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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2020 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 

2021 – 2023 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 18.12.2019 § 24. 

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 22.4.2020 § 110.  

TOIMINTATUOTOT 
  
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2020 yhteensä 348,8 milj. euroa. 
Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppu-summa on 349,1 milj. euroa. Toimin-
tatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 112,0 milj. euroa, joka on 32,1 % koko vuoden käyt-
tösuunnitelmasta. Toiminta-tuottojen arvioidaan toteutuvan 2,4 milj. euroa eli 0,7 % käyttösuunnitelmaa 
pienempinä.  
 
TOIMINTAKULUT  
 
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2020 yhteensä 337,9 milj. euroa. 
Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppu-summa on 338,3 milj. euroa. Toiminta-
kuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 108,5 milj. euroa, joka on 32,1 % koko vuoden käyttö-
suunnitelmasta. Toimintakuluja on kertynyt 2,4 % enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohta-
na. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 5,1 milj. euroa eli 1,5 % käyttösuunnitelmaa suurempina. 
Vuonna 2019 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 336,5 milj. euroa. 
  
Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 57,4 milj. euroa. Tämä on 31,6 % koko 
vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 181,6 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista on 
jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Henki-
löstökulujen kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 4,2 % eli 2,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen 
arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa eli 1,5 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuoden 2019 henkilös-
tökulujen kokonaistoteuma oli 176,8 milj. euroa.  
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3.426 HTV2. Huhtikuun lopun HTV2 on 3.333 eli 93 HTV2 pie-
nempi kuin tavoite. Vuoden 2019 huhtikuun HTV2 toteuma on ollut 3.348 eli kuluvan vuoden vastaavan 
ajankohdan HTV2 on 15 pienempi kuin vuosi sitten.  
 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 16,7 milj. euroa. Tämä on 32,9 % 
budjetoidusta. Verrattuna vuoteen 2019 asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt 4,6 % eli 0,7 milj. euroa 
enemmän. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,8 milj. euroa eli 11,4 % 
käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuoden 2019 asiakaspalvelujen kokonaistoteuma oli 56,1 milj. euroa 
ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 50,7 milj. euroa. 
  
Muiden palvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,9 milj. euroa, joka on 33,9 % 
budjetoidusta. Verrattuna vuoteen 2019 muiden palvelujen ostoja on kertynyt -3,5 % eli 0,6 milj. euroa 
vähemmän. Muiden palvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 1,3 milj. euroa eli 2,8 % 
käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2019 muiden palvelujen ostojen kokonaistoteuma oli 47,3 milj. 
euroa ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa muiden palvelujen ostoihin on varattu 47,0 milj. euroa.  



4 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Aine- ja tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,6 % budjetoidusta eli 9,4 
milj. euroa. Verrattuna vuoteen 2019 aine- ja tarvikehankintoja on kertynyt 5,8 % eli 0,5 milj. euroa 
enemmän. Aine- ja tarvikehankinnat toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,1 milj. euroa eli -0,3 % 
käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2019 aine- ja tarvikehankintojen kokonaistoteuma oli 25,5 milj. 
euroa ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa aine- ja tarvikehankintoihin on varattu 27,8 milj. euroa.  
Avustukset ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 28,3 % budjetoidusta eli 4,2 milj. euroa. 
Tämä on -5,0 % eli 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Avustukset 
toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,7 milj. euroa eli -4,5 % käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuo-
den 2019 avustuskulujen koko-naistoteuma oli 14,8 milj. euroa ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa 
avustusmenoihin on varattu 14,9 milj. euroa. 
  
Vuokrat ovat toteutuneet 32,5 % budjetoidusta eli 4,8 milj. euroa. Tämä on -2,3 % eli 0,1 milj. euroa 
vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Vuokrakulut toteutuvat tämän hetken arvion 
mukaan 1,1 milj. euroa eli -7,7 % käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuoden 2019 vuokrakulujen koko-
naistoteuma oli 13,9 milj. euroa ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa vuokramenoihin on varattu 14,7 
milj. euroa. 
  
Muiden toimintakulujen toteumaprosentti on 14,4 % ja niiden arvioidaan toteutuvan -7,4 % eli 0,1 milj. 
euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Muiden toimintakulujen kokonaistoteuma oli vuonna 2019 2,2 
milj. euroa ja vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa muihin toimintamenoihin on varattu 1,6 milj. euroa. 
  
R A H O I T U S T U O T O T JA -K U L U T 
  
Rahoitustuottoja ja –kuluja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti, nettokertymä yhteensä -1,7 
milj. euroa, vuonna 2019 vastaava kertymä oli yhteensä -1,3 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 
2020 tulosta 0,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 
  
P O I S T O T 
  
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2020 on 13,0 milj. euroa, joka on 5,1 milj. euroa eli 65 % 
edellisvuotta enemmän. 
  
T U L O S E N N U S T E 
  
Alkuperäinen talousarvio on -3,9 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-

huhtikuun toteuman perusteella on -11,4 milj. euroa alijäämäinen.  



5 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Toteumaennuste v. 2020
Toteuma 1-4/2020

 Kainuun sote
1 000 €

Tilinpäätös
2019

KS
2020

Tot. 
1 - 4.2019

Tot.
1-4.2019
/ TP 2019

Tot. 
1 - 4.2020

1-4.2020
/TA2020 

muut.jälk

Muutos
1-4.kul.vuosi
/1-4 ed.vuosi 

TA - Tot.
2020

Ennuste 
2020 Ylitys/alitus

Muutos 
ennuste 

2020/
KS 2020

1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR % 1 000 EUR % % EUR 1 000 EUR 1 000 EUR %
MYYNTITUOTOT 308 339 309 513 96 884 31,4 102 503 33,1 5,8 207 010 308 883 -630 -0,2
./.Kuntien rahoitusosuus edellisestä 291 200 290 800 92 000 31,6 96 933 33,3 5,4 193 867 290 800 0 0,0
Myyntituotot pl.kuntien rahoitusosuus 17 139 18 713 4 884 28,5 5 570 29,8 14,0 13 143 18 083 -630 -3,4
MAKSUTUOTOT 28 588 29 119 8 119 28,4 7 392 25,4 -9,0 21 727 26 590 -2 529 -8,7
TUET JA AVUSTUKSET 4 736 6 633 876 18,5 808 12,2 -7,8 5 825 6 623 -10 -0,1
MUUT TOIMINTATUOTOT 4 068 3 871 1 271 31,2 1 266 32,7 -0,4 2 605 4 637 767 19,8
TOIMINTATUOTOT 345 731 349 136 107 149 31,0 111 969 32,1 4,5 237 167 346 735 -2 402 -0,7
Palkat ja palkkiot -143 473 -146 141 -44 757 31,2 -46 700 32,0 4,3 -99 441 -149 679 -3 538 2,4
Henkilösivulut -33 286 -35 424 -10 287 30,9 -10 670 30,1 3,7 -24 754 -34 531 894 -2,5
HENKILÖSTÖKULUT ULKO -176 759 -181 566 -55 044 31,1 -57 369 31,6 4,2 -124 197 -184 210 -2 645 1,5
Asiakaspalvelujen ostot -56 074 -50 666 -15 965 28,5 -16 657 32,9 4,3 -34 009 -56 464 -5 798 11,4
Muiden palvelujen ostot -47 334 -47 022 -16 515 34,9 -15 942 33,9 -3,5 -31 080 -45 704 1 318 -2,8
PALVELUJEN OSTOT -103 408 -97 688 -32 480 31,4 -32 600 33,4 0,4 -65 088 -102 168 -4 481 4,6
AINEET, TARVIKKEET J -25 541 -27 849 -8 844 34,6 -9 356 33,6 5,8 -18 493 -27 763 86 -0,3
AVUSTUKSET -14 771 -14 860 -4 421 29,9 -4 199 28,3 -5,0 -10 661 -14 186 675 -4,5
VUOKRAT -13 874 -14 698 -4 886 35,2 -4 774 32,5 -2,3 -9 924 -13 563 1 135 -7,7
Muut toimintakulut -2 167 -1 600 -297 13,7 -231 14,4 -22,2 -1 369 -1 481 119 -7,4
MUUT TOIMINTAKULUT -16 041 -16 298 -5 183 32,3 -5 006 30,7 -3,4 -11 292 -15 043 1 254 -7,7
TOIMINTAKULUT -336 520 -338 260 -105 972 31,5 -108 529 32,1 2,4 -229 731 -343 370 -5 110 1,5
TOIMINTAKATE 9 212 10 875 1 178 12,8 3 439 31,6 191,9 7 436 3 365 -7 510 -69,1
RAHOITUSTUOTOT JA -K -1 276 -1 706 64 -5,0 -16 0,9 -125,0 -1 690 -1 706 0 0,0
VUOSIKATE 7 936 9 170 1 242 15,7 3 424 37,3 175,7 5 746 1 659 -7 511 -81,9
POISTOT JA ARVONALEN -7 936 -13 024 -2 358 29,7 -1 866 14,3 -20,9 -11 158 -13 024 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS (ULK) 0 -3 854 -1 116  1 558 -40,4 -239,6 -5 412 -11 365 -7 511 194,9  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 
 
 
 
HENKILÖTYÖVUODET (HTV2)    
HTV2 saadaan, kun henkilötyövuodesta (bruttotyöpanos) vähennetään kaikki poissaolot ts. varsinainen tehty työaika eli nettotyöpanos (Riitta Uhrman 18.10.2016)

Tulosalue

TOTEUM
A        

2015                     
Tammi-

joulukuu
Ero 

2015/2014

TOTEUM
A 
2016 
Tammi-
joulukuu

 
Ero 
2016/2015

TOTEUM
A 
2017 
Tammi-
joulukuu

Ero 
2017/2016

Toteuma 
2018 
Tammi-
joulukuu

Ero 
2018/2017

Toteuma 
2019 
Tammi-
joulukuu

Ero 
2019/2018

HTV2 
tavoite 
vuodelle 
2020 
(yhtymä-
hallitus 
22.1.2020 
§ 5 )

Toteuma 
2020 
huhtikuu

Ero Tot-
20
/Tav -20

Kuntayhtymän hallinto 33 -11 34,6 2 42,6 8 45 2 27 -18 40 22 -18
    Johdon tuki 9,8  12 2 14 2 15 1 13 -2 13 11 -2
    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5  7 0 6,5 0 7 0 7 1 7 7 0
    Hanketyöntekijät 17  16 -1 22 6 23 1 7 -16 20 5 -16
Keskitetyt yhteiset palvelut 330 1 332,0 2 322,1 -10 323 1 272 -51 247 239 -8
    Varahenkilöstö,rekrytointi, hoitologistikot  110  116 6 95 -21 81 -14 82
    Pilottipooli 43 43 30 -14 22
    Muut keskitetyt yht palvelut  222  207 -16 185 -22 161 -24 144
Perhepalvelut 666 36 656 -11 643 -12 646 3 645 -1 644 622 -22
Sairaanhoidon palvelut 387 81 406 19 407 1 431 24 215 -216 272 277 5
Terveyden- ja sh-palvelut 976 2 984 8 985 1 984 -2 1276 293 1269 1245 -24
Ympäristöterveydenhuolto 35 -6 32 -4 31 -1 31 0 30 -2 31 30 -1
Vanhuspalvelut 870 3 866 -4 885 19 911 26 915 3 924 898 -26

Kuntayhtymä yhteensä 3 297 106 3 310 13 3 316 6 3371 56 3 379 7 3426 3333 -93
Kainuun Työterveys LL 48 -4 52 4 52 0 49 -3 0 -49 0 0 0

Kaikki yhteensä 3 345 102 3 362 17 3 368 6 3420 53 3 379 -42 3426 3333 -93  
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Muutos-% 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 8 383 924 9 689 336 11 157 742 12 838 577 14 448 823 16 109 744 17 773 508 19 337 109 20,6
Vuosi 2019 1 517 246 3 089 038 4 671 541 6 287 215 7 731 265 9 455 442 10 671 187 12 212 012 13 808 212 15 362 940 16 967 618 18 313 738 -5,3
Vuosi 2020 1 539 745 3 131 929 4 536 230 5 859 931 -6,8
Tiedot OYS:n raportilta   
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu %-muutos
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 1 492 479 201,3
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 12,5
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 -4,4
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 -19,6
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 19,1
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 -24,5
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 64,9
Vuosi 2018 -964 55 778 194 878 326 670 375 813 797 547 797 703 900 547 928 083 952 440 1 011 179 1 207 294 -36,9
Vuosi 2019 -2 680 59 489 95 863 194 905 365 088 575 254 684 241 776 239 884 384 1 031 084 1 250 202 1 592 928 31,9
Vuosi 2020 0 202 801 363 411 491 785 152,3  
 
 

 
 
Kumulat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Muutos-%
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 11,4
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 7,1
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 59,4
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 9,2
Vuosi 2018 8 601 200 635 299 941 411 082 515 930 600 876 693 580 760 538 899 729 945 029 1 016 283 1 069 937 12,6
Vuosi 2019 4 035 124 706 177 605 194 665 282 010 290 163 348 297 388 733 512 523 532 564 728 996 768 009 -28,2
Vuosi 2020 -141 103 005 286 654 375 676 93,0  
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1. KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN  
KÄYTTÖTALOUSOSA 2020–2026 TULOSALUEITTAIN   
Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 18.9.2019 § 223 

 
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDEN-
HUOLLON  KUNTAYHTYMÄ  
1 000 €    

(ilman TTH -liikelaitosta)

TOIMINTATUOTOT 5,0 345 731 0,3 348 782 353 349 135 1,0 111 969 32,1
   Myyntituotot 5,6 308 339 0,5 309 513 0 309 513 0,4 102 503 33,1
./. Jäsenkunnilta 5,8 291 200 0,1 290 800 0 290 800 -0,1 96 933 33,3
   Maksutuotot 0,0 28 588 -1,3 28 695 424 29 119 1,9 7 392 25,4
   Tuet ja avustukset 7,8 4 736 -11,7 6 704 -71 6 633 40,1 808 12,2

   Muut tuotot -5,2 4 068 21,7 3 871 0 3 871 -4,8 1 266 32,7
TOIMINTAKULUT 4,8 336 520 0,1 337 907 353 338 260 0,5 108 529 32,1
Palkat ja palkkiot 4,3 143 473 2,7 146 035 107 146 142 1,9 46 700 32,0
Henkilösivukulut -1,9 33 285 -1,5 35 299 126 35 425 6,4 10 670 30,1
   Henkilöstökulut 3,0 176 758 1,9 181 333 233 181 566 2,7 57 370 31,6
       Asiakaspalvelujen ostot 6,8 56 074 0,0 50 666 0 50 666 -9,6 16 658 32,9
       Muiden palvelujen ostot 8,5 47 334 -9,8 46 999 22 47 021 -0,7 15 942 33,9
   Palvelujen ostot yhteensä 7,6 103 408 -4,7 97 665 22 97 687 -5,5 32 599 33,4
   Aineet ja tavarat 6,4 25 541 1,2 27 829 20 27 849 9,0 9 356 33,6
   Avustukset 4,3 14 772 4,2 14 619 241 14 860 0,6 4 199 28,3
   Vuokrat 2,9 13 873 1,2 14 630 68 14 698 5,9 4 773 32,5
   Muut kulut 29,2 2 168 79,0 1 830 -231 1 599 -26,2 232 14,5
TOIMINTAKATE 12,6 9 211 12,2 10 875 0 10 875 18,1 3 440 31,6
   Rahoituskulut ja -tuotot -820,4 -1 276 90,4 -1 706 0 -1 706 33,7 -16 0,9
VUOSIKATE 2,2 7 935 5,2 9 170 0 9 170 15,6 3 424 37,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2,2 -7 935 5,2 -13 024 0 -13 024 64,1 -1 866 14,3
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 0,0 0 0,0 -3 854 0 -3 854  1 558 -40,4
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 -3 854 0 -3 854  1 558 -40,4

Muutos-% 
TP-19/
TP-18TP 2019

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%KS 2020

Toteuma 
1 - 4 kk 

Muutos-%
KS-20/
TP-19TA 2020

Talousarvio-    
muutokset
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 18.9.2019 § 223 

 

  
 
 
Tuloskortti 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 

Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

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

Alueellisen hy-
vinvointisuunni-
telman 
laatiminen aloi-
tettu 

126 125 Panostetaan ennal-
taehkäisevään työ-
hön, Hyte-työ yhteis-
työssä kuntien kans-
sa  
 
Haettu rahoitusta 
Hellä/Kara 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-

Poikkeamia Hoito- ja palve-
lutakuu toteutuu 
100 % kaikilla 

Hoito- ja palve-
lutakuu toteu-
tuu 100 % 

Maakunnallisen pal-
velulupauksen laati-
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kea-aikaisesti nen osa-alueilla kaikilla osa-
alueilla 

minen  

Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja 
palveluohjauksen 
malli 

Kehitteillä 

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 yhtei-
sessä käytössä. 
Oppilaitosyhteistyö 
tiivistä. Osaamis-
suunnitelmat moni-
muotoisia 
 
Yhteistyö säännöllistä 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

Varhemaksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Työhyvinvointi 
lisää tuottavuut-
ta ja asiakastyy-
tyväisyyttä 

 Mitä kuuluu -kyselyn 
aktiivinen hyödyntä-
minen. Asialliset työ-
olot. Varhainen puut-
tuminen toimii. 

Työhyvinvointihanke 
aloittanut 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 
Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

1. Tehokkaat 
palvelut 

2. Asiakaskoke-
mus 

 Tiedolla johta-
misen ja sähköi-
nen asioinnin 
lisääminen 

 Digitaalisten palvelui-
den käyttöönotto 
Raka-Digi-hanke/ 
hanke aloittanut 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

 Hoito- ja palve-
luketjut luodaan 
asiakasproses-
seiksi 

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

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 te-
hostaminen ja kus-
tannustietoisuuden 
lisääminen.  
Uuden sairaalan toi-
mintamallien käyt-
töönotto. 
 
Menossa 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Koko henkilös-
tön talouskoulu-
tus 

 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puutu-
taan ja vältetään 
alijäämän muodos-
tumista 
 
Menossa 
Koronaviruspande-
mia lisännyt kustan-
nuksia 
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Mittarit / Tunnusluvut  
 
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

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

126,2 124,6 124 <128 < 128  

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi laskee 
yhden yksikön vuo-
sittain nykyisestä 
arvosta 

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

Terveyden edistämi-
sen aktiivisuus pe-
rusterveydenhuollos-
sa (sijoitus parempi 
kuin koko maassa) 

70 (koko  
maa 67) 

 - 65 (koko 
maa 67) 

Suomen 
paras 

Suomen 
paras 

 

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

ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jo-
nottaneita oli 
yhteensä 15. 
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvi-
oon 
pääsyä yli 3 
kk odottanei-
ta oli yh-
teensä 44 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen 
pääsyä yli 
6 kk jonotta-
neita oli 
yhteensä 
7. Hoidon-
tarpeen 
arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odottanei-
ta oli 
yhteensä 54. 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jo-
nottaneita oli 
yht. 2. 
Hoidontar-
peen arvi-
oon pääsyä 
yli 3 kk odot-
taneita oli 
yhteensä 
293, joista 
kirurgiaan 
187 
ja silmä-
tauteihin 
106. 

