

20.02.2020



Kainuun soten

organisaatiomalliluonnos
20.2.2020



Kainuun sote/ Maire Ahopelto
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