Ei yhtään 
uhkasak-
kouhkaa 
tai huomau-
tusta 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuk-
sia 

 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Sairauspoissaolojen 
kehitys (pvä/HTV) 

14,4 
tpv/HTV 

14,4 tpv/ 
HTV 

15,0 
tpv/HTV 

12,0 
pvä/HTV 

12,0 
pvä/HTV 

 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 

3,4 Joka toinen 
vuosi 

-  3,6 3,6  

Täydennyskoul-
tuspv/hlö 

8.444 
työpäivää 

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

Keskimääräinen 
siirtymisikä eläkkeel-
le nousee 

61,5 vanhuus-
eläkkeelle 
64,0, työky-
vyttömyys-
eläkkeelle 
59,1 

60,6 62,0 62,0  

Varhemaksujen 
osuus-% henkilöstö-
kuluista 

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

laskeva 
trendi 

laskeva 
trendi 

 

Johtaminen, palve-
luiden jär-

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 
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jestäminen ja 
tuotantotavat 
Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 
 

Ulkoiset 
100 % ja 
sisäiset 85 
% 

Ulkoiset 
auditoinnit 
50 %, 
etenee 
suunnitellus-
ti 

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

Toteutuu 
100 % 

Toteutuu 
100 % 

 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

75 % Toteutuneet 
n. 80 
% 

Toteutunut 
osittain, 
tarkempi 
tieto henki-
löstörapor-
tissa 

Toteutuu 80-
100 % 

Toteutuu 80-
100 % 

 

Vuosittain kehitettä-
vät palvelu- ja hoito-
ketjut 

Vuonna 
2016 uudet 
aloitetut 5, 
valmiit pro-
sessit 154, 
valmiit hoito- 
ja palvelu-
ketjut 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 organi-
saatiossa 
laajemmalle 

Lean jalkau-
tuu organi-
saatiossa 
laajemmalle 

 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilinpäätöksen ver-
tailutiedot (toiminta-
kulut) 

kasvu -% 
0,3 

kasvu -% 
0,1 

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

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon nettokus-
tannukset €/asukas 

3389 
(3106) 

3746 
(3049) 

 4045 Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

 

Sosiaalitoimen net-
tokustannukset 
€/asukas 

1349 
(1301) 

1526 
(1238) 

 Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

 

Terveystoimen net-
tokustannukset 
€/asukas 

2040 
(1811) 

2220 
(1818) 

 Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

 

Perusterveydenhuol-
lon nettokustannuk-
set €/asukas 

612 (629) 673 (623)  Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
€/asukas 

1428 
(1177) 

1546 
(1190) 

 Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
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kaventuu kaventuu 

THL, erikoissairaan-
hoidon tuottavuusti-
lasto, keskussairaa-
lat (yht. 16 sairaa-
laa): episodituotta-
vuus 

Episodituot-
tavuus 
97 

Episodituot-
tavuus 
86 

Tieto saa-
daan 
alkuvuodes-
ta 
2020 

Kolmen 
tuottavim-
man kes-
kussairaalan 
joukossa 

Kolmen 
tuottavim-
man kes-
kussairaalan 
joukossa 

 

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2020 

Talousarvio on alijäämäinen ja koronaviruspandemia tuli Suomeen ja Kainuuseen alku-vuoden 

aikana. Koronaviruspandemiaan varautuminen ja hoito on vaatinut lisää resursseja. Kiireetöntä 

hoitoa on jouduttu vähentämään. Pandemiavastaanottoja ja testauksia on perustettu ter-

veysasemille ja keskussairaalalle. Teho-osastolle ja sairaalaan on perustettu pandemiayksiköt. 

Kuntayhtymälle on muodostunut lisäkustannuksia tulojen menetyksenä ja menojen lisäänty-

misenä tähän mennessä n. 0,5 M€ (tulot), n. 1 M€ (menot). 

Kuntien kanssa on valmisteltu palvelusopimusta ja palveluverkon uudistamista kustannusten 

hillitsemiseksi. Yhteistoimintamenettelyn säästötavoitteesta (n. 1,4 M€) yhtymähallitus teki 

päätöksen. Johtamisjärjestelmää on valmisteltu ja uusi organisaatiorakenne on hyväksytytty 

yhtymähallituksessa. Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan koko ajan huomioiden 

koronaviruspandemiaan varautuminen. Soten Johtokeskus on kokoontunut säännöllisesti 

maaliskuusta lähtien valmiuden ylläpitämiseksi. Lisäksi on osalistuttu yhteistyökokouksiin, AVI, 

STM, THL, erva-alue,  

Kainuun uusi sairaala otettiin käyttöön tammikuussa 2020 ja avajaiset pidettiin 7.1.2020. 

Uuden sairaalan toiminta on käynnistynyt hyvin ja toimintaprosesseja kehitetään edelleen. Tu-

losalueiden välisiä toimintaprosesseja suunnitellan yhteisissä kokouksissa.  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesitys on 

3 854 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvioesitykseen voidaan ottaa huomioon 

toimintavuoden aikana tehtävät rakenteelliset muutokset, joilla tavoitellaan 3 854 000 euron 

alijäämän vähentäminen kuntien kanssa sovittavien palvelusopimuksien mukaisesti. Jokaisen 

kunnan kanssa tehdään palvelusopimus, jossa määritellään palvelutarpeen mukaiset ja saa-

vutettavat lähipalvelut, alueelliset palvelut sekä keskitettävät palvelut. Kuntien kanssa tehdään 

myös kuntien yhteinen palvelusopimus, jossa määritellään koko maakunnan kattava palvelu-

verkko.  
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Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on käsitelty hallituksessa maaliskuusta 2019 alkaen ja 

niiden toteuttamista jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana. Yhtymähallitus 17.4.2019, §110 

hyväksyi  -2,8 M€ toimenpiteet, joista on toteutettu 1,9 M€ sekä toteutetaan edelleen. Tasa-

painottamisohjelmassa 29.5., 21.8., 18,9., 9.10. ja 30.10 yhtymähallitukselle esitetyt toimenpi-

teet ovat -2,1 M€. Yhtymähallitus päätti koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevan YT–

menettelyn aloittamisesta 9.10.2019 § 248. YT -menettely kestää tammikuulle 2020. Tavoit-

teena on -2,0 M€ säästöt henkilöstömenoissa. Vuonna 2019 aloitetuilla toimenpiteillä tavoitel-

laan yhteensä 6,9 M€ talouden tasapainottamistoimenpiteitä  

Strategisina linjauksina vuosille 2019-2023 on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja Kainuun 

palvelurakenteen uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti, huomioiden saatavuus ja saavu-

tettavuus. 

Koko kuntayhtymää koskevia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: 

• digitalisaation hyödyntäminen   

• kuntien ennalta ehkäisevät toimet   

• ostopalvelujen rajoitus nykyisestä   

• hankintakielto / rajoitus   

• tilojen käytön tehostaminen   

• YT-menettelyn käynnistäminen   

• sulkujen/supistusten jatkaminen   

 

• paikkavähennykset  

• asumispalvelu vs normaaliasuminen  

• mielenterveyspalvelut, normaaliasuminen/asumisyksiköt 

• erikoissairaanhoidon paikkojen vähennys  

• perusterveydenhuollon akuuttiosastojen mitoitus/keskittäminen   

• kotisairaalatoiminnan arviointi/optimointi   

• mitoitus kaikkiin yksiköihin   

• henkilöstötarve suhteessa asukasmäärään  

• terveyskeskustoiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin   

• tilojen siivoustarpeen mitoitus   

• hoitoon/palveluun pääsykriteerien tiukennus 

• palvelumuodon muutos   

• etä/keskitetty/digipalvelu, (takaisinsoittojärjestelmä, skype, chat, omasoten laajentami-
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nen) 

• sähköisen ajanvarauksen laajentaminen  

• palveluiden muuttaminen digitaalisiksi  

• seulontaohjelmat: suolistosyövät, lastentaudit 

• kuntakohtaiset kustannukset/yksikkö   

• terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys, palvelustrategia, kuntakohtaisen 

”ruksilistan” poistaminen  

• hankkeiden karsinta   

• Uusi sairaala koulutusten ajalta toiminnan sulut  

• palveluoppaan jakamisesta luovuttu   

• tulosalueet ylittävien hoitoketjujen Lean  -prosessit   

• henkilöstön sairastavuus / toimenpiteet   

• eläköityvien tehtäviä pääsääntöisesti ei täytetä 

• määräaikaisten vähennys   

• 99 -vakanssien käyttö vain rekry-yksikössä 

• täyttölupakäsittely vain yhden kerran/esitys 

• henkilöstön liikkuvuus / työkierto käyttöön 

• keskitetty työvuorosuunnittelu käyttöön 

• henkilöstösuunnittelu-ohjelmiston käyttöönotto 

• hankkeiden vakanssinumerointi selvitetään 

• lomarahan vaihto vapaaksi   

• vapaaehtoiset virkavapaat   

• ulkopuolisen koulutuksen rajoitus/vaihtoehdot etänä 

• HTV-ylityksiin tarkat selvitykset   

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut vuosittain uusia velvoitteita sekä lakien että asetusten 

muodossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla mm. työnjakoasetus.  Terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelma päivitetään 2019. 

Terveydenhuoltolain 34 ja 43 §:ssä (30.12.2010/1326) järjestämissuunnitelma määrätään samaan 

sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tehtäväksi yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelma 

laaditaan aina valtuustokaudeksi. Järjestämissuunnitelman sisällöstä määrätään tarkemmin 

Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoi-

don järjestämissopimuksesta (337/2011). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110337
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(Kainuun sote) suunnitelman laatimisesta ja kokoamisesta on vastannut terveydenhuoltolain 35 

§:n mukainen moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö.  

Lainsäädäntö edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymä arvioivat yhdessä suunnitelman toteutu-

mista vuosittain sekä tekevät siihen tarvittavat muutokset. Voimassaoleva järjestämissuunni-

telma on pääosin edelleen ajantasainen, mutta sisältää myös vanhentuneita tietoja. muun mu-

assa kuntoutuksen osalta suunnitelma ei enää vastaa tämänhetkistä toimintojen järjestämisen 

tilannetta uuden kuntoutuspalvelujen vastuualueen aloitettua toimintansa. Palvelujen kuntakoh-

taisen järjestämisen palvelustrategia (ns. ”ruksilista”) ei kaikilta osin vastaa lainsäädännön kir-

jausta toimintojen järjestämisen pohjautumisesta palvelutarpeeseen. Lisäksi kuntien taloudelli-

sen tilanteen ongelmallisuuden vuoksi muutoksia on mietittävä myös palveluverkon osalta ja 

palveluverkon tulisi perustua kuntarajojen sijaan maakunnan asukkaiden palvelutarpeen tar-

kasteluun.  

Nykyisen suunnitelman muokkaaminen suunnitelman viimeiseksi voimassaolovuodeksi 2020 

on mahdollista vain rajatusti. Tähän kuuluvat kokonaan vanhentuneiden osioiden (kuten kun-

toutus) tarkistaminen ja kunnittaisen palvelustrategian poistaminen. Vuonna 2021 alkavalle 

valtuustokaudelle laadittavassa järjestämissuunnitelmassa palvelujen järjestämistä on mietittä-

vä tarkemmin asukkaiden palvelutarpeen sekä maakunnan kuntien taloudellisen kantokyvyn 

kannalta sekä huomioitava mahdolliset uudet lainsäädäntömuutokset. Järjestämissuunnitelman 

mukaan perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä Kainuussa tekevän työryhmän on vuoden 

2020 aikana tehtävä tätä varten uusi valmistelutyö.  

Kainuun soten toimenpideohjelmassa vuodelle 2020 on huomioitu Uusi sairaala konseptin päi-

vitys (versio 2.0), joka on valmistunut 4/2019. Toimenpideohjelman keskeisiä asioita ovat Uu-

den sairaalan 1. vaiheen käyttöönotto tammikuussa 2020 sekä valmistautuminen sairaalan 2. 

vaiheen rakentamiseen ja käyttöönottoon vuoden 2021 loppuun mennessä.  

Aikaisempien vuosien 2016 – 2019 toimenpideohjelmat jatkuvat osittain edelleen useille vuosil-

le asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4,058 M€ suuruudelta toiminnallisia säästö-

kohteita, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on aloitettavissa vasta rakennuksen käyt-

töönottovaiheen jälkeen. Osa säästötavoitteista on saavutettavissa jo vuonna 2020 uuden sai-

raalan rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten käyttöönoton yhteydessä.  

Suuri osa tavoitteiden toteutumisesta edellyttää alueen kuntien kanssa tehtävää laajaa yhteis-

työtä ja sote-palvelujen mitoituksen osalta myös toimintojen ja talouden sopeuttamista. 
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Osa uuden sairaalan säästötavoitteista edellyttää toimintojen jatkoarviointia, joka on jo käynnis-

tetty. 

 

 

1.2 Hallinto –tulosalue  

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 
2020 

 
 
 
 
Tuloskortti 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 
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Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

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

124,4 126? 125? Laaditaan alueellinen 
hyvinvointisuunnitel-
ma ja sen toimenpi-
desuunni-telma yh-
teistyössä kuntien 
kanssa  
 
Alueellisen Hyte-
suunnitelman indi-
kaattoripaketti valmis-
telussa 
 
Hyte ja ennaltaehkäi-
sevä työ nivotaan 
osaksi tulevaisuuden 
sote-keskuksen toi-
mintaa Kainuussa 
 
Tehty osana STM:n 
Tulevaisuuden sote-
keskus -ohjelman 
valtionavustushakua 
(HELLÄ-hanke) 
 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

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

Hoito- ja palve-
lutakuu toteu-
tuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

Valmistellaan Kai-
nuun soten palvelu-
lupaus 

Malli palvelulupauk-
seen tehty, toteutta-
mista ei aloitettu, 
päätöstä toteuttami-
sesta ei ole tehty 

Tuetaan yhtenäisen 
palvelutarpeen arvi-
oinnin- ja palveluoh-
jauksen käyttöönot-
toa 

Malli lähes valmis 

Jatkamme asiakas-
ymmärrystyöryhmän 
toimintaa ja toteu-
tamme asiakkuusker-
tomuksen ja –
suunnitelman 

Toiminta jatkuu, ko-
rona hidastanut to-
teuttamista 

Tuetaan ihmislähtöi-
syyden ja osallisuu-
den toteuttamista 
mm.  
- Älykäs osallisuus -
hanke (Kainuun 
Nuotta ry)  

Ei käynnistynyt  

 
- Vapaaehtois-
toiminnan ja vertais-
tuen koordinointi 
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OLKA-toiminta osit-
tain käynnistynyt 
(korona hidastanut) 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Oma työ vs. osto-
palvelu, osaami-
sen arviointi 
 
 

 Osaamisen ja 
resurssien uu-
delleen kohdis-
taminen  
 

Osaaminen ja 
resurssit te-
hokkaassa 
käytössä 

Toteutetaan koulutus- 
ja kehittämisyhteis-

työtä oppilaitosten ja 
yliopistojen kanssa 

 
Toteutuu eri muo-

doissa 
 

Edistetään yksiköiden 
kuormittavuus-

tarkastelun toteutta-
mista 

 
Tiedosta – työhyvin-
vointia ja tuottavuutta 

-hanke käynnissä, 
jonka osana tarkas-

tellaan (korona hidas-
tanut) 

 
Laaditaan hallinnon 
osaamiskartoitus ja 
arvioidaan osaamis-
kyvykkyys tarpeisiin 

 
Ei aloitettu vielä 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

Varhemaksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

5,1 tpv/HTV 

 

 

 

4,5 tpv/hlö 
 

0,75 % (ky-taso) 

alle 10 tpv/HTV 

 

 

 

3–5 tpv/hlö 

alle 10 tpv 
/HTV 
 
 
 
 
3–5 tpv/hlö 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulosten läpi 
käyminen ja työhy-

vinvointi-
suunnitelman laatimi-
nen hallinnon osalta 

Ei aloitettu vielä 

Vahvistamme tiedolla 
johtamista työhyvin-

voinnissa ja työn 
tuottavuuden lisäämi-

sessä  
- Tiedosta – työhy-
vinvointia ja tuotta-
vuutta -hankkeen 

toteuttaminen 

Hanke käynnistynyt 
2/2020 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 
Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

Tehokkaat palve-
lut   
- Omasoten ak-

tiiviset käyttäjät 
(asiakas) 

- Chat-palvelujen 
käyttö (kontak-
tien määrä) 

 
 
 
 

 
 
20 067 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 

 
 
26 000 
 
 
 
 
2200 
 
 
 
 

 
 
45 000 
 
 
 
 
30000 
 
 
 
 

Tuetaan ja edellyte-
tään digitaalisten 

palvelujen käyttöön-
ottoa 

Toteutuu, korona 
edesauttanut ”digi-

loikkaa” 
 

Tuetaan kainuulaisia 
digitaalisten palvelu-
jen käyttöönotossa 
yhteistyössä mm. 
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Asiakaskokemus 
- suosittelu %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 %  

Kainuun liiton kanssa 
Digituki-hanke käyn-
nissä: tehty kartoitus 
sote-henkilöstön tuki-
tarpeista, tukitoimia 

suunnitellaan 
 

Uudistetaan tiedolla 
johtaminen mm. päi-
vitetään johdon työ-
pöytä, tuotetaan va-
kioraportit ja lisätään 
organisaation kyvyk-

kyyttä 
 

Johdon työpöydän 
päivitys, raportointi-

järjestelmän hankinta 
sisältyvät KaRa-

hankkeeseen, han-
kehakemus jätetty 

30.4.2020 
 

Uudistetaan asiakas-
kokemustiedon ke-
räämistä ja hyödyn-

tämistä 
Kokeiltu reaaliaikaista 
asiakaspalautejärjes-
telmää hyvin tuloksin 

 
Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 
 
 
 
 
 
 

Valmisteltu sote- 
ja maakunta-
uudistukseen 
valinnan- 
vapaushanke-
hakemus 

Asiakasproses-
sien kuvaami-
nen yli tulosalu-
eiden 
 
 
 
 
 
 
Tulevaisuuden 
sote-keskus 
valmistelu 
 

Hoito- ja palve-
luketjut toimi-
vat yli tulos-
alue-rajojen 

Kehitetään hoito- ja 
palveluketjujen kat-
selmointimalli (pro-
sessikatselmointi)  
 
Aloitettu 
 
Suunnataan hallinnon 
resurssia johtamisjär-
jestelmän uudistami-
seen 
 
Toteutunut organi-
saation ja johtamis-
järjestelmän uudis-
taminen 
 
Tuetaan perustason 
palvelujen vahvista-
mista 
- Tulevaisuuden sote-
keskus 
 
Tulevaisuuden sote-
keskus Kainuuseen – 
osa I (Helposti lähel-
läsi HELLÄ) hanke-
hakemus jätetty 
30.4.2020 

Talous: Tasapainoinen talous 
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Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

 Hallinnon ta-
lousarvio toteu-
tuu 

Hallinnon ta-
lousarvio to-
teutuu 

Muutosten eurovaiku-
tusten arviointi ja 
toteutuksen seuranta,  
- muutoseurot hal-
tuun -lomake 
 
Osittain  toteutunut 
Koronaviruspande-
mia vaatinut resurs-
sia 

Järjestämme palve-
lut kustannus-
tehokkaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

 Kustannus-
kehitystä seura-
taan verrataan 
valtakunnan 
kehitykseen 

Kustannus-
tehokkuus 
kasvaa 

Luodaan työkalu 
kustannusvaikutta-
vuuden arviointiin 
 
Osana työhyvinvoin-
tihanketta ja HELLÄ-
hanketta saadaan 
elementtejä kustan-
nusvaikuttavuuden 
arviointiin 

 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 
Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi 
sairaala, Maakuntauudistus
TOIMINTATUOTOT 6,2 292 038 -0,2 293 499 -71 293 428 0,5 97 178 33,1
   Myyntituotot 5,8 291 204 0,1 290 803 290 803 -0,1 96 933 33,3
./. Jäsenkunnilta 5,8 291 200 0,1 290 800 290 800 -0,1 96 933 33,3
   Maksutuotot 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
   Tuet ja avustukset 41,1 511 -55,0 2 604 -71 2 533 395,7 105 4,1
   Muut tuotot 536,8 323 -59,4 92 92 -71,5 139 151,1
TOIMINTAKULUT 27,3 4 788 -2,1 5 686 -348 5 338 11,5 1 233 23,1
       Palkat ja palkkiot 31,8 1 738 -34,6 2 760 -178 2 582 48,6 473 18,3
       Henkilösivukulut 22,2 374 -34,0 583 -38 545 45,7 90 16,5
   Henkilöstökulut 30,0 2 112 -34,5 3 343 -216 3 127 48,1 564 18,0
       Asiakaspalvelujen ostot -37,5 128 -384,4 0 0 -100,0 0 0,0
       Muiden palvelujen ostot -0,2 851 -11,2 1 750 -35 1 715 101,5 310 18,1
   Palvelujen ostot 2,8 979 7,2 1 750 -35 1 715 75,2 310 18,1
   Aineet ja tavarat 79,7 86 -25,2 91 -8 83 -3,5 33 39,8
   Avustukset 8,8 168 -14,7 0 156 156 -7,1 140 89,7
   Vuokrat -0,8 115 -5,0 122 -8 114 -0,9 44 38,6
   Muut kulut 202,9 1 328 317,6 380 -237 143 -89,2 142 99,3
TOIMINTAKATE 5,9 287 250 -0,2 287 814 277 288 090 0,3 95 946 33,3
   Rahoituskulut ja -tuotot -754,5 -1 253 89,6 -1 701 -1 701 35,8 -10 0,6
VUOSIKATE 5,6 285 997 -0,4 286 113 277 286 389 0,1 95 936 33,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6,0 0 -100,0 0 0 0,0 0 0,0
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 5,6 285 997 -0,4 286 113 277 286 389 0,1 95 936 33,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 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
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5,6 285 997 -0,4 286 113 277 286 389 0,1 95 936 33,5

KS 2020

Muutos-% 
TP-19/
TP-18TP 2019

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%

Toteuma 
1 - 4 kk 

Muutos-%
KS-20/
TP-19TA 2020

Talousarvio-    
muutokset
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Mittarit/Tunnusluvut   

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

Syntyvät julkaisut, 
artikkelit, tutki-
mukset, selvityk-
set ja raportit 

4 41 7 15 10 0 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 

2,9 tpv/htv 3,9 tpv/htv 5,1 tpv/HTV alle 10 
tpv/htv 

alle 10 
tpv/htv 

0,1 tpv/htv 

Täydennys-
koulutus 

2,9 tpv/hlö 

 

3,5 tpv/hlö 4,5 pv/hlö 3-5 tpv/hlö 10 tpv/hlö 0 tpv/hlö 

Kehityskeskus-
telut 

99 % 97 % 97  % 100 % 100 % 0 % 

Johtaminen, 
palveluiden jär-
jestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Kehittäjäasiakas 
ja kokemusasian-
tuntija-asiakkaita 
30 ja prosessit 5-
10 kpl/vuosi 

42 kokemus-
asiantuntijaa 

4 prosessia 

62 81 

 
5 prosessia 

50 

 
5 prosessia 

40 

 
5 

0 
 
 
0 

Työhyvinvointi-
mittaus (joka 2 
vuosi) 

4,0 Joka toinen 
vuosi 

- 4,0 (1-5)   -  - 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

Toimintakulut 
toteutuivat 
0,9 milj. eu-
roa alle bud-
jetoidun 

Toteutui 
suunnitellusti 

Toteutunut 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

  

 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 kk 

2019 

Asukas, asia-
kas 
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Syntyvät julkai-
sut, artikkelit, 
tutkimukset, 
selvitykset ja 
raportit 

14 4 41 7 15 2 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 kk 

2019 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 

6,4 tpv/htv 2,9 tpv/htv 3,9 tpv/htv 5,1 
tpv/HTV 

alle 10 
tpv/htv 

 

Täydennys-
koulutus 

0,4 tpv/hlö 2,9 tpv/hlö 

 

3,5 tpv/hlö 4,5 pv/hlö 3-5 tpv/hlö 2 pv/hlö 

Kehityskeskus-
telut 

95 % 99 % 97 % 97  % 100 % 86 % 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 kk 

2019 

 

Kehittäjäasia-
kas ja koke-
musasian-
tuntija-
asiakkaita 30 ja 
prosessit 5-10 
kpl/vuosi 

20 42 koke-
musasian-
tuntijaa 

4 prosessia 

62 81 

 

5 proses-
sia 

50 

 
5 prosessia 

5 

Työhyvinvoin-
timittaus (joka 
2 vuosi) 

 4,0 Joka toi-
nen vuosi 

- 4,0 (1-5)   

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 kk 

2019 

 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

Toteutunut 
suunnitellus-
ti 

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

Toteutui 
suunnitel-
lusti 

Toteutunut 
suunnitel-
lusti 

Toteutuu 
suunnitel-
lusti 

Toteutunut suunnitel-
lusti 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2020 

Hallinnossa on keskitytty strategian ja toimintasuunnitelman mukaisiin tehtäviin. Kuntien kans-

sa on käynnistetty palvelusopimusten ja -verkon uudistaminen kustannusten hillitsemiksi. Ta-
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louden tasapainottamisenohjelma on päivitetty. Koronaviruspandemia on vienyt resursseja ko-

ko alkuvuoden. Työhyvinvointihanke Tiedosta – työhyvinvointia tuottavuutta käynnistyi 2/2020. 

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen (Katajainen) saatiin jatkorahoitus vuosille 2020 – 

2021. Lääkelaitteiden ja apuvälineiden hallinnan keskittämiseen käynnistettiin omarahoitteise-

na Laite-kirjasto -hanke. Valmisteltiin valtakunnalliseen (STM) Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-

veyskeskus 2020 – 2022 ohjelmaan kehittämishanke Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen 

– osa I (Helposti lähelläsi HELLÄ). Sote-uudistuksen valmisteluun liittyen tehtiin Kainuun ra-

kenneuudistus alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankehakemus. HELLÄ ja KaRa -

hankkeiden valmistelu oli erittäin vaativa ja aikaa vievä prosessi. Koronapandemiaan liittyen 

ELY-keskus avasi pikarahoitushaun, johon työstettiin nopealla aikataululla Etäapu – Mielenter-

veys- ja päihdetyötä etänä -hankehakemus. Rahoituksen turvin on tarkoitus vahvistaa digitaa-

listen palvelujen käyttöä mielenterveys- ja päihdetyössä. Koronapandemia on hidastanut kehit-

tämishankkeiden toteuttamista, mm. kokoontumisrajoitukset, työntekijöiden siirrot pandemia-

työhön. Toisaalta kiinnostus ja tarve digitaalisten palvelujen käyttöön ja käytön tukeen on kas-

vanut huomattavasti pandemia-aikana. Soten henkilöstöä on tuettu ”digiharppauksessa”.  Ke-

hittämis- ja suunnitteluyksikkö on pääsääntöisesti tehnyt työtä etänä, tämä on onnistunut hyvin.  

Laadunhallinnan osalta poikkeustilanne (covid-19) on vaikuttanut sisäisten arviointien ja johdon 

katselmusten toteutumiseen (siirtyvät syksylle) sekä prosessikartan uudistamistyöhön. Ulkoi-

nen sertifioinnin seuranta-arviointi toteutetaan etänä kesäkuussa 2020. Poikkeustilanteesta 

johtuen sertifiointiarviointia ei voida suunnitellusti laajentaa. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Hallinto tulosalueena sisältää yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja 

tilintarkastuksen, hankintatoimen, johdon tuen sekä kehittämis- ja suunnitteluyksikön.  

Hallinnon tehtävänä on tukea tulosalueita palvelujen tehokkaassa ja laadukkaassa toteuttami-

sessa sekä jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa strategisella tasolla. Hallinnossa ole-

vat asiantuntijat innostavat ja rohkaisevat uudistuksiin, kyseenalaistavat sekä yhtenäistävät 

toimintatapoja. Toiminnan painopisteenä korostuu asiakasprosessien kehittäminen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on vahvasti sidoksissa maan hallituksen sote lin-

jauksiin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma on julkaistu 15.10.2019. Tavoitteena 

on perustason palveluiden saatavuuden parantaminen, ennaltaehkäisyn tehostaminen, työn 

laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, sote-palvelujen yhteentoimivuuden varmistaminen ja 

kustannusten kasvun hillitseminen. Tähän kehittämistyöhön STM myöntää 18 maakunnan alu-

eelle 100 % valtionavustuksen, jota tullaan hakemaan myös Kainuuseen. Lisäksi STM tulee 
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avaamaan muita kehittämisrahoitushakuja vuosille 2020–2023. Sote-rakenteen uudistamiseen 

liittyvästä kehittämisohjelmasta ei ole vielä tietoa. Palveluverkon kehittäminen sisältyy em. ke-

hittämistoimenpiteisiin 

Kainuun sote on hakenut ESR-rahoitusta Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta – hankkeel-

le. Hanke rakentuu eri asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyölle ja kohdentuu laajasti soten 

henkilöstöön. Tavoitteena on työhyvinvoinnin edistämisen avulla parantaa työelämän laatua ja 

työn tuottavuutta.  

Tiedolla johtamisen parantaminen on hallinnon toiminnan painopisteenä vuonna 2020. Lisäksi 

edistetään digitalisaation laajempaa hyödyntämistä ja sähköisen raportoinnin kehittämistä sekä 

käyttöönottoa. 

Alla olevaan nelikenttään on koottu vuonna 2020 käynnissä olevat, valmisteltavat ja käynnistet-

tävät hankkeet, jotka toteuttavat soten strategisia tavoitteita (BSC). Kehittämishankkeista tar-

kemmin https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu.   

 

 

 

 

 

 

https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu
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Sähköisen asioinnin visio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun soten yhtymähallitus on hyväksynyt 14.6.2018 sähköisen asioinnin visioksi Helposti 

lähelläsi. Yllä olevassa kuvassa visio on avattu BSC:n näkökulmista ja se pohjautuu organisaa-

tion arvoihin. Vision toteutumiseksi laaditaan toimenpidesuunnitelma, joka valmistuu kevään 

2020 aikana. Toimenpidesuunnitelma toimii tiekarttana sähköisen asioinnin kehittämisessä.  

Yhtymävaltuusto päätti 18.12.2019 §:ssä 24 palauttaa 176 000 euron järjestöavustukset vuo-

den 2020 talousarvioon.  
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1.3. Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Anu Huttunen 

 
Tuloskortti  
 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

Arkiston asiakas-
pyyntöjen keski-
määräinen käsit-
telyaika vuodessa 

Ks. mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Palvelut järjeste-
tään lain vaatimis-
sa määräajoissa. 

Palvelut järjes-
tetään lain 
vaatimissa 
määräajoissa. 

Palvelujen oikea-
aikaisuutta seurataan 
ja poikkeamiin puutu-
taan. 

On toteutunut. 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrytointivai-
keuksia tiettyihin 
tehtäviin. 
 
1.1.2019 voi-
maan organi-
saatiouudistus. 
 
 

Oikein mitoitettu 
tavoite saavute-
taan. 
 
 
 
 
 
 

Oikein mitoitet-
tu tavoite saa-
vutetaan. 
 
Kiinnostava ja 
houkutteleva 
työnantajaku-
va. 
 

Uusien työntekijöi-
den huolellinen pe-
rehdyttäminen, ko-
kenut työntekijä tuto-
riksi. 
 
On toteutunut mah-
dollisuuksien mu-
kaan. 
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Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasoista. 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasois-
ta. 

 
 
Täydennyskoulutus-
ten suunnittelu kehi-
tyskeskustelujen 
pohjalta, huomioiden 
yhteiskunnan/ lain-
säädännön yms. 
muutokset ja uudis-
tukset ja koulutuksiin 
osallistumisen mah-
dollistaminen. 
 
On toteutunut osit-
tain. 
 
Asialliset työolot ja 
palkkaus sekä koh-
tuullinen työmäärä. 
 
On toteutunut mah-
dollisuuksien mukaan 
osittain. 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissa- 
olot pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Työhyvinvointi 
lisää tuottavuut-
ta ja asiakastyy-
tyväisyyttä 

 

Työhyvinvointi 
lisää tuotta-
vuutta ja asia-
kastyyty-
väisyyttä 

 

Työelämän 
joustomahdol-
lisuudet lisään-
tyneet ja mo-
nipuolistuneet 

Varhaisen tuen  -
mallin aktiivinen käyt-
tö 

On toteutunut. 

Työyhteisön ilmapiirin 
kehittäminen 

Poikkeusolojen vuok-
si ei ole toteutunut 
riittävästi. 

Mitä kuuluu? –
kyselyn aktiivinen 
hyödyntäminen.Ke-
hittämistoimenpitei-
den suunnittelu. 

Poikkeusolojen vuok-
si ei ole toteutunut 
riittävästi. 

Työn kuormittavuu-
den seuraaminen, 
henkilöstön hyvin-
vointiin panostami-
nen. 

Poikkeusolojen vuok-
si ei ole toteutunut 
riittävästi. 

 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

Asiakastyytyväi-
syys 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyjä ei 
toteutettu. 
 
Suoriin palaut-
teisiin on vastat-
tu välittömästi. 

Soten aikataulu-
jen mukaisesti 
suoritetaan 
asiakastyytyväi-
syyskysely. 
 
Suoriin palaut-
teisiin vastataan 
välittömästi. 

Reaaliaikai-
nen palaute-
järjestelmä 

Soten keskitetyt asia-
kastyytyväisyykyse-
lyt.  
 
Ei toteutettu. 
 
Asiakaspalautteisiin 
reagoiminen. 
 
Suoriin palautteisiin 
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reagoitiin välittömästi. 

Johdamme palvelu-
ketjuja kokonaisval-
taisesti 

Asiakasturvalli-
suus 
 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut-
taulukko 

Erittäin korkea 
asiakasturvalli-
suus sekä -
tyytyväisyys 

Erittäin korkea 
asiakasturval-
lisuus sekä -
tyytyväisyys 

Vaaratapahtumien 
läpikäyminen ja ra-
portointi. 
 
On toteutunut osit-
tain.6 tapausta odot-
taa käsittelyä. 

 
Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut-
taulukko 

Kustannuskehi-
tyksen paranta-
minen. 
 
Sovitut säästö-
tavoitteet toteu-
tuvat. 

Kustannuske-
hityksen pa-
rantaminen 
 
Talousarvio on 
realistinen 
toimintaan 
nähden. 

Talouden tarkka ja 
jatkuva seuranta. 
Poikkeamiin reagoi-
minen. 
 
On toteutunut. 
 
Talouden tasapainot-
tamistoimenpiteiden 
toteuttaminen ja uu-
sien tasapainottamis-
keinojen kehittämi-
nen. 
 
On toteutunut. 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

Yksikkö-
kustannuksien 
hinta 

 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut-
taulukko 

Kustannusten 
lasku 

Kustannusten 
lasku 

Toiminnan jatkuva 
parantaminen sekä 
vertailukehittäminen. 
 
Poikkeusolojen vuok-
si ei ole toteutunut 
riittävästi. 
 
Resurssien tehokas 
käyttö, työntekijöiden 
erityisosaamisen 
hyödyntäminen. 
 
On toteutunut pää-
osin. 
 
Vertailu ostopalve-
lun/oman toiminnan 
kustannuksista. 
 
On toteutunut. 
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KESKITETYT YHTEISET PALVELUT
1 000 €             

Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset 
palvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-,  
Ravinto-, Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, 
Henkilöstö- Talous- ja Tietopalvelut

TOIMINTATUOTOT -4,2 5 359 -7,3 3 972 0 3 972 -25,9 1 006 25,3
   Myyntituotot -1,9 2 981 -14,9 1 975 1 975 -33,7 659 33,4
   Maksutuotot -5,7 72 -13,3 85 85 18,1 23 27,1
   Tuet ja avustukset 14,7 1 378 21,1 1 048 1 048 -23,9 0 0,0
   Muut tuotot -23,7 928 -12,5 864 864 -6,9 324 37,5
TOIMINTAKULUT 3,1 25 956 -10,1 28 162 -384 27 778 7,0 9 349 33,7
       Palkat ja palkkiot 2,2 9 935 -11,0 9 608 -322 9 286 -6,5 2 928 31,5
       Henkilöstösivukulut -6,2 2 238 -12,0 2 252 -58 2 194 -2,0 658 30,0
   Henkilöstökulut 0,5 12 173 -11,2 11 860 -380 11 480 -5,7 3 586 31,2
       Asiakaspalvelujen ostot 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
       Muiden palvelujen ostot 2,8 9 039 0,2 10 270 -2 10 268 13,6 4 065 39,6
   Palvelujen ostot 2,8 9 039 0,2 10 270 -2 10 268 13,6 4 065 39,6
   Aineet ja tavarat 7,5 2 694 -14,6 3 633 3 633 34,9 1 256 34,6
   Avustukset -14,4 89 -6,3 1 1 -98,9 0 0,0
   Vuokrat 13,0 1 408 -38,1 1 184 -2 1 182 -16,1 438 37,1
   Muut kulut 14,7 553 -9,3 1 214 1 214 119,5 4 0,3
TOIMINTAKATE 5,1 -20 597 -10,7 -24 190 384 -23 806 15,6 -8 343 35,0
   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -2 0,0 -2 0 -2 0,0 -2 100,0
VUOSIKATE 5,1 -20 599 -10,7 -24 192 384 -23 808 15,6 -8 345 35,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2,8 -6 468 11,3 -10 291 0 -10 291 59,1 -1 524 14,8
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 4,6 -27 067 -6,3 -34 483 384 -34 099 26,0 -9 870 28,9
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 4,6 -27 067 -6,3 -34 483 384 -34 099 26,0 -9 870 28,9

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%KS 2020

Muutos-% 
TP-19/
TP-18 TA 2020

Talousarvio-    
muutoksetTP 2019

Toteuma 
1 - 4 kk 

Muutos-%
KS-20/
TP-19

 

 
Mittarit/Tunnusluvut   

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

Arkiston asiakas-
pyyntöjen keskimää-
räinen käsittelyaika 
vuodessa:  

- asiakaslähtöiset loki-
pyynnöt  

- asiakaslähtöiset lo-
kien selvityspyynnöt 

- asiakaslähtöiset tie-
donoikaisuvaatimukset  

- asiakaslähtöiset ja 
viranomaisilta saapu-
neet asiakirjapyynnöt 

 

ei mitattu ei mitattu Keskimää-
räinen käsit-
telyaika: 
käsittelyai-
kojen seu-
ranta aloitet-
tu 1.1.2018 
alkaen 

Asiakasläh-
töiset lokitie-
topyynnöt: 

-kaikki 15 
vrk, 

-terveyden-
huollossa 27 
vrk 

Asiakasläh-
töiset lokien 
selvitys-
pyynnöt: 

-30 vrk 

 

 

Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määräajois-
sa  

 

Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määräajois-
sa 

Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely on 
tehty sään-
nösten mu-
kaisissa 
määräajois-
sa. 

Asiakasläh-
töiset lokitie-
topyynnöt 

17 vrk, 

terveyden-
huollossa  

15 vrk. 

Asiakasläh-
töiset lokien 
selvitys-
pyynnöt  

20 vrk, 

terveyden-
huollossa  
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Asiakasläh-
töiset tie-
donoikai-
suvaatimuk-
set: 

-14 vrk 

Asiakasläh-
töiset ja 
viranomaisil-
ta saapu-
neet asiakir-
japyynnöt: 

-3 vrk 

 

17 vrk. 

Asiakasläh-
töiset tie-
donkorjaa-
misvaati-
mukset  

32 vrk. 

Terveyden-
huollon tie-
donkorjaa-
misvaati-
mukset  

25 vrk. 

Asiakirja-
pyyntöjen 
käsittely-
ajoista ei ole 
tietoa saa-
tavissa tar-
kasteluajan-
jaksolta. 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Sairauspoissaolojen 
kehitys (tpv/HTV) 

12,8 14,4 13,7 alle 12 alle 12 16,2 

HTV2 
- tavoite 

- kumulatiivinen tot. 
1-4 kk 

- kumulatiivinen tot. 
1-8 kk 

- koko vuosi, 1-12 
kk 

 
334,5 

332,6 

 
335,9 
 
332,0 

 
329,2 

321,4 

 
322,0 
 
322,1 

 
332,6 

322,9 

 
325,3 
 
323,4 

 
263,1 

281,0 

 
276,3 

 
277 

 

 

250,2 

238,9 

Täydennyskoulutus 
tpv/hlö 

2,6 2,6 1,7 2,8 > 3 - 5 tpv / 
hlö 

0,35/hlö 

Varhemaksujen osuus-
% henkilöstökuluista 

     Työkyvyttö-
myysmaksu 
1 x vuosi 

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyn tulok-
set  

 

Asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin 
reagoitiin ja 
vastattiin 
välittömästi. 

Asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin 
reagoitiin ja 
vastattiin 
välittömästi. 

 

Asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin 
reagoitiin ja 
vastattiin 
välittömästi. 

Kysely to-
teutetaan 
organisaati-
on aikatau-
lujen ja 
suunnitel-
mien mukai-
sesti. 

Tyytyväi-
syys pysyy 
hyvällä ta-
solla. 

Asiakkaiden 
välittömiin 
palautteisiin 
reagoidaan 
välittömästi 
ja tehdään 
tarvittavat 
kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella. 

Keskitettyä 
kyselyä ei 
toteutettu. 

Asiakkaiden 
välittömiin 
palautteisiin 
reagoidaan 
välittömästi 
ja tehtiin 
tarvittavat 
kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella. 

Asiakasturvallisuus 41 138 60 <60 <60 19 
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(sisältää sekä potilas-
turvallisuus- että työ-
turvallisuusilmoitukset) 

Kehityskeskustelujen 
käyntiaste  

70 % 35 % 66 % 80 % 90-100% Keskustelut 
käyty osit-
tain (8 %). 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilikauden tuloslas-
kelma, te 

%-toteuma 

yli-/alijäämä 

 

Muutos(vrt. edellinen 
TP) € ja % 

 

26 113 t € 

 

89,5 % 

+0,59 M€ 

 

-588 te 

-2,2 % 

 

27 615 t € 

 

91,1 % 

+1,5 M€ 

 

+ 1 502 te 

+5,8 % 

 

28 891 t € 

 

97,4 % 

+1,3 M€ 

 

+1 276 te 

+4,6 % 

 

27 067 t € 

 

93,2 % 

+2 M€ 

 

- 1 824 te 

- 6,3 % 

34 099 t € 

 

100 % 

+/- 0 

 

+ 7 M € 

+ 26 % 

9870 t € 

 

28,9% 

 

 

+388 te (vrt. 
ed. tilikausi) 

+ 4,1 % 

Palkkalaskelman hinta 14,51 € 16,65 € 16,16 € 16,60 € 18,04 € Ennakko-
laskutushin-
ta 18,04 € 

Tositteen hinta 1,38 € 1,34 € 1,19 € 1,38 € 1,12 € Ennakko-
laskutushin-
ta 1,12 € 

 

 
 
 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA2019 Toteuma 1-4 
kk 2019 

Asukas, asia-
kas 

      

Asiakastyyty-
väisyyskyselyn 
tulokset  
 

3,25 ei mitattu ei mitattu Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin on rea-
goitu ja vastat-
tu välittömästi 

Tyytyväisyys 
pysyy hyvällä 
tasolla 

Ei mitattu. 

Veteraanipalve-
lujen piirissä:  
 
Rintamavete-
raanit  
Lesket  

 
 
 
484 
397 

 
 
 
422 
380 

 
 
 
410 
339 

 
 
 
326 
270 

 
 
 
290 
300 

301 
 
 
 
260 
 
  

Arkiston asia-
kaspyyntöjen 

  ei mitattu Keskimääräi-
nen käsittelyai-

Asiakaspyyntö-
jen käsittely 

Asiakaspyyn-
nöt on käsitelty 
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keskimääräinen 
käsittelyaika 
vuodessa:  
- asiakaslähtöi-
set lokipyynnöt  
- asiakaslähtöi-
set tiedon oi-
kaisuvaatimuk-
set  
- asiakaslähtöi-
set asiakirja-
pyynnöt  
- muilta viran-
omaisilta saa-
puvat asiakirja-
pyynnöt  
 

ka: kä-
sittelyaikojen 
seuranta aloi-
tettu 1.1.2018 
alkaen 

Asiakaslähtöi-
set lokitieto-
pyynnöt: 

15 vrk, 

terveydenhuol-
lossa 27 vrk 

Asiakaslähtöi-
set lokien selvi-
tyspyynnöt: 

30 vrk 

Asiakaslähtöi-
set tiedonoikai-
su-
vaatimukset: 

14 vrk 

Asiakaslähtöi-
set ja viran-
omaisilta saa-
puneet asiakir-
japyynnöt: 

3 vrk 

säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa  

 

säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa: 
Asiakaslähtöi-
set lokitieto-
pyynnöt 11 vrk 

Asiakaslähtöis-
ten lokien selvi-
tyspyynnöt 37 
vrk  

Asiakaslähtöi-
set tiedonoikai-
suvaatimukset 
15 vrk 

Asiakaslähtöi-
set ja viran-
omaisilta saa-
puneet asiakir-
japyynnöt 7 vrk 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 
kk 2019 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 
 

10,7 12,8 14,4 13,7 alle 12  17,2 

 

Täydennyskou-
lutus tpv/hlö  
 

2,7 2,6 2,6 1,7 2,7  0,1 

Kehityskeskus-
telujen käynti-
aste  
 

35 % 70 % 35 % 66 % 80 % Osittain käyty.  

Asiantuntijuu-
den kehittymi-
nen (1-5/% 
jakauma)  
 

  Asiantuntijuus 
kehittyy myön-
teisesti  

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

Asiantuntija=6
% 

osaamisen 
keskiarvo 3,6 

Asiantuntijuus 
kehittyy myön-
teisesti  

 Asiantuntijuus 
kehittyy myön-
teisesti 
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asteikolla 1-5 

Osaamiskes-
kus-telu % 

  Osaamis-
keskustelut 
käyty mahdolli-
simman usean 
työntekijän 
kanssa 

66 % Osaamis-
keskustelut 
käyty mahdolli-
simman usean 
työntekijän 
kanssa 

  Osittain käyty.  

Työkierto hlö 
lukumäärä  
 

  Työkierto li-
sääntyy 

Työkiertoa 
toteutettu 
suunnitelman 
mukaisesti 

Työkierto li-
sääntyy  
 
 

 2 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018  TA 2019 Toteuma 1-4 
kk 2019 

Työhyvinvointi-
mittaus (joka 2. 
vuosi)  
 

ei mitattu 3,5/5 ei mitattu Mittaus suori-
tettiin loppu-
vuodesta 

Vuonna 2018 
uusi arviointi-
työkalu käytös-
sä. Tavoitteena 
tason säilymi-
nen. 

Ei mitattu 

Sähköisten 
asiointipalve-
lujen käyttöaste  
 

  Käyttöaste 
kasvaa 

Kehitystyötä 
tehty käyttöas-
teen kasvatta-
miseksi 

Käyttöaste 
kasvaa 

Kehitystyötä on 
tehty. 

Tietotilinpäätös-
tiedot  
 

   Tietoja kerätty Laadittu ja 
käytössä 

Tietoja kerätty 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-4 
kk 2019 

Toteutamme 
toimintaamme 
talousarvion 
puitteissa 
 

Toteutu-
nut 

Toteutu-
nut  

Toteutunut Toteutui miltei 
suunnitellusti 

Toteutuu suun-
nitellusti 

Ei toteutunut 
aivan suunni-
telman mukaan 

Palkkalaskel-
man hinta 

13,51 € 14,51 € 16,60 € 16,60 € 16,60 € 14,22 € 

Tositteen hinta 1,37 € 1,38 € 1,34 € 1,19 € 1,38 € 1,38 € 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2020 

Yleispalveluissa aloitti 1.1.2020 toimintansa uusi tulosyksikkö Asiakirjahallinto ja neuvontapal-

velut. Veteraaniasiamies siirtyi vuoden 2020 alusta Vanhuspalvelut-tulosalueelle. 
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Talouden osalta tulosalueen toteumaprosentti toimintakulujen osalta oli 33,7 % ja toimintakulu-

jen arvioitu loppusumma on huhtikuun toteuman pohjalta lasketun vuosiennusteen mukaan 

27,7 miljoonaa euroa, joka on 44 000 euroa pienempi kuin käyttösuunnitelma. Tulosalueella 

pyrittiin löytämään keinoja talouden tasapainottamiseksi. 

Teknisten palveluiden tehtävät painottuivat vuoden 2020 alkupuoliskolla uuden sairaalan huol-

totehtävien organisointiin, muuttojen tukemiseen sekä muuttoihin liittyvien palvelupyyntöjen 

toteuttamiseen.   

Yhtymähallitus päätti 31.3.2020 § 91, että Kainuun sote järjestää talous- ja henkilöstöpalvelun-

sa toistaiseksi omana toimintana. Kuntayhtymän palkkajärjestelmän toimittaja on irtisanonut 

järjestelmän tuen ja ylläpidon 1.12.2020 alkaen. Tästä johtuen organisaation tulee vaihtaa käy-

tössä oleva palkkajärjestelmä toiseen. 

Talouspalveluissa saatiin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pääosin valmiiksi tukipalve-

lusopimuksen talouspalveluiden osalta irtisanoneiden jäsenkuntien taloushallinnon tehtävät. 

Talouspalveluissa järjestellään tehtäviä ja toimintaa muuttuneen tilanteen mukaiseksi tavoit-

teena tehokkuus ja taloudellisuus. Koronapandemian vuoksi henkilöstöä on sijoitettu useam-

paan toimipisteeseen ja etätyöstä on saatu myönteisiä kokemuksia. 

Tietohallintopalveluiden toimintaan on vaikuttanut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella erit-

täin työllistävästi pandemia ja siihen varautumisen johdosta tehdyt toimenpiteet. Tietohallin-

nossa on jouduttu erittäin nopealla aikataululla muuttamaan koko Kainuun ICT-ympäristön (ja 

organisaatioiden) ”paikallaolopohjaista -toimintatapaa” ”etätyön sallivaksi -toimintatavaksi”. Li-

säksi on tehty pandemiaan varautumisen vaatimia muutoksia tietojärjestelmiin. Tämä on tar-

koittanut ohjeistuksien päivittämistä sekä konkreettisia muutoksia Kainuun soten ja sen jäsen-

kuntien etä-/liikkuvan työn järjestelmiin ja laitteisiin. Myös erittäin nopealla aikataululla jouduttiin 

hankkimaan kannettavia tietokoneita, jotka täytyi saada toimimaan vakioidussa verkkoympäris-

tössä. Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittämisen tärkeys nousi esille, kun asiakastyön 

menetelmiä piti nopeasti suunnata verkon kautta toimivaksi.  Yhdessä kehittämisyksikön asian-

tuntijoiden kanssa päivitettiin ja tehtiin uusia etätyössä tarvittavien välineiden käyttöohjeistuk-

sia. Tilapäisiä henkilöresursseja jouduttiin käyttämään ja ylitöitä tekemään, jotta selvittiin äkilli-

sesti lisääntyneestä työmäärästä. Tietohallinnon työntekijöitä on mukana Uusi sairaala -

hankkeessa, joka on edennyt pandemiasta huolimatta ICT:n osalta aikataulussa. Kuntayhty-

män jäsenkunnat ovat irtaantumassa Kainuun soten tuottamista ICT-palveluista vuoden 2020 

loppuun mennessä. ICT-muutos- ja siirtoprojekti on osaltaan työllistänyt tietohallinnon henkilös-

töä Kainuun kuntien nykyisiin ICT-palveluihin liittyvien tietojen luovuttamisen osalta. 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Yleistä 

Kuntayhtymän tukipalveluiden tehtävä on tukea organisaation sekä sopimuskumppaneiden 

ydintehtävän toteuttamista. Vuonna 2020 tulee tulosalueen toiminta ja tehtävät järjestää tar-

peen mukaiseksi, ottaen huomioon jäsenkuntien tukipalveluiden yhteistyösopimuksen irtisano-

miset. Yhtymähallitus on linjannut talouden tasapainottamistoimenpiteitä koskevassa päätök-

sessään 18.9.2019 § 222, että kuntayhtymä järjestää tulevaisuudessa ainoastaan sille kuuluvat 

lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, joten myös tukipalveluiden tuottamistapa 

tulee selvittää ja päättää ensi vuonna.  

Vuosi 2020 ja myös sitä seuraavat vuodet tulevat olemaan erittäin haasteellisia talouden osal-

ta. Erityisesti uuden ja vanhan sairaalan päällekkäiset käyttökustannukset aiheuttavat ylimää-

räisiä kustannuksia. Tulosalue on sitoutunut tekemään yhtymähallituksen päättämiä talouden 

tasapainottamistoimenpiteitä ja pyrkii löytämään myös lisää säästömahdollisuuksia. 

Yleispalvelut 

Yhtymähallituksen 12.06.2019 § 173 tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.2020 lukien Keskitetyt 

tukipalvelut  –tulosalueen Yleispalvelut- vastuualueen kolme tulosyksikköä Asiakirjahallinto, 

Neuvontapalvelut sekä Asiamiespalvelut yhdistetään yhdeksi Asiakirjahallinto ja neuvontapal-

velut -tulosyksiköksi, jota johtaa arkistopäällikkö. Vuoden 2020 alusta lukien Yleispalvelut -

vastuualueeseen kuuluu kolme tulosyksikköä: Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut, Uusi sai-

raala –projekti sekä Tekniset palvelut.   
 
Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut  

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluja tuotetaan jatkossakin lainmukaisesti. Veteraaniasiamies-

palvelun järjestämistä ja mahdollista uudelleenorganisointia selvitetään loppuvuodesta 2019. 

Uuden sairaalan nykyistä pienemmät arkistotilat lisäävät painetta tehostaa potilasasiakirjojen 

seulontoja. Asiakirjojen seulontaa tehdään oman työn ohella. Vuoden 2020 aikana osa potilas-

asiakirja-aineistosta ja muusta arkistoitavasta aineistosta siirretään MAPO-rakennukseen va-

rattuun arkistotilaan. Uuden sairaalan arkistotilaan ei mahdu kaikki potilaskertomukset. 

Yksikkö osallistuu hallinnon ja päätöksenteon prosessien sähköistämiseen ja sähköisten 

asiankäsittelyjärjestelmien sisällön ja käytön kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien ja tietohal-

linnon kanssa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistumiseen ja sähköisen asianhallinnan proses-

sien kehittämiseen on tarvetta, sillä ne ovat edellytys sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon. 
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Kirjaamiskäytäntöjä tarkastellaan vuoden 2020 aikana ja otetaan käyttöön tiedonhallintalain 

vaatimukset kirjaamiseen ja rekisteröintiin.  

Tietosuoja- ja tietoturvatyötä tehdään aktiivisesti edelleen. Uudet, päivitetyt dokumentit on otet-

tu käyttöön, ja ne vastaavat EU tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  Henkilökuntaa koulutetaan 

tietosuoja- ja tietoturva-asioissa sekä samalla perehdytetään organisaation omiin tietosuoja- ja 

tietoturvaohjeisiin sekä käytössä oleviin tietosuoja- ja tietoturvalomakkeisiin.  

Tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen kehittämiseksi on otettu käyttöön omavalvontasuunnitelma, 

joka on jaettu organisaation käyttöön. 

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti myös vuonna 2020 ja käy läpi orga-

nisaatiossa esiin tulleita tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä sekä kehittää tietosuojaa ja -turvaa 

edelleen. 

Tekniset palvelut  

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvien Kainuun soten omistamien kiinteistöjen huolto-, kor-

jaus- ja ylläpitotehtävien, rakennuttamisen sekä vuokratiloihin liittyvien tehtävien lisäksi vuoden 

2020 tärkein tehtävä on osaltaan varmistaa uuden sairaalan 1. vaiheen muuttojen onnistumi-

nen sekä varmistaa 2. vaiheen laadukas ja turvallinen rakentaminen sekä käyttöönotto. Yhty-

mähallituksen 18.9.2019 § 222 päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Tek-

niset palvelut tekee jäsenkunnissa kuntayhtymän tilojen kartoituksen ja yhteistyössä muiden 

tulosalueiden sekä jäsenkuntien kanssa pyrkii löytämään ratkaisut tilojen tiivistämisestä. 

Henkilöstöpalvelut  

Vuodelle 2020 laadittu talousarvio sisältää henkilöstökulujen osalta riskin keskitetysti tehdyn 

henkilöstömenoihin kohdistuneen vähennyksen johdosta.  

Henkilöstölle budjetoitiin vuodeksi 2020 työhyvinvointirahaa 80 €/työntekijä. Keväällä 2020 yh-

teistoimintaneuvotteluiden yhteydessä yhtymähallitus puolitti työhyvinvointirahan. Henkilöstöön 

kohdentuva työhyvinvointitoiminta sisältää edelleen mahdollisuuden järjestää yksiköissä työhy-

vinvointi-iltapäivä kaksi kertaa vuodessa.  

Henkilöstöpalvelut varmistaa uudistuvien toimintojen ja prosessien vaatiman osaamisen ja sen 

kehittämisen sekä osallistuu uuden sairaalan resurssoinnin, turvallisuuden ja johtamisen suun-

nitteluun. Henkilöstöpalveluiden toimintaa sekä ratkaisuja palveluiden tuottamismuodoista tule-

vina vuosina uudelleenarvioidaan.  

Henkilöstöpalvelut jatkaa työhyvinvoinnin aktiivisen tuen toimintamallien jalkauttamista. 
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Talouspalvelut  

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Kuntayhtymän 

jäsenkunnat (Kajaania ja Hyrynsalmea lukuun ottamatta) siirtyvät vuoden 2020 alusta käyttä-

mään ulkopuolisen toimijan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Kainuun sote valmistelee 

vielä kevään 2020 aikana TAHE -palvelut irtisanoneiden kuntien tilinpäätökset ja taloustilastot 

vuodelta 2019. Talouspalveluiden toimintaa on sopeutettu supistuvaan toimintaan jo vuoden 

2019 aikana. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden yhteydessä talouspalveluiden toimintaa 

uudelleen arvioidaan ja selvitetään ratkaisuja palveluiden tuottamismuodosta tulevina vuosina.  

 

Tietohallintopalvelut  

Tietohallintopalveluiden toiminnassa keskeistä on mm. potilastietojärjestelmien kehittäminen, 

ottaen huomioon uuden sairaalan suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen tuomat vaikutuk-

set, sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittäminen sekä etä-/liikkuvan työn kehittäminen, 

mm. kotihoidon palveluissa liikuteltavien mobiililaitteiden käyttöönottoprojektissa.  

Tietohallinnon työntekijöitä on mukana Uusi sairaala -hankkeessa. Heidän työpanostaan joudu-

taan paikkaamaan sijaisjärjestelyin, mikä kuormittaa muuta tietohallinnon vakinaista henkilös-

töä. Uuden sairaalan käyttöönoton vaatimat resurssitarpeet on määriteltävä myös Uusi sairaala 

-hankkeen II-vaihe huomioiden. Kainuun kunnat ovat toimintasuunnitelman laadintahetkellä 

olevan tiedon mukaan irtaantumassa Kainuun soten tuottamista ICT-palveluista vuoden 2020 

loppuun mennessä, mikä työllistää tietohallinnon henkilöstöä ICT-palveluihin liittyvien siirtopro-

jektien myötä, joten tilapäisille lisäresursseille tai ostopalveluille voi olla tarvetta. 

Vuoden 2020 aikana käyttöbudjetin puitteissa ylläpidetään normaali ICT-palvelutoiminta ja päi-

vitetään tietojärjestelmiä suunnitellun mukaisesti. Keskitetty käyttäjähallinta on otettu käyttöön 

vuoden 2019 aikana, ja siihen tullaan liittämään uusia tietojärjestelmiä ja toiminnallisuuksia 

vuoden 2020 aikana. Toiminnan yleisenä tavoitteena on sähköisten palveluiden tarjonnan li-

sääminen kansalaisille (ajanvaraukset, esitietokyselyt, omavointiasiat) ja raportointi sekä sen 

kehittäminen. Kansalliset vaatimukset sekä Uusi sairaala lisäävät merkittävästi raportoinnin 

tarvetta.  

Tietohallintopalvelut kehittävät osaltaan organisaation valmiuksia EU:n tietosuoja-asetuksen 

tuomiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Tiedonhallintalain voimaantulo 1.1.2020 tulee myös työllis-

tämään tietohallintoa, mutta Kainuun soten aiemmin tekemä kokonaisarkkitehtuurityö palvelee 
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myös tätä tarkoitusta. Tietohallinnon henkilöstöä koulutetaan budjetin mahdollistamissa rajois-

sa soten ohjeistuksen mukaisesti. 

 

1.4 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 
  
Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta) 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden strategiakartta 2020–
2026. Strategiset päämäärät näkökulmittain 

Perustehtävä 

Perhepalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiper-
heiden terveyspalvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi perhepalveluihin kuuluu perhepalveluiden hallinnon tulosyk-
sikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu sosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus), toimeentuloturva, kuntouttava työ-
toiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 
kuuluu lastensuojelun avohuolto, huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan lastensuojeluyksikkö (ml. etätur-
vakoti), lastenvalvoja, sijaishuoltoyksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammais- ja 
kehitysvammapalvelut (ml. kehitysvammapoliklinikka). Näitä ovat esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö ja -
palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen ohjaus, työ- ja päivätoiminnot sekä laitoshoito (las-
ten). Lapsiperheiden terveyspalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolat sekä perhesuunnittelu, koulu- ja opiskelu-
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terveydenhuolto, perheneuvola sekä koulujen psykososiaaliset palvelut. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat lasten 
somaattinen erikoissairaanhoito, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys, lasten psykiatrinen erikoissairaanhoito ja 
nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. 

 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila TP18 Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

Palvelutarve vä-
henee ja väestön 
parempi terveys 

Väestön vakioitu 
sairastavuus 
+19 % vrt. koko 
maata  

Palvelutarve 
vähenee. 

Palvelutarve 
vähenee. 

Edistämme väestön 
terveyttä ja hyvinvoin-
tia. 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

Ylityksiä. Toteutuu lain-
säätäjän edellyt-
tämällä tavalla. 

Toteutuu huo-
mattavasti 
määräaikavel-
voitteita pa-
remmin. 

Hoito- ja palveluta-
kuun seuranta ja 
korjaavat toimenpi-
teet. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 

Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta 

 

 

Täydennyskoulu-
tus 

Rekrytointivai-
keuksia. 

Avoinna olevien 
virkojen ja va-
kanssien määrä 
laskee 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasoista. 

Kiinnostava ja 
houkutteleva 
työnantajakuva 

Asialliset työolot 

Asianmukainen palk-
kaus 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia 

Terveysperustei-
set poissaolot 
vähenevät 

ks. mittaritauluk-
ko 

Henkilöstön 
korkea työhyvin-
vointi lisää tuot-
tavuutta ja asia-
kastyytyväisyyt-
tä 

Erittäin korkea 
työhyvinvointi 
lisää tuotta-
vuutta ja asia-
kastyytyväi-
syyttä. 

Huom. tuki- ja liikun-
taelinsairaudet, psy-
kiatria, hengityselin-
sairaudet muodosta-
vat 66 % poissaolois-
ta. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

Tiedolla johtami-
nen ja sähköisen 
asioinnin kehitys 

Omasote käy-
tössä 

Omasote käy-
tössä 

Sähköiset 
palvelut ovat 
osa arkea 

Laajennetaan ja pa-
rannetaan digitaalisia 
palveluja 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Potilas- ja asia-
kasturvallisuus 
sekä asiakastyy-
tyväisyys 

ks. mittaritauluk-
ko 

Erittäin korkea 
potilas- ja asia-
kasturvallisuus 
sekä asiakastyy-
tyväisyys 

Erittäin korkea 
potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus sekä 
asiakastyyty-
väisyys 

Väkivallan ehkäisy 

Vaaratapahtumien 
raportointi, asiakas-
tyytyväisyyden kehit-
täminen 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua  

Kustannus-
kehityksen muu-
tos (€ ja %) 

ks. mittaritauluk-
ko 

ks. mittaritauluk-
ko 

ks. mittaritau-
lukko 

Digitalisaatio ja ym-
pärivuorokautisen 
hoidon ja hoivan pal-
velutarpeen vähene-
minen. 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 

ks. mittaritau-
lukko 

ks. mittaritauluk-
ko. 

ks. mittaritau-
lukko 

Toiminnan jatkuva 
parantaminen sekä 
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kaasti nähden. vertailukehittäminen. 

 

 

Toteuma ja olennaista toiminnassa tulosalueella 1.1.–30.4.2020 
 
Olennaisia alkuvuoden tapahtumia ovat olleet muun muassa seuraavat perhepalveluiden vastuualueilla:  

- talouden tasapainottaminen  
- yt-neuvottelut 
- organisaatiouudistuksen valmistelu 
- palvelusopimuksen/palveluverkon valmistelu ja tarkastelu 
- mahdolliseen työtaisteluun varautuminen 
- suunnitelma laajamittaiseen maahantuloon on päivitetty 
- tila-asioiden ja kiinteistöasioiden valmistelu eri kunnissa  
- uuden sairaalan I-vaiheen käyttöönotto: kuuman sairaalan muutto ja sen aiheuttama kuormitus 

ja toimintojen sopeuttaminen 
- hankevalmistelu (mm. tulevaisuuden sote-keskus) 
- laittomasti maassa oleskelevien majoituksen järjestäminen Kainuun sotessa 
- toimeentulotuen soveltamisohjeen hyväksyminen  
- hankintasopimusten optioiden käyttö (mm. asumispalveluissa ja avopalveluissa) 
- selvitelty koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestäminen Kainuun soten alueella  

 
COVID-19 epidemiaan/pandemiaan varautuminen sekä poikkeusolot 

- pandemiasuunnitelman päivittäminen 
- muutokset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluissa 
- tilannekuvan ylläpitäminen, raportointi ja viranomaisyhteistyö 
- viranomaisohjeistuksen paikallinen ja alueellinen toimeenpano 
- terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu siirtynyt syksylle 
- Kainuun kotouttamisohjelman päivittämisen valmisteluun ei ole pystytty osallistumaan. 
- iso työ tehty muuttuvien ohjeiden päivittämisessä vallitsevan tilanteen mukaan ja potilaiden oh-

jeistaminen sekä elektiivisen toiminnan alasajo ja potilaiden hoidon turvaaminen 
- terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaamisen vahvistaminen 

(lääketentit) 
- henkilöstön siirtosuunnitelmien laatiminen, kuulemiset ja perehdytykset 
- suunnitelmat ja järjestelytyö erillisten osastojen perustamiselle tartunnan saaneille asiakkaille 

(Salmilan lastensuojelulaitos) 
- valmisteltu vammaispalvelujen Pöllyvaaran yksikön käyttöönottaminen n. 2 vrk:n varoajalla 
- huolehdittu (tilattu ja toimitettu) henkilökohtaisen avun suojavarusteista STM:n ohjeiden mukai-

sesti 
- ohjeistettu kehitysvammapalvelujen asumisyksiköt kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukai-

seen toimintaan 
- informoitu vammaispalvelujen asiakkaita toimintojen rajoittamisista ja vierailukiellosta 
- ohjeistettu vammaispalvelujen yksityisiä palveluntuottajia  

 
Huom. kansalliset poikkeusolot ovat merkittävästi vaikuttaneet henkilöstön ja esimiesten kuormittumi-
seen keväällä 2020. On oletettavissa, että pandemia pitkittyessään patoaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutarpeita ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä pandemian kuluessa että sen 
jälkeen. Mm. omaishoidonvapaita ei ole voitu järjestää asumispalveluyksiköissä, tämä lisää toiminnan 
järjestämisen kustannuksia loppuvuodelle.  
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PERHEPALVELUT YHTEENSÄ
1 000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 
Aikuissosiaalityö  ja  Vammaispalvelut
TOIMINTATUOTOT 2,9 5 965 8,0 5 456 0 5 456 -8,5 1 646 30,2
   Myyntituotot 18,8 2 340 18,2 1 601 1 601 -31,6 487 30,4
   Maksutuotot 1,1 2 342 2,4 2 423 2 423 3,5 752 31,0
   Tuet ja avustukset -36,9 188 -17,2 245 245 30,3 84 34,3
   Muut tuotot -4,5 1 095 6,0 1 187 1 187 8,4 323 27,2
TOIMINTAKULUT 2,0 74 375 0,8 74 684 -238 74 446 0,1 22 910 30,8
       Palkat ja palkkiot 3,8 27 182 2,5 27 350 -177 27 173 0,0 8 759 32,2
       Henkilösivukulut -1,2 6 659 -1,5 6 977 -36 6 941 4,2 2 100 30,3
   Henkilöstökulut 2,7 33 841 1,7 34 327 -213 34 114 0,8 10 859 31,8
       Asiakaspalvelujen ostot 3,4 22 071 0,0 21 545 21 545 -2,4 6 740 31,3
       Muiden palvelujen ostot 0,7 7 549 -4,4 7 290 7 290 -3,4 2 078 28,5
   Palvelujen ostot yhteensä 2,7 29 620 -1,2 28 835 0 28 835 -2,7 8 818 30,6
   Aineet ja tavarat -11,1 1 638 -1,0 1 626 -25 1 601 -2,3 523 32,7
   Avustukset -0,9 5 984 1,5 6 387 6 387 6,7 1 651 25,8
   Vuokrat 2,4 3 204 8,9 3 442 3 442 7,4 1 046 30,4
   Muut kulut -5,3 88 23,9 67 67 -23,9 13 19,4
TOIMINTAKATE 1,9 -68 410 0,2 -69 228 238 -68 990 0,8 -21 263 30,8
   Rahoituskulut ja -tuotot 50,0 -3 0,0 -2 0 -2 -33,3 -2 100,0
VUOSIKATE 1,9 -68 413 0,2 -69 230 238 -68 992 0,8 -21 265 30,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 30,8 -206 -6,8 -219 0 -219 6,3 -46 21,0
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 2,0 -68 619 0,2 -69 449 238 -69 211 0,9 -21 311 30,8
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 2,0 -68 619 0,2 -69 449 238 -69 211 0,9 -21 311 30,8

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%KS 2020

Muutos-% 
TP-19/
TP-18TP 2019

Toteuma 
1 - 4 kk 

Muutos-%
KS-20/
TP-19TA 2020

Talousarvio-    
muutokset
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Mittarit / Tunnusluvut  
Mittarit / Tunnusluvut TP2016 TP2017 TP2018 TP2019  TA2020 

tavoite 
Tot. 
1-4 kk 

Asiakas ja asukas  
Kelan sairastavuusindeksi, ikä- ja sukupuoliva-
kioitu (Kainuu shp)1 

120,2 119,9 119,1 < 119,1 Laskee 
vuosittain 

Tieto vii-
veellä. 

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut 

Toteutui 
lähes täy-
sin. 

Toteutuu. Tieto vii-
veellä. 

Henkilöstö ja uudistuminen  
HTV2 

- tavoite 
- kumulatiivinen tot. 1-4 kk 
- kumulatiivinen tot. 1-8 kk 
- koko vuosi, 1-12 kk 

 
677 
650,4 
657,3 
654,4 

 
648 
640,8 
649,4 
645,4 

 
652 
644,7 
651,1 
647,3 

 
652,0 
643,1 
644,9 
645,0 

 
653,0 
 

 
 
626,82 
 

Täydennyskoulutus, työpäivää 
- kumulatiivinen 1-4 kk 
- kumulatiivinen 1-8 kk 
- koko vuosi, 1-12 kk 

 
 
 
2 078 

 
 
 
2 385 

 
1 002 
1 635 
2 875 

 
864 
1680 
> 1 956 

 
 
 
3 x HTV2 

 
857 

Terveysperustaiset poissaolot, työpäivää 
- kumulatiivinen 1-4 kk 
- kumulatiivinen 1-8 kk 
- koko vuosi 1-12 kk 

 
 
 
7 774 

 
 
 
7 718 

 
3 012 
5 325 
8 180 

 
3 466 
6 384 
< 8 476 

 
 
 
< 8 000 

 
3426 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen   
Asiakastyytyväisyys (Qpro-kysely)3 : 

- ka. (asteikolla 1-5) 
- vastaajien lukumäärä 

 
4,3 
78 

 
4,7 
227 

 
4,4 
146 

 
3,8 
128 

 
> 4,5 
> 150 

 
4,3 
24 

Potilas-/asiakasturvallisuus, HaiPro-ilmoitukset 
- läheltä piti -tilanteet 
- henkilöstöön kohdistuneet väkivaltati-

lanteet 

 
 
95 
280 

 
 
203 
512 

 
 
124 
259 

 
 
231 
450 

 
 
 
< 259 

 
yht. 281 
53 
107 

Talous  
Tilikauden tuloslaskelma, te 
%-toteutuma  
yli-/alijäämä 

– 69 004 
99,6 % 
+ 0,25 M€ 

– 67 160 
100,8 % 
– 0,57 M€ 

– 68 512 
103,5 % 
– 1,4 M€ 

– 68 619 
101,5 % 
– 1,0 M€ 

 
100 % 
+/-0 

 

Muutos (vrt. edellinen TP) 
€ ja %  

+ 120 te 
+ 0,2 % 

– 1 844 te 
– 2,7 % 

+ 1 352 te 
+ 2,0 % 

+ 107 te 
+ 0,2 % 

 
 

 

Osavuosikatsaukset4: 
- 1-4 kk: toimintakate, te 
- % -toteutuma 
- muutos (vrt. edellinen vuosi) 

 
- 1-8 kk: toimintakate, te  
- % -toteutuma 
- muutos (vrt. edellinen vuosi) 

 

 
– 24 649 
32 % 
+ 1,32 % 
 
– 51 409 
66 % 
+ 0,43 % 

 
– 23 649 
31 % 
– 4,06 % 
 
– 48 648 
65 % 
– 5,4 % 

 
– 23 718 
32 % 
+ 0,35 % 
 
– 48 648 
67 % 
+ 1,9 % 

 
– 24 102 
32 % 
+ 1,6 % 
 
– 49 771 
66 % 
+0,5 % 

  
– 23 832 
31 % 
– 1,1 % 
 
 

Ennuste:  
- tilikauden tulos, toimintakate  
- yli-/alijäämä 

– – – 1–8 kk: 
– 69 140 
– 1,76 M€ 

 1–4 kk: 
– 68 342 
+ 0,87 M€ 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset5  
- Kainuun shp, e/asukas  
- (koko maa) 

 
3955 
(3258) 

 
4013 
(3223) 

 
Ei saatavil-
la. 

 
Ero kave-
nee. 

 
Ero kave-
nee 

 
Tieto vii-
veellä. 

 
                                                           
1 KELA 2019: Terveyspuntarin sairastavuusindeksi, vakioitu http://raportit.kela.fi/linkki/39640806  

2 Kumulatiivinen toteutuma saatavilla vain ajalta 1-3 kk henkilöstöhallinnon palkkamenojen toteumaseurantaraportilta 
(11.5.2020). 

3 Qpro-raportti  

4 SAP-raportti (TILII) 

5 THL 2019: Sotkanet: http://bit.ly/2wvJs9I  

http://raportit.kela.fi/linkki/39640806
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
http://mkksap09s.kainuu.fi:51000/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.sap.pct!2fplatform_add_ons!2fcom.sap.ip.bi!2fiViews!2fcom.sap.ip.bi.bex?BOOKMARK=00O2TO31KR61H7LAJHJ38SCW4
http://bit.ly/2wvJs9I
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Yleistä ja tulosalueen keskeiset kehittämistoimenpiteet ja -hankkeet sekä lainsäädäntömuutok-
set 
 
Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy paljon viime hallituskaudella kaatuneita sekä kesken jääneitä lainsää-
däntöhankkeita, joiden tarkka voimaantulo on vielä avoin. 
 
Keskeiset tiedossa olevat lainsäädäntömuutokset (voimaan): 

- lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutokset (1.12.2019) 
- työaikalainsäädännön muutos (1.1.2020) 
- tiedonhallintalaki (1.1.2020) 
- laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (1.1.2021) 
- erityislainsäädännön muutokset, kuten vammaislainsäädännön uudistus (hallituskausi) 
- asiakasmaksulainsäädännön uudistus (2021) 
- oppivelvollisuuden laajentaminen (2021) 
- henkilöstömitoitus lastensuojeluun (2022–2024) 
- Itsemääräämisoikeuslainsäädäntö, IMO-laki (ei tiedossa) 
- palvelusetelilain uudistus (ei tiedossa) 

 
Kainuun alueen lakisääteisten suunnitelma-asiakirjojen päivittäminen:  

- Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman laatiminen v. 2020– 
- Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma v. 2017–2020 
- Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017–2021 
- kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma 2015–2020 

 
Kehittämishankkeet ja -toimenpiteet: 

- aiesopimukset:  
1) ammatillisesti ohjattu vapaaehtoisten tukihenkilötoiminta (MLL Kainuun piiri),  
2) Kohtaamista ja varhaista tukea -hanke (MLL Kainuun piiri),  
3) Omat avaimet -hanke (Aspa-säätiö) 

- ulkopuolisella rahoituksella toteutuvat sekä hallituksen hyväksymät hankkeet:  
1) turvakotipalvelu (THL/Oulun turvakoti), voimassa 31.12.2023 saakka 
2) Voimaperheet -tutkimushanke, voimassa 2019–2020. 

- uuden sairaalan käyttöönotto 
- omavalvonnan varmistaminen perhepalveluiden tulosalueella 
- sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyminen (7. aalto, syksy 2020) 
- tulosalueiden ylittävien asiakasprosessien tarkastelu  

 
Hallitusohjelman6 kirjauksia vuosille 2019–2024:  mm. perustason palveluiden saatavuuden parantami-
nen tulevaisuuden sote-keskuksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudis-
taminen, sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu, palveluseteliuudistus, vammaispalvelulain uudistus ja 
henkilökohtaisen budjetin kokeilu (kehitysvammaiset henkilöt), maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-
vuotialle, vähimmäishenkilömitoitus lastensuojeluun, hoitotakuun kiristys perusterveydenhuollossa, 
omaishoidon kehittäminen, lape-muutosohjelma jatkuu, lapsiperheiden kotipalvelun saamis- ja myöntö-
edellytyksien tarkistaminen, turvakotipalveluiden saatavuus laajenee, asiakasmaksulain uudistus, kan-
sallinen mielenterveysstrategia (mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistus), välityömarkkinoiden 
kehittäminen (kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen, työhön valmentajien saatavuuden parantami-
nen). 
 
 

                                                           
6 ks. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-756-7  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-756-7
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Valviran valvontaohjelman painotukset (v. 2019): erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen, kiiree-
tön hoitoon pääsy, määräajat (lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki), vammaispalvelut 
(kehitysvammaiset lapset ja nuoret), lasten ja nuorten oikeudet (sijaishuolto, psykiatrian palveluihin 
pääsy). 
 
Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Ritva Keravuo, ylihoitaja 
Marja-Liisa Haataja 
 

• tutkittuun tietoon perustuva hoito ja palvelu. Käypähoito- suositusten ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön sekä THL:n suositusten mukainen toiminta.  

• koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa, mikäli sote- ja maakunta-
uudistus toteutuu 

• ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon siirtyminen ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiöön (YTHS) 1.1.2021 alkaen 

• uuteen sairaalaan muutto ja toimintojen aloittaminen.  Uusi sairaala käyttöönotto ja koulutukset 
niissä yksiköissä jotka muuttavat 2021 

• hoidon- ja palvelutarpeen arviointi, lähetetiimit: moniammatillisen yhteistyön kehittäminen 
• prosessien ja hoitoketjujen kehittäminen. Henkilöstörakenteen ja toimintamallien tarkastelu ja 

kehittäminen prosesseihin liittyen 
• rekrytointi: erikoislääkärirekrytoinnissa erityisesti lastenlääkäritilanne on kriittinen. Muiden vaike-

asti rekrytoitavien ammattiryhmien rekrytointia kehitetään.(psykologit ja sosiaalityöntekijät erityi-
sesti perheneuvola ja koulujen psykososiaaliset palvelut) 

• sähköisten asiakas/potilaspalvelujen käyttöönotto ja kehittäminen 
• työn- ja tehtäväjaon selkiyttäminen ja kehittäminen ammattiryhmien välillä esim. sihteerityö 

 
Toteuma ja olennaista toiminnassa vastuualueella 1.1.–30.4.2020 
 
– 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi 

• lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset käsittelyaikojen toteuttaminen ja pysyminen lain 
vaatimalla tasolla.  

• sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan käynnistäminen / kehittäminen omana toimin-
tana (ostopalvelut noin 1 milj.). 

• lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönoton valmistelutyö (muutos liittyy sote-
uudistukseen) 

• lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien tehtävistä tulee eritellä toimistotyöntekijöille 
kuuluvia töitä sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamisen hyödyntämiseksi asiakastyöhön = 
edellyttää riittävää määrää toimistosihteerejä   

• palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (yhteistyön tehostaminen 
muiden vastuualueiden kanssa).  

• sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saatavuuden parantaminen / selkiinnyttäminen ja asi-
akkaiden palvelutarpeenarviointia tehostetaan ennaltaehkäistävien palvelujen osalta esimerkiksi 
kotipalvelu ja perhetyö.  

• asiakasprosessien selkeyttäminen, henkilöstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi ja yh-
teistyön rakentaminen rajapinta-asiakkaiden osalta / laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
(eriyttää sosiaalihuoltolain asiakkaat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkuuksista). Pai-
nopisteenä tulisi olla lastensuojelun työn kehittämisen lisäksi palvelujärjestelmän toimivuuden ja 
kokonaisuuden toimivuuden kehittäminen (= painopisteen siirtäminen yleisiin, ennaltaehkäiseviin 
palveluihin huomioiden muiden tuottamat palvelut kuten varhaiskasvatus ym.). 

• THL:n lastensuojelun systeemisenmallin kokeilu vuosina 2019–2020 Sotkamon ja Kuhmon las-
tensuojeluun. Toimintamallia laajennetaan koskemaan muita kuntia vuoden 2020 jälkeen.   

• dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi  
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Toteuma ja olennaista toiminnassa vastuualueella 1.1.–30.4.2020 
 
Terveyden ja hyvinvointilaitos teki lastensuojelun määräaikoja koskevan kyselyn kuntiin ajalla 
1.10.2019 – 31.3.2020. Kuntayhtymään vireille tulleen lastensuojeluasian tai erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoasian (SHL 36 §) palvelutarpeen arvioinnin käsittely on aloitet-
tu yhteensä 1268, joista yhden (1) vireille tulleen käsittely ylitti seitsemän arkipäivän lakisäätei-
sen määräajan. Lakisääteisessä määräajassa käsiteltiin 99,5 %.  Lastensuojeluasioina vireille 
tulleita palvelutarpeen arviointeja aloitettiin yhteensä 357, joista kymmenen (10) palvelutarpeen 
arviointi kesti yli kolmen kuukauden lakisääteisen määräajan. Lakisääteisessä määräajassa 
käsiteltiin 97,2 %.      
 
Palvelutarpeen arviointityön tukemiseksi on laadittu työohje: palvelutarpeen arviointi lapsiper-
heiden sosiaalipalveluissa. Työohje selkeyttää työprosessin kulkua ja ohjaa moniammatilliseen 
työskentelyyn. Asiakkaita varten laadittiin palvelutarpeen arviointia koskeva esite, joka auttaa 
asiakkaita ymmärtämään, mistä palvelutarpeen arvioinnissa on kyse. Lisäksi on valmisteltu 
työohjetta lastensuojelun henkilöstölle tukihenkilöpalvelun arviointityön tukemiseksi. Työoh-
jeessa selkeytetään tukihenkilöpalvelun ja perhetyön rajapintaa, jotta asiakkaille kohdentuu 
oikea palvelu ja vältytään päällekkäisiltä palveluilta.    
 
Systeemisen lastensuojelun mallin kokeilu on edennyt ja mukana olevat Sotkamon ja Kuhmon 
lastensuojelun ja perhetyön henkilöstö on suorittanut systeemisen mallin koulutuksen loppuun 
helmikuussa 2020. Systeemisen mallin käyttöönottoa on harjoiteltu asiakasasioiden käsittelys-
sä ilman asiakkaita. Systeemisenmallin tiimejä ei ole aloitettu koronapandemiasta johtuen, 
vaan tiimit alkavat kokoontua moniammatillisesti syksyllä 2020.  
 
Lastensuojelun jälkihuoltoa koskevan lainsäädännön muutoksesta johtuen, on käynnistetty ke-
hittämistyö jälkihuollon toteuttamisesta Kainuussa ja on laadittu jälkihuolto Kainuussa esite.    
 
Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet tarkastettu ja Kainuun soten hallitus vahvisti 
22.4.2020 § 125 uudet myöntämisperusteet alkaen 1.5.2020.  
 
Kajaanin Teppanan kohtaamispaikkatoiminnan lakkauttaminen on viety loppuun huhtikuussa 
2020. Kohtaamispaikkatoiminta tulee jatkumaan moniammatillisena yhteistyönä Kajaanin seu-
rakunnan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kanssa syksyllä 2020. Toimintaa on kehi-
tetty syksystä 2019 lähtien ja sitä on jatkettu alkuvuoden 2020 aikana yhdessä eri toimijoiden 
kanssa. Teppanan kohtaamispaikalla aiemmin toteutetut lapsen ja vanhemman välisten ta-
paamisten valvonta (valvotut- ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot) järjestetään jatkossa Ka-
jaanin perhekeskuksella ja siellä tapaamispaikan tilat järjestelty toimintakuntoon. 
 
Uusi johtava sosiaalityöntekijä Satu Määränen aloitti työt huhtikuussa 2020. Hän toimii lä-
hiesimiehenä lastenvalvojille, Sotkamon, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen lastensuoje-
lun henkilöstölle.  
 
Aikuissosiaalipalvelujen vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen 

 
• aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Siirretään toiminnan painopistettä akuu-

teista sosiaalihuollollisista tehtävistä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työhön ja ongelmien en-
nalta ehkäisyyn. Huolehditaan toimeentulotukilain lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta 
100 %:sti. 

• noudatetaan aikuissosiaalityön asiakasprosessia systemaattisesti käytännön työssä. Asiakkaille 
tehdään palvelutarpeen arviointi ja nimetään omatyöntekijä. Kainuun TYP:issä (työllistymistä 
edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaan palvelutarvearvio tehdään lakisääteisessä kol-
messa kuukaudessa asiakkuuden alkamisesta. Asiakkuudet päätetään asianmukaisesti. Seura-
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taan työvoiman palvelukeskuksen terveydenhoitajapalvelun toteutumista ostopalveluna ja kehi-
tetään palvelua kokemusten mukaisesti. 

• lisätään aikuissosiaalityötä asiakkaiden toimintaympäristöissä ja tehdään uusia kokeiluja: pop-up 
-tilaisuudet ja avoimet ovet sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyönä. 

• järjestetään asiakkaille tarpeenmukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluja omana ja ostopal-
veluna. Valmistellaan palvelusetelin käyttöön ottamista. Kehitetään edelleen asumissosiaalisia 
palveluja. 

• kehitetään rakenteellista sosiaalityötä työryhmän johdolla. Otetaan käyttöön vaikuttavuuden mit-
taamisen välineitä (KYKY-viisari). Edistetään tiedolla johtamista. Hyvinvointireportterit valjaste-
taan kentälle. 

• kehitetään sosiaaliohjaajien ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työnjakoa asiakkaiden kans-
sa tehtävän työn sujuvoittamiseksi.  

• edistetään ”Monialaisen yhteistyön ABC” -toimintamallin käyttöön ottamista sosiaali- ja tervey-
denhuollossa. 

• kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä asiakkaiden tarpeiden pohjalta yhdessä työtoi-
mintapaikkojen kanssa.  

• selvitetään yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisky-
symys jatkossa.  

• tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, TE-toimiston ja järjestöjen kanssa Tolokusti-käsikirjan mu-
kaisesti. Kehitetään vaikeasti työllistyvien asiakkaiden toimintamallia TE-toimiston Kopakka-
hankkeella. 

• kehitetään digitaalisia palveluja: markkinoidaan somesossu-palvelua, selkeytetään verkko- ja 
Facebook-sivuja (elävyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnallisuutta).  

• vakiinnutetaan ja kehitetään asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä (kehittäjä-
asiakastoiminta, asiakasraadit, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja tehoviikot).  

• otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu. 
• valmistaudutaan Kanta-arkiston käyttöön ottamiseen. 
• valmistellaan vastuualueen tulosyksiköiden yhdistäminen 1–2 tulosyksiköksi. 

 
Toteuma ja olennaista toiminnassa vastuualueella 1.1.–30.4.2020 
 
On kehitetty edelleen palvelutarpeen arviointeihin keskittyvän tiimin toimintaa Kajaanissa. Tähän tiimiin 
keskitetään kaikki uudet yhteydenotot ja akuutit tilanteet. Se mahdollistaa kahden asiakkaiden elämänti-
lanteiden muutoksen keskittyvien tiimien toiminnan. Tavoitteena on siirtää aikuissosiaalityön painopis-
tettä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen suuntaan. 
 
Toimeentulotukilain mukaisissa hakemusten käsittelyajat ovat toteutuneet 99,28 %:sti. Saapuneista 
1115 hakemuksesta vain kahdeksan (8) hakemuksen käsittely ylittyi (1 tammikuussa ja 7 helmikuussa). 
Ylitykset tapahtuivat pääosin Kajaanissa, 1 Kuhmossa. Maaliskuussa ja huhtikuussa (THL:n valtakun-
nallinen seurantakuukausi) ylityksiä ei tapahtunut. Kaikissa kunnissa on pystytty antamaan asiakkaalle 
henkilökohtainen tapaamisaika sosiaalityöhön lain säätämällä tavalla 7 arkivuorokaudessa.  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen ja tukihenkilötoiminnan määrärahat velvoitettiin karsimaan vuoden 2020 ta-
lousarviosta. Tässä sosiaalihuoltolain säädökset eivät toteudu ja kyseessä on ilmeinen epäkohta, jota 
koskien on tullut SPro-ilmoitus. Myöskään palvelusetelin käyttöön ottoa ei ole tämän vuoksi edistetty 
määrärahavarauksen puuttuessa. Asumissosiaalista työtä on kehitetty yhdessä kuntien sosiaali-
isännöitsijöiden kanssa, mm. Kajaanissa on suunniteltu Lähiötupa-toimintaa. Välivuokraustoimintaa on 
tuotu esille mediassa ja ohjeistusta tarkennettu. Yhtymähallitus on hyväksynyt esitetyn toimintamallin 
laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden majoittamiseksi. Kaikille asiakkaille on nimetty omatyönte-
kijä ja palvelutarpeen arvioinnit tehdään jokaiselle, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Työttömien terveys-
tarkastusten toteutumista on seurattu niin perusterveydenhuollon kuin työterveyshuollon ostopalvelun 
osalta. 
 
Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä on jatkanut suunnittelua. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
(ISO) sai rahoituksen SOSRAKE-hankkeeseen, jossa Kainuun sote on mukana. Hankkeessa kehitetään 
sosiaalityön esimiesten ja työntekijöiden rakenteellisen sosiaalityön osaamista. On osallistuttu kuntien 
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HYTE-työryhmien toimintaan. Kuhmossa, Ristijärvellä ja Hyrynsalmella aikuissosiaalityöstä ei ole vielä 
edustusta näissä työryhmissä. KYKY-viisari on käytössä TYPissä. 
 
Kuntouttavassa työtoiminnassa on vuoden alusta käynnistynyt uusi työnjakomalli. Osa kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaajista on sosiaaliohjaajina virkasuhteessa ja tekevät kuntoutuja-asiakkaiden osalta 
myös viranhaltijapäätöksiä mm. toimeentuloetuuksista. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus 
ovat olleet keskeytyksessä korona-pandemian vuoksi. Toimintaa on käynnistetty vähitellen uudelleen 
STM:n 8.4.2020 antaman ohjeistuksen mukaisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on kehitet-
ty digitaalisia palvelumuotoja. Kuhmon kaupungille on esitetty, että myös Kuhmossa Kainuun sote jär-
jestäisi kuntouttavan työtoiminnan. Kuhmon kaupunki on tehnyt asiasta päätöksen, että haluaa järjestää 
palvelun myös jatkossa. 
 
Asiakastyössä otettiin käyttöön takaisinsoittopalvelu 4.5.2020 alkaen ja siihen liittyen tehtiin hankintoja. 
Puhelinpalveluun osallistuville sosiaaliohjaajille ja esimiehille järjestettiin perehdytys.  
 
Työllisyydenhoidossa on tehty tiivistä yhteistyötä Tolokusti-käsikirjan mukaisesti kuntien työllisyyden-
hoidon toimijoiden, TE-toimiston ja Kelan kanssa. On osallistuttu TE-toimiston Kopakka-hankkeeseen ja 
oltu mukana valmistelemassa työllisyyden kuntakokeilua, jonka on määrä käynnistyä 1.1.2021. 
 
On tehty valmisteluja Kanta-arkistoon liittymiseksi (nykytilan kartoitus). Korona-pandemia on vaatinut 
esimiehiltä paljon työpanosta.  Pandemian vuoksi on estynyt kehittäjäasiakastapaamisten ja asiakas-
raatien kokoon kutsumisen. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon 
osaamista on vahvistettu (lääketentit). On tehty henkilöstön siirtosuunnitelmia, järjestetty kuuleminen ja 
perehdytykset. On osallistuttu aktiivisesti Tulevaisuuden sote-keskuksen suunnitteluun. 
 
Tuloslaskelmassa näkyvät säästötoimet ja koronan vaikutus palvelutuotantoon. Yhteensä alitus budje-
toituun oli 0,25 M€. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pienentyneet, johtuen osin 
välitystilipalvelun aktiivisesta hyödyntämisestä. Henkilöstömenot alittuivat 0,14 M €. 
 
Vammaispalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 

• vammaislainsäädännön lakiuudistuksen (kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen 
uudeksi vammaispalvelulaiksi) toimeenpanon valmistelu. Työnjako: terveyspalvelut poistuvat 
em. lainsäädännöstä ja osa palveluista sosiaalihuoltolain mukaan tuotettaviksi  

• kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palveluiden suunnitelman (2015–
2020) päivittäminen 

• uusi sairaala -> kehitysvammaisten kuntoutusosaston toimintamallin työstäminen (toiminta ja re-
surssit), kehitysvammapoliklinikan siirtyminen uuteen sairaalaan.  

• kehitysvammaisten lasten laitoshoidon lakkauttaminen 
• kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikön muutos avohuollon toiminnaksi sekä yksikön toi-

mintamallin uudistaminen ja vakiinnuttaminen 
• kehitysvammaisten asumisyksikkö Risto-kodin toiminnalle korvaavien tilojen järjestäminen sekä 

työ- ja päivätoiminnan selvitystyön käynnistyminen (tilat, Risto-koti) Kajaanissa 
• Kajaanin huuhkajavaaran asuinalueen kehitysvammapalvelujen yhteensovittaminen (lasten yk-

sikkö, Pöllyvaara, muita asumis- ja päivätoimintayksiköitä) 
• kehitysvammaisten päivätoiminnan toimintapaikkojen lisääminen Kajaaniin 
• kehitysvammapalvelujen toimintayksiköiden resurssien oikein kohdentuminen 
• huolehditaan vammaispalvelulain mukaisten aikataulujen toteutumisesta 100%:sti 
• henkilökohtaisen avun palkanmaksun uudelleen järjestäminen (määrärahavaraus) 
• takaisinsoittojärjestelmän selvittäminen kehitysvammapoliklinikalla, vammaispalvelun sosiaali-

työssä ja kehitysvammapalvelun sosiaalityössä 
• vahvistetaan ja kehitetään kehittäjäasiakastoimintaa 
• vammaispalvelun sosiaalityön ja kehitysvammapalvelun sosiaalityön työnjaon tarkastelu ja 

muuttaminen tarvittaessa 
• palvelusetelipalveluntuottajien valvonnan kehittäminen 
• oman toiminnan kehitysvammayksiköiden valvonnan kehittäminen  
• vammaispalvelujen vastuualueen sosiaalityön omavalvontasuunnitelman laatiminen 
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Toteuma ja olennaista toiminnassa vastuualueella 1.1.–30.4.2020 
 
Kehitysvammapoliklinikan ja kehitysvammaisten osaston toimintamallia/toiminnallista suunnitelmaa on 
vastuualueella työstetty. Kehitysvammapoliklinikka ja kehitysvammaosasto siirtyvät Terveyspalvelujen 
tulosalueen kuntoutuksen vastuualueen alaisuuteen 2021, siten että erityishuolto-ohjelmien allekirjoi-
tusoikeus säilyy vammaispalvelujen vastuualueella. Toiminnallisen suunnitelman työstämistä jatketaan 
yhteistyössä kuntoutuksen vastuualueen kanssa.  
 
Kehitysvammaisten lasten osasto 22 Kuusanmäeltä siirtyy Huuhkajanvaaralle Rastitiellä sijaitsevaan 
kiinteistöön. Kevään aikana on kiinteistöön tehty muutostöitä ja arvioitu muuton olevan kesä-heinäkuun 
vaihteessa, jolloin kehitysvammaisten lasten laitoshoito Kainuussa päättyy. Lasten avohuollon asumis-
palveluyksikölle on laadittu toiminnallinen suunnitelma. Suunnitelma on laadittu yhteistyönä ja asiantun-
tijoina on kuultu Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa.  
 
Pöllyvaaranyksikön ohjattu asuminen on päättynyt 3/2020. Asukkaat ovat muuttaneet Rastitien kiinteis-
töön Kajaanissa.  Samalla palvelu on muuttunut ohjatusta asumisesta tukiasumiseksi. Tällä järjestelyllä 
samaan kiinteistöön järjestyi viisi uutta autetun asumisen paikkaa, joissa henkilökuntaa on paikalla öi-
sin.  
 
Vesivahingon vuoksi Kajaanin Vuolijoella sijaitsevan Risto-kodin toiminta päättyi kesällä 2019. Korvaa-
via tiloja saneerataan Kajaanin Pietarin kiinteistöön Huuhkajanvaaralle. Toiminta yksikössä käynnistyy 
kesän 2020 aikana. Vuolijoen työkeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi toiminta siirrettiin Kajaanin päivä-
toimintojen yhteyteen.  
 
Sotkamossa kehitysvammaisten asumisyksikkö Puolukassa toiminta voi jatkua vuoden 2020 loppuun 
saakka. Korvaavien tilojen suunnitelmat ovat edenneet, tiloja suunnitellaan yhteistyössä Sotkamon kun-
nan ja Kiinteistö Oy Sotkanmaan kanssa.  
 
Palveluseteli palveluntuottajien kanssa oli suunnitteilla yhteistyökokous, mutta Covid-19 pandemian 
vuoksi kokous peruuntui. Pandemian aikana on tehty tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa.  
 
Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa 98 % hakemuksista otettiin käsittelyyn lain edellyttämässä 
määräajassa. Päätöksistä 99 % eli 353 tehtiin lain edellyttämässä määräajassa.   
 
Omaishoidontuen myöntämisperusteiden käyttöönottamista on linjattu vammaispalvelun työkokouksis-
sa.  Määrärahojen riittävyyttä ja tuen myöntämisen yhdenvertaisuutta seurataan. Yhtymähallituksen 
hyväksymään Perhehoidon toimintaohjeeseen tehtiin kunnallisvalitus, jonka hallinto-oikeus hylkäsi 
24.3.2020.  
 
Korona-pandemia on vaatinut vastuualueelta paljon työpanosta. Pandemian vuoksi on laadittu ohjeis-
tuksia työyksiköihin, henkilökohtaiseen apuun ja omaishoitoon. Pandemian leviämiseen varauduttiin 
Pöllyvaaran yksikön käyttöönottamisella n. 2 vrk varoajalla. Tartuntatautilain mukaiset toiminnan rajauk-
set koskivat kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa, vammaisten päivätoimintaa ja lyhytaikaisia hoito-
jaksoja oman toiminnan yksiköissä ja perhehoidossa ml. omaishoidonvapaa.   
 
Vastuualueen talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2020 on 31.5 M€ toteuman ollessa 9,3 M€ (29,5 %). 
Toimintatuotot eivät täysin ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti, koska osa tuotoista saadaan vii-
veellä. Tuottokertymään vaikuttaa myös se, että Rastitien toiminta käynnistyy suunniteltua myöhemmin. 
Asiakaspalvelujen ostoissa kehitysvammaisten laitoshoidon ostopalvelut tulevat ylittämään määräraha-
varauksen. Riskinä on, että palvelujen kysyntä ja korona pandemian vuoksi pitämättä jääneet omais-
hoidonvapaat tulevat kuormittamaan loppuvuoden toimintaa ja taloutta.  
 
 
Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 
 
Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2020 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudatta-
en. Talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä, joita vastuualueilla on esitetty 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelurakenteen muuttamiseksi. Perhepalveluissa 
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myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, 
minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnai-
sia palveluja). Viime vuosina tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai 
hoito- ja palvelutakuun toteutumiseen liittyviin asioihin, minkä vuoksi yhtymähallitus on joutunut esimer-
kiksi perustamaan uusia virkoja tai vakansseja kesken talousarviovuoden. Vuoden 2020 talousarvio 
sisältää suuren riskin mm. palvelujen ostojen osalta sekä henkilöstömenojen ylittymisen osalta. Yhty-
mähallituksen 30.10.2019 (asiakohta 5) mukaan talousarvioesitys perustuu jäsenkuntien antamaan 
raamiin, jossa toimintakuluja vähennetään -3,4 % toteumaennusteesta, mikä on laadittu ajalta 1-7/2019. 
Koko kuntayhtymän tasolla toimintakulut ovat n. -11,1 M€ pienemmät kuin vuoden 2019 ennuste. Per-
hepalveluiden tulosalueen osalta sama suunnitteluperiaate tarkoitti vuodelle 2020 noin -2,5 M€ pienem-
piä toimintakuluja tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuodelle 2020 valmistellaan talouden tasapainot-
tamistoimia, joilla osaltaan pyritään hillitsemään toimintakulujen kasvua. Talousarvion täydellisyysperi-
aate ei täysin toteutunut talousarvion valmistelussa, koska tulosalueen talousarvioon tehtiin kuntayhty-
mässä keskitetysti henkilöstömenojen vähennys (n. 0,43 M€) 
 

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen  

 

Tuloskortti 
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 2020 
kursiivilla 
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Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 
 
Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä? 
 

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

   Kainuun soten linjausten 
mukaisesti edistetään 
väestön terveyttä ja 
hyvinvointia  
 
Tukipalvelujen osalta 
mukana toimintojen 
kehittämisessä 

 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

 

Tarjoamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti? 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

Palvelulupauksen 
toteutuminen 

Asiakaspalautteet  

Vaaratapahtu-
mailmoitukset 
(Haipro), kantelut, 
muistutukset, 
potilasvahingot 

 Palvelulupaus 
on annettu 

Palvelu-
mukainen 
toiminta 

Kainuun soten palvelu-
lupauksen juurruttami-
nen vastuualueiden 
toimintaan 

Kainuun soten palvelu-
lupausta ei ole vielä 
annettu.  

Tiivisyhteistyö ja palve-
lujen saatavuuden tur-
vaaminen palveluja tuot-
taville toimintayksiköille 

Toteutuu 

Hoito- ja palvelutakuun 
seuranta ja korjaavat 
toimenpiteet 

Toteutuu 

Palautejärjestelmän 
jatkuva kehittäminen. 
Palautteiden seuranta ja 
korjaavat toimenpiteet  
Toteutuu 

 
Vaaratapahtumien ra-
portointi osana turvalli-
suuskulttuurin kehittä-
mistä  
Toteutuu 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 
 
Turvaamme riittä-
vän ja osaavan 
henkilöstön? 

  
 
HTV-seuranta 
 
Täydennyskoulu-
tus pv/hlö 

   Osaamisen ylläpito ja 
jatkuva kehittäminen, 
osaamistarpeiden arvi-
ointi ja osaamisen kehit-
tämisen suunnitelmat  
Hyödynnetty verkko-
kursseja 
 
Henkilöstömitoitusten 
määrittely 
Käynnissä 
 
Onnistunut rekrytointi 
 
 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-

   Mitä kuuluu kyselyn 
toimenpiteiden vaikutta-
vuuden arviointi 
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selyn tulokset 

Varhemaksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

Käynnissä 

Henkilöstön työhyvin-
voinnin ja työssä jaksa-
misen tukeminen, var-
haisen puuttumisen 
toimintamalli  

Esimiestyön ja muutok-
sen johtamisen tukemi-
nen 

Asianmukaiset työolot ja 
palkkaus, työnvaarojen 
arviointi, turvallisuuskä-
velyt 
Käynnissä 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 
Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti  
 
 
Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti asiakas- 
ja prosessitiedon 
avulla 
 

Asiakaskoke-
mus/asiakastyytyv
äisyys, reklamaa-
tiot 
 
Omavalvontatoi-
minta, sisäiset ja 
ulkoiset arvioinnit 
Potilas- ja asia-
kasturvallisuus 
(Haipro, potilas-
vahingot, muistu-
tukset, kantelut) 
 
 

   Vastuualueen omien 
toimintaprosessien jat-
kuva kehittäminen ja 
kriittinen tarkastelu 
(lean), prosessien päivit-
täminen ja laatukäsikir-
jan uudista-
nen/päivittäminen 
Käynnissä 
 
Sisäisen asiakaspalau-
tejärjestelmän kehittä-
minen ja käyttöönotto. 
Käynnissä, patologia ja 
lääkehoito keränneet 
palautetta 2018, kuvan-
tamisella käytössä 
QPro-palaute 
 
Asiakaspalautteiden 
jatkuva seuranta ja kor-
jaavat toimenpiteet  
Toteutuu 
 
 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

 
Prosessikatsel-
mukset, johdon 
katselmukset 
 
Riskien hallinta 

    
Hoito- ja palveluketjujen 
kehittämistyössä aktiivi-
sesti mukana yhtenä 
osa-alueena 
Toteutuu 
 
Prosessiriskien tunnis-
taminen, riskien hallinta 
 
Prosessi- ja johdonkat-
selmuksiin osallistumi-
nen 
Johdonkatselmukset 
eivät ole vielä käynnis-
tyneet poikkeus-
tilanteesta johtuen 
 
Vastuualueet mukana 
ulkoisessa sertifiointiar-
vioinnissa 
Kuvantaminen sertifioitu, 
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seuranta-arviointi kesä-
kuussa, patologin serti-
fiointiarviointii on siirretty 
poikkeustilanteen takia 
ensi vuodelle  

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

  Esimiesten ja henkilös-
tön talous- ja kustannus-
tietoisuuden lisääminen. 
 
Hyödynnetään digitali-
saation mahdollisuudet  
 
 
  

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

  Hoito- ja palveluketjujen 
sekä omien toimintapro-
sessien tehostaminen ja 
(kustannustehokkuus ja 
vaikuttavuus) 
Käynnissä 
 
Oman toiminnan ja os-
topalvelujen jatkuva 
kriittinen arvioiminen 
Käynnissä 
 
Toimintojen keskittämi-
nen  
Käynnissä 

 
SAIRAANHOITOPALVELUT 
YHTEENSÄ
1 000 €
Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 
Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja 
Hoidolliset tukipalvelut
TOIMINTATUOTOT 0,7 1 012 -76,8 1 636 0 1 636 61,7 490 30,0
   Myyntituotot -12,1 956 -11,9 1 609 1 609 68,3 465 28,9
   Maksutuotot -0,7 0 -100,0 0 0 0,0 0 0,0
   Tuet ja avustukset 1,6 0 -100,0 0 0 0,0 6 0,0
   Muut tuotot -170,7 56 -3,4 27 27 -51,8 19 70,4
TOIMINTAKULUT 7,9 16 135 -53,3 20 379 481 20 860 29,3 6 840 32,8
       Palkat ja palkkiot 8,9 7 934 -56,9 10 277 260 10 537 32,8 3 284 31,2
       Henkilösivukulut 0,8 1 786 -57,8 2 300 79 2 379 33,2 723 30,4
   Henkilöstökulut 7,3 9 720 -57,1 12 577 339 12 916 32,9 4 007 31,0
       Asiakaspalvelujen ostot -33,3 0 -100,0 0 0 0,0 0 0,0
       Muiden palvelujen ostot 18,7 3 653 -24,5 2 986 57 3 043 -16,7 1 110 36,5
   Palvelujen ostot yhteensä 18,6 3 653 -24,5 2 986 57 3 043 -16,7 1 110 36,5
   Aineet ja tavarat 1,2 1 798 -66,5 3 849 28 3 877 115,6 1 326 34,2
   Avustukset 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
   Vuokrat 11,0 947 -43,6 956 51 1 007 6,3 387 38,4
   Muut kulut -12,5 17 142,9 11 6 17 0,0 10 58,8
TOIMINTAKATE 9,0 -15 122 -49,9 -18 743 -481 -19 224 27,1 -6 350 33,0
   Rahoituskulut ja -tuotot -100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
VUOSIKATE 9,0 -15 122 -49,9 -18 743 -481 -19 224 27,1 -6 350 33,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,4 -304 -37,1 -1 201 0 -1 201 295,1 -71 5,9
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 8,9 -15 426 -49,7 -19 944 -481 -20 425 32,4 -6 421 31,4
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 8,9 -15 426 -49,7 -19 944 -481 -20 425 32,4 -6 421 31,4

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP-19/
TP-18TP 2019

Toteuma 
1 - 4 kk 

Muutos-%
KS-20/
TP-19TA 2020

Talousarvio-    
muutokset KS 2020

 

Mittarit/Tunnusluvut   

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 
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Asukas, asiakas       

Lääkehuollon toimitusri-
vit 

86 669 84 500 76 065 

Solusalpaa-
jat 3 661 

Lääkeval-
mistus 841 

87.000  Rapor-
toidaan 
vuositasolla 

Palvelulupauksen toteu-
tuminen? 

      Palvelu-
lupausta ei 
ole laadittu 

Radiologian tutkimukset 
KNF + isotooppi 

61 530 

1 941 

59 123 77.226 

2.103 

62.000 

1.900 

  

Asiakaspalaute-kysely      Qpro- käy-
tössä ku-
vantami-
sessa 

Vaaratilanneilmoitukset,  
(Sapalle tehdyt HaiProt), 
määrä kpl,  läheltä piti 
%, kehittämisehdotukset  

Potilasvahingot (mää-
rä/vuosi) 

-Muistutukset, kantelut 
(määrä/vuosi) 

     HaiPro-
(Potilastur-
vallisuus) 

-91 kpl, 
läheltä piti 
28.6%, 
tapahtui 
potilaalle 
36,3%, 
kehittämis-
ehdotukset 
35.2% 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Sairauspoissaolojen 
kehitys (tpv/HTV) 

6 499 pv 4 725 pv 5.201 pv 2.500 (*)  Raportoi-
daan vuosi-
tasolla 

Työhyvinvointikyselyn 
kehitys, vastaus % ,  
kehittämistoimenpiteet 
laadittu % 

     Raportoi-
daan vuosi-
tasolla 

Täydennyskoulutus 
pv/hlö 

 

 

    Raportoi-
daan vuosi-
tasolla 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

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

   Sertifioin-
tiarviointi 
radiologiaan 

Patologian 
sertifioin-
tiarviointi 

Sertifikaatti 
kuvantami-
sen yksiköl-
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Evaluoin-
tiarviointi 
patologiaan 

Fimean 
arviointi 
lääkehuol-
toon 

lä 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen % 

      Käynnissä 

Johdon katselmusten 
toteutuminen % 

     Raportoi-
daan vuosi-
tasolla 

Asiakastyytyväisyys 
(vastausten määrä, ka 

     13 kpl 

KA 4.4 (as-
teikko 1-5) 

Potilasturvallisuus, (Sa-
pan tekemät HaiPro-
ilmoitukset) 
-määrä, läheltä piti –
tilanteet %,  Kehittämis-
toimenpiteiden % 

     HaiPro-
(Potilastur-
vallisuus) 

-53 kpl, 
läheltä piti 
26,4 %, 
tapahtui 
potilaalle 
49,1%, 
kehittämis-
ehdotukset 
24,5% 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

   34 529 16 135 KS 20 860 6 840 
(32.8%) 

(*)  henkilömäärän muutokseen perustuva arvio 
 
 
Olennaista toiminnassa 1.1.–30.4.2020 

Uuden sairaalan muutto alkuvuodesta ja covid-19 pandemia ovat vaikuttaneet tukipalvelujen 
toimintaan ja aiheuttaneet lisäkustannuksia mm. henkilöstömenoihin ja tarvikehankintoihin. 
Uuden sairaalan muutosta ja poikkeustilanteesta johtuen myös patologian (histalogia – 20%) ja 
kuvantamisen palvelutuotannon osalta tutkimusmäärät ja myyntituotot ovat ennakoitua 
pienemmät. Patologian tulosyksikössä pandemiavarautumisen vainajahuollon lisäkapasiteetin 
rakentaminen nopeassa aikataulussa teetätti lisätyötä. 
Lääkehoidon osalta Uuteen sairaalan käynnistettiin älylääkekaappitoiminnallisuus, jonka 
käyttöönottoon, kaapin sisältöön ja rakenteeseen sekä koulutukseen apteekki osallistui isolla 
resurssilla. Älykaappien ylläpitoon apteekki osallistuu kaappien jatkuvan täyttöpalvelun 
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muodossa sekä huolehtii leikkausosaston jatkuvasta infuusiotarpeesta täyttöpalvelutoiminnon 
kautta.  
Kainuun keskussairaalan ateriapalvelutuotanto sekä Kajaanin osalta ateriapalvelut ja 
puhtaanapito ovat käynnistyneet omana toimintana, samoin ateriakuljetukset on otettu omaksi 
toiminnaksi. Toimintamuutos on toteutunut pääosin hyvin. Uuden valmistuskeittiön 
suunnittelutyö on valmistunut, mutta rakentamispäätöstä ei ole vielä saatu.   
Välinehuollossa vakanssien täyttöaste on ollut 100 % (jota ei ole ollut vuosiin.) Uusi sairaala on 
työllistänyt paljon. Uuden sairaalan myötä on esiintynyt paljon yllättäviä menoja, joihin ei ole 
osattu varautua. Koneita ei ole saatu toimimaan toivotulla tavalla. Paljon häiriöitä ja korjauksia 
on jouduttu tekemään jatkuvasti. Viikoittain on pidetty palaverit yhteistyökumppaneiden kanssa 
siitä, kuinka edetään korjauksien suhteen. Osa pienhankinnoista on jäänyt tekemättä, vaikka 
olisi pakottava tarve esim. uusille kuumasaumaajille ja instrumenttipöydille.  
 
Sihteeriyksikön osalta toimintaprosesseja on kehitetty jatkuvasti Uuden sairaalan konsepti-
suunnitelman mukaisesti yhteistyössä osana vastaanotto- ja poliklinikkatoiminnan kehittämistä. 
Uuteen sairaalaan siirtyminen edellyttää myös entistä laaja-alaisempaa osaamista, jota on py-
ritty vahvistamaan henkilöstön suunnitelmallisen työkierron avulla. Henkilöstön korkeasta kes-
ki-iästä johtuen eläköityminen on jatkuvaa, lisäksi henkilöstöllä on muita poissaoloja eneneväs-
sä määrin – osin pitkiäkin poissaoloja. Näiden seurauksena olemassa olevien sijaisten riittä-
vyys ja osaavan koulutetun henkilöstön saatavuus työyksiköiden tarpeisiin ei ole ollut riittävää 
nykyisellä resurssilla. Oman kuormituksensa on tuonut myös yksiköissä tapahtuneet tehtävien 
uudelleen järjestelyt – osastonsihteereille on siirtynyt uusia tehtäviä, mutta henkilöstön lisäre-
sursointia ei ole ollut käytettävissä. 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020   

Yleistä ja tulosalueen keskeiset kehittämistoimenpiteet ja -hankkeet sekä lainsäädäntö-
muutokset 
 
Lääkehuollon vastuualue 
Osastofarmasiaa kehitetään siten, että se on siirrettävissä Uuden sairaalan 

toimintakäytäntöihin vuodesta 2020 alkaen. Lääkehuollon varastoautomaatiota kehitetään 

edelleen. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arviointi on 

saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään 

(Marela) liitettävät älylääkekaapit otetaan käyttöön 2020. 

Diagnostiikkapalvelujen vastuualue 
Radiologian  ja patologian palvelut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta yhteiselle 

diagnostiikkapalvelujen vastuualueelle, johon lisäksi siirtyvät radiologian yhteydessä jo 

ennestään toimineet kliininen neurofysiologia sekä kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset.  

Kuvantamislaitteiden ja –järjestelmien päivittämistä, siirtoa ja asennuksia jatketaan kiinteiden 

sairaalalaitteiden (KSL) suunnitelmien mukaisesti siten, että toimintaa voidaan jatkaa uusiin 

tiloihin siirtymisen yhteydessä 2020 mahdollisimman katkottomasti. Samassa yhteydessä 

selvitetään laitteiden uusimistarve kokonaissuunnitelman pohjalta.  

Patologian toiminta jatkuu uuden sairaalan valmistuessa MAPO –rakennuksen tiloissa. 
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Putkipostin käyttömahdollisuudet selvitetään ja hyödynnetään patologian järjestelyissä.     

 
Hoidollisten tukipalvelujen vastuualue 
Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2020 keskussairaalan 

ulkopuolelle. Toiminnan muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan Uusi sairaala –hankkeen 

etenemisen mukaisesti palvelumuotoilun avulla. Tulevan sihteerivajeen korjaamiseksi 

selvitetään mahdollisuudet oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseen talvella 2020.  

Välinehuollossa jatketaan  laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2020. 

Välinehuollon järjestelmiä ja laitekantaa uusitaan KSL –suunnitelmien mukaisesti uuden 

sairaalan tiloihin siirryttäessä. 

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut järjestellään vuoden 2020 alusta uudelleen Mamselli –

liikelaitoksen ostopalvelun päättyessä. Kainuun soten tuottaa omana työnä ateriapalvelut ja 

osan puhtaanapitopalveluista vuoden 2020 alusta alkaen. Palvelut tuotetaan asiakkaille 

kustannustehokkaasti palveluita kehittäen kuunnellen asiakkaiden tarpeita. Nykyisistä 

valmistuskeittiöistä osa muutetaan palvelukeittiöksi. Uuden valmistuskeittiön suunnittelutyö 

valmistuu keväällä 2020. Uuden valmistuskeittiön rakentamispäätös on tärkeä, jotta 

atriapalvelujen tuottaminen Kainuun soten yksiköihin voidaan turvata Kajaanin kaupungin 

alueelle jatkossakin. 

Valmistuville hoitologistikoille määritellään esimiestoiminnat ja kotipesä vuoden 2020 aikana. 

Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue 
Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue jatkaa 2020 toimintaa lääkintälaitehuollon, tele- ja 

viestintäjärjestelmien, soten turvajärjestelmien, materiaalihallinnon ja kuljetusten 

vastuualueena. 

Lisätään tietojärjestelmien antamia mahdollisuuksia ja vähennetään turhaa kuljettamista mm. 

postia ja sen kuljettamista soten toimesta ( = Suomi.fi –palvelun kautta kirjeiden lähettämisen 

täysimääräinen käyttöönotto ja sisäisten kirjeiden ja soten sähköpostipalomuurin 

turvallisuuteen uskominen). Keskitytään soten perustehtävään, jolla turvataan potilaiden hoito 

ja tarvittavien työvälineiden ja -tarvikkeiden oikea-aikaisuus hoitotilanteessa.  

Kiinteistötekniikan palvelut ja niihin liittyvä henkilöstö jää keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen 

osaksi. Tekniikan päivystys ja muut mahdolliset palvelukokonaisuudet pyritään tekemään laite- 

ja kiinteistöhuollon yhteistyönä siten, että palvelujen järjestäminen  ja resurssien käyttö 

toteutuvat mahdollisimman kustannustehokkaasti.  
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1.6 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 

Vastuuhenkilö: Vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen 

  
 
Tuloskortti 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 

Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

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

125 122 110 Ennalta ehkäistävissä 
olevien sairauksien 
välttäminen 
ei vielä tiedossa 
 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

toteutuu pääosin toteutuu koko-
naan 

kiireettömätkin 
asiat voidaan 
hoitaa hoitota-
kuuta nope-
ammin (1 kk 
sisään) 

tehokas rekrytointi 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Omalla työssä vs 
ostopalveluna 
tuotetun työn 
kannattavuuden 
arviointi 

ostopalvelun 
osuus omasta 
työstä 30 % 

20 % Käytetään vain 
aloilla, joita ei 
ole mielekästä 
itse ylläpitää 

rekrytointi 
erva-yhteistyö 
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Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

 

 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

 

20,96 15 10 työn imun parantami-
nen 

jaksamisen paranta-
minen 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 
Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

3. Tehokkaat 
palvelut 

4. Asiakaskoke-
mus 

    

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

 2-3 uutta/vuosi kuvattu kaikki 
keskeiset 

 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

budjetti ylittyy 
reilusti 

budjetti pitää (ei 
ole realistista 
odottaa toteutu-
van talousar-
vioprosessin 
teon perusteella) 

 talouden seuranta 
omavaraisuus siinä, 
missä se on miele-
kästä 
ostopalveluiden kil-
pailutus 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

409 350 ollaan maan 
keskitasossa 

 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-
HOITOPALVELUT YHTEENSÄ
1 000 €
Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja 
riippuv.hoito, Suun terv.huolto, Operatiivinen 
hoito, Konservatiivinen hoito, Vastaanottot. ja 
tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut

TOIMINTATUOTOT -2,6 22 955 23,6 25 405 0 25 405 10,7 5 962 23,5
   Myyntituotot 2,2 9 256 18,1 10 632 10 632 14,9 2 083 19,6
   Maksutuotot -6,2 10 851 2,0 11 807 11 807 8,8 3 192 27,0
   Tuet ja avustukset -80,0 2 659 265 800,0 2 806 2 806 5,5 613 21,8
   Muut tuotot 76,4 189 94,8 160 160 -15,3 74 46,3
TOIMINTAKULUT 7,7 141 378 16,5 134 882 238 135 120 -4,4 45 114 33,4
       Palkat ja palkkiot 2,6 62 298 30,5 61 548 177 61 725 -0,9 19 902 32,2
       Henkilösivukulut -3,5 14 026 25,4 14 378 36 14 414 2,8 4 459 30,9
   Henkilöstökulut 1,4 76 324 29,6 75 927 213 76 139 -0,2 24 361 32,0
       Asiakaspalvelujen ostot 14,5 25 588 1,8 19 953 19 953 -22,0 7 016 35,2
       Muiden palvelujen ostot 17,9 17 293 -17,3 17 354 17 354 0,4 6 300 36,3
   Palvelujen ostot yhteensä 16,0 42 881 -6,8 37 306 0 37 307 -13,0 13 316 35,7
   Aineet ja tavarat 12,5 17 632 32,9 16 898 25 16 923 -4,0 5 668 33,5
   Avustukset 69,6 88 12,8 103 103 17,0 24 23,3
   Vuokrat 0,2 4 409 48,8 4 610 4 610 4,6 1 726 37,4
   Muut kulut -18,5 44 -54,6 38 38 -13,6 19 50,0
TOIMINTAKATE 9,8 -118 423 15,2 -109 477 -238 -109 715 -7,4 -39 152 35,7
   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -13 333,3 -1 0 -1 -92,3 -2 200,0
VUOSIKATE 9,8 -118 436 15,2 -109 478 -238 -109 716 -7,4 -39 154 35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8,9 -714 8,5 -1 075 0 -1 075 50,6 -172 16,0
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 9,6 -119 150 15,2 -110 555 -238 -110 791 -7,0 -39 326 35,5
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 9,6 -119 150 15,2 -110 555 -238 -110 791 -7,0 -39 326 35,5

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP-19/
TP-18TP 2019

Muutos-%
KS-20/
TP-19TA 2020

Talousarvio-    
muutokset

Toteuma 
1 - 4 kk KS 2020

Eurotaulukko 
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Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

Vakioitu kansan-
tauti-indeksi (Kela) 
laskee yhden yksi-
kön vuodessa nykyi-
sestä arvosta 129,3 
(v. 2010) 

126,2 124,6 126,4 <128 122 ei vielä tie-
dossa 

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi las-kee 
yhden yksikön vuo-
sittain ny-kyisestä 
arvosta 119,6 (v. 
2010) 

121,0 120,4 120,4 <120/<112 115 ei vielä tie-
dossa 

Terveyden edistä-
misen aktiivisuus 
perusterveyden-
huollossa (sijoitus 
parempi kuin koko 
maassa keskim.) 

72 (koko 
maa 66) 

Seuraavan 
kerran v 
2018 

Suomen 
paras 

Suomen 
paras 

Suomen 
paras 

ei vielä tie-
dossa 

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

ESH:ssa 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 6 
kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 15. 
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvi-
oon pääsyä 
yli 3 kk odot-
taneita oli 
yhteen-sä 
44.   

ESH:ssa 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 6 
kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 7.  
ESH:ssa 
hoidontar-
peen ar-
vioon pää-
syä yli 3 kk 
odottaneita 
oli yhteen-sä 
54. 

Ei yhtään 
uhkasakko-
uhkaa tai 
huomau-
tusta 

Ei yhtään 
uhkasakko-
uhkaa tai 
huomau-
tusta 

Saavutetaan  

Asiakaspalaute-
kysely 

      

Henkilöstö ja uud-
istuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Sairauspoissa-olojen 
kehitys (tpv/HTV) 

  < 14,0  
tpv/htv 

 15  

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

      

Täydennyskoulu-tus       
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HTV 984 985 959 1179 1100  

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilöstö-
kuluista 

  laskeva 
trendi 

laskeva 
trendi 

  

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

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 

    ulkoiset 
1/vuosi 

sisäiset 
10/vuosi 

ulkoinen 
auditointi 
6/2020 

Kehityskeskustelu-
jen toteutuminen 

  Toteutumis-
% 80-100 

Toteutumis-
% 80-100 

100 %  

Vuosittain kehitettä-
vät palvelu- ja hoito-
ketjut 

     2-3 uut-
ta/vuosi 

 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilinpäätöksen ver-
tailutiedot (toiminta-
kulut) 

  kasvu -% 0,0 kasvu -%  kasvu inflaa-
tion mukaan 

 

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

      

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

3389 (3106) 3746 (3049) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka  

4045 3700  

Terveystoimen net-
tokustannukset eu-
roa/asukas 

 2040 (1811) 2220 (1818) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

   

Perusterveyden-
huollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

 612 (629) 673 (623) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

  

Erikoissairaan-
hoidon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

1428 (1177) 1546 (1190) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

  

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

Episodituot-
tavuus on 97 

Tieto alku-
vuodesta 
2019 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskus-
sairaalan 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussai-
raalan jou-

Palataan 
kärkisijoille 
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tuottavuus joukossa kossa 
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Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2020 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Valtionhallinnon ohjaamana valmisteltava sosiaali- ja terveysuudistus lainsäädäntöineen 

kaatui ja valmistelu on aloitettu uudelleen. Valmistelussa mukana olleet soten työntekijät 

ovat palanneet takaisin entisiin töihinsä.  

Tammikuussa 2020 otetaan käyttöön Uuden sairaalan ensimmäinen osa, jonne muuttavat 

tässä vaiheessa akuuttipalvelut, päiväsairaala, leikkaussalit, toimenpideyksikkö sekä eri-

koissairaanhoidon vuodeosastot. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta jää vanhan sai-

raalan tiloihin ja terveyskeskustoiminta entisiin tiloihinsa. Nämä yksiköt muuttavat kesällä 

2021 ja tähän muuttoon aletaan valmistautua vuoden 2020 aikana.  

Vuonna 2018 perustetun kuntoutuksen vastuualueen laajentumista kattamaan myös muilla 

tulosalueilla olevat kuntoutuspalvelut jatketaan. 

Osaavan henkilöstön riittävyys on keskeisimpiä tekijöitä, joihin tulosalueen ja koko soten 

tulee panostaa nykyisessä kilpailutilanteessa.  

Henkilöstö on venynyt hienosti suurten muutosten keskellä tehden laadukkaasti sekä pe-

rustyötä että jaksanut myös suunnitella ja lähteä toteuttamaan tarvittavia uudistuksia mo-

niammatillisissa työryhmissä. Tämä työ tulee edelleen jatkumaan. 

Muuttovaiheessa tulee soten pystyä satsaamaan henkilöstöön siten, että toiminta pysty-

tään turvaamaan sekä vanhoissa että uusissa tiloissa. Tämä tulee olemaan haasteellista 

nykyisessä taloustilanteessa. Taloussuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää kuin vuosi 

kerrallaan etenevää, jotta vältytään poukkoilevalta talouden pidolta jolla vaarannetaan iso-

na kuvana soten toimintakyky varsinaisessa asiassa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-

jestämisessä ja tuottamisessa. Soten korkeat tavoitteet benchmarking-tilastoissa vaativat 

niin ikään rohkeaa satsaamista oikeisiin asioihin, joilla on mahdollisuus uudistaa asiakas-

prosesseja.  

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa kuluja on karsittu aiempien vuosien toteutumiin ja 

vuoden 2019 toteumaennusteeseen nähden huomattavasti. Samaan aikaan ei ole tehty 

vastaavia toiminnan muutoksia tai supistuksia. Näin ollen on erärealistista odottaa, että 
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talousarvio toteutuu ellei pystyä tekemään merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai poliittisia 

linjauksia toiminnan muutoksista. 

Uuden sairaalan käyttöönotto on sujunut kuta kuinkin suunnitellusti. Muuton vuoksi joulun 

aikaisia toiminnan supistuksia jouduttiin jatkamaan etenkin operatiivisilla aloilla. Tämän 

vuoksi toimenpidejonot venyivät ja tämä selittää osin maksutuottojen oletettua pienemmän 

karttumisen. Vaikka muutto on sujunut pääosin suunnitellusti, eritasoisia ongelmia on ollut 

ja niitä on ratkottu alkuun päivittäin, sittemmin viikoittain ja nyt joka toinen viikko pidetyissä 

käyttöönottopalavereissa. Suurin osa ongelmista on saatu ratkottua sujuvasti. Isoimpia, 

edelleen työtä vaativia asioita ovat olleet vaateautomaatin toimimattomuus, ongelmat  

varastoautomaateissa ja Imatis-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. 

Maaliskuussa todettiin COVID-19-infektion laajenneen pandemiaksi ja myös Kainuussa 

ryhdyttiin valtiovallan ohjeistamiin toimiin. Alkuun terveydenhuollon elektiivistä toimintaa 

supistettiin ja muutettiin mahdollisuuksien mukaan etänä toteutettavaksi. Pandemian eri 

vaiheita varten laadittiin suunnitelmat. Henkilökuntaa koulutettiin mahdollisiin uusiin tehtä-

viin. Päivystys sekä sairaalassa että terveysasemilla jaettiin hengitystieoireisten ja muiden 

hoitoa varten. Keskussairaalassa on hoidettu infektion saaneita. Tilanteen rauhoituttua on 

palattu takaisin melkein normaaliin toimintaan. Päivystysten jako jatkuu, samoin tehostettu 

suojautuminen sekä valtiovallan ohjeet sairaalassa vierailuista. 

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalat 
 
Asiakas ja asukas 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä on tärkeää toteuttaa 

korjaavan toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairas-

tavuusindeksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa.  

Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uu-

denlaisia toimintatapoja.  

Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa 

avopalveluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa moniammatillisen 

suunnittelun avulla. Aloitetaan uutena 65-vuotiaille suunnatut terveystarkastukset. Yhden 

pysähdyksen taktiikkaa juurrutetaan ja odotetaan, että laboratorio- ja radiologiatukipalvelut 

tukevat omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta.  

Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehos-

tuminen vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä. 
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Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan.  

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja peruspalveluiden  

vastaanottotoimintaan. Mallin odotetaan tuovan terveyshyötyä, asiakastyytyväisyyttä, henkilös-

tön tyytyväisyyttä ja taloudellisuutta. Mallilla odotetaan päästävän soteuudistuksessa ennakoi-

tuun 7 pv hoitotakuuseen. 

Terveyskeskussairaaloiden sairaansijojen riittävyys turvataan kehittämällä koko soten yhteis-

työnä kotiin vietäviä palveluita, kevyempää laitoshoitoa ja asumispalveluita. 

  
Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Jokaisella on oikeus tulla 

kuulluksi ja voida vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. 

Henkilöstöä siirtyy terveyskeskussairaaloista kotiin vietäviin palveluihin. 

Uusia rekrytointikanavia esimerkiksi netistä haetaan rekrytoinnin tehostamiseksi. Panoste-

taan opiskelijoiden harjoitteluun ja ohjaukseen ajatuksena tulevaisuuden rekrytointi. Henki-

löstöä haetaan julkisella haulla. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi panostetaan nuorten 

lääkäreiden ohjaamiseen. 

Vanhuspalveluihin tarvitaan nykyistä enemmän lääkäritoimintaa ja volyymit vielä kasvavat 

tulevaisuudessa. Valmistaudutaan geriatrien siirtymiseen uuteen osaamiskeskukseen tar-

vittavin vakanssimuutoksin. 

Rekrytointiyksikön säästöt sijaisten osalta vaikuttavat vastuualueen henkilöstön riittävyyteen ja 

jaksamiseen.  

Kahden lääkärin palkkavaraus jouduttiin ottamaan pois säästösyistä. Lisäksi henkilöstömenoi-

hin on talouspalveluiden toimesta tehty 1,6 % vähennys. Nämä vaikeuttavat täyttölupien saa-

mista. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset etenevät kaikissa kunnissa ja niiden 

sijaan tuotetaan kotiin vietäviä palveluja. 

Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan 

Talouspaineet ovat uhka toiminnot edellä - etenemiselle, etenemme raha edellä. Kuhmon 

kanssa on aloitettu tiivis suunnittelu uusista sote-tiloista. Suomussalmi odottaa Kuhmon suun-

nittelun tuloksia. 
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PerQ-sovellusta ei ole saatu hankittua määrävälein päivittyväksi, mikä haittaa sen hyödyntä-

mistä päivittäisjohtamisessa. 

 
Talous 
 
Talousarvio laaditaan realistisesti suhteessa nykyiseen ja tiedossa olevaan toimintaan.  

Realistisesti laadittua talousarviota on jouduttu pienentämään useita kertoja ennen sen hyväk-

symistä, joten ei ole enää kaikilta osin realistinen (esim. hankintakiellon takia jäädytetyt tarpee-

seen tulevat kalustohankinnat vaarantuvat).  

Pandemia tulee vaikuttamaan talouteen. 

Taloutta seurataan tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä.  

Seuranta toteutuu. 

 
Suun terveydenhuolto 
 
Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toiminta-

kyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoi-

to. Suun terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. 

 
Asukas, asiakas 

Hoitotakuu toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Vastaanottotoimin-

nan kehittämiseksi hankitaan Kajaaniin toiminnanohjausjärjestelmä, jotta hoitoon pääsy 

tehostuu ja hoitojaksojen läpimenoaika lyhenee. 

Kun uusi sairaala otetaan käyttöön, suun terveydenhuollon erikoissairaanhoito saadaan 

keskitetyksi suu- ja leukasairauksien poliklinikalle. Uuteen sairaalaan siirtyy myös Kajaanin 

päiväaikainen päivystys sekä viikonloppupäivystys. 

Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehok-

kaasti eri henkilöstöryhmien työpanosta.  

Pandemian vuoksi aerosolia tuottavat toimenpiteet on jouduttu keskeyttämään. Tarkastus-

jonoa on saatu purettua, mutta hoitojono venyy tämän vuoksi. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Vapautuviin vakansseihin pyritään saamaan ammattitaitoiset työtekijät. Kannustamme 

henkilöstön ammattitaidon kehittämistä mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen. Asial-
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liset toimitilat parantavat työtyytyväisyyttä ja työtehoa. Kajaanissa saadaan Lehtikankaan 

hammashoitola käyttöön ja Ristijärven uusi terveysasema valmistuu. Sotkamossa suunni-

tellaan hammashoitolan remonttia ja Kuhmossa koko terveysaseman uudisrakennusta. 

Lehtikankaan hammashoitola on avattu. Pandemian vuoksi osa vähälle työlle jääneestä 

henkilökunnasta on siirretty toisiin tehtäviin. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 
 
Oma soten suun terveydenhuollon osiota markkinoidaan tehokkaasti ja suunnitellaan sii-

hen uusia toimintoja. Aluksi mahdollistetaan sähköinen ajanvaraus alle 7-vuotiden suuhy-

gienistin tarkastuksiin. 

Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsy koko Kainuun alueella mahdollistuisi 3 

kk:n sisällä. Sitä varten erityisesti Kajaanissa on kehitettävä vastaanottotoimintaa. Toimin-

nanohjausjärjestelmän hankkimisella voidaan ottaa käyttöön ns. kerralla kuntoon –

toimintamalli. 

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu asetuksen mukaisesti. 

Talous 
 
Koko henkilökunnan kustannustietoisuutta ja – tehokkuutta korostetaan. 

Investointeina on tarkoitus uusia kaksi hoitokonetta Kajaaniin ja panoramaröntgenlaite 

Sotkamoon ja Kajaaniin.  

Operatiivinen vastuualue 

Asiakas ja asukas 

Lähtökohtana on yksilölähtöinen ja laadukas toiminta sekä ammattitaitoinen henkilöstö. 

Potilaat hoidetaan terveydenhuoltolain määräämässä ajassa. Järjestämme erikoissairaan-

hoidon kirurgisia palveluita. Jatkamme Sertifioitua tekonivelleikkaustoimintaa. Keräämme 

jatkuvaa palautetta asiakkailta ja kehitämme asiakaslähtöisiä prosesseja. Hoi-

don/toimenpidesuunnittelun jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen jatkuvat. 

Alkuvuodesta viikolla 4 osa toiminnoista muutti uuteen sairaalaan (leikkaus-anestesia, toimen-

pideyksikkö, osa poliklinikkatoimintaa sekä kirurgian osasto B uuden sairaalan kerrokseen 5 ja 

6). Alkuvuosi oli supistettua toimintaa muuttoon valmistautumisen vuoksi. Elektiivinen leikkaus-

toiminta aloitettiin uudessa sairaalassa 3.2.2020. Uudet tilat ovat mahdollistaneet asianmukai-

set hoitopuitteet potilaille ja henkilöstölle. Toiminta on hieman takkuillut tukipalveluiden (hoito-

logistiikka, varastoautomaatit, vaateautomaatit, puku- ja laukkukaapit, roskakuilut, välinehuolto, 
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esim. leikkausinstrumenttien saanti instrumenttiautomaatista on hidastanut leikkausprosessia) 

kanssa.  

Uudessa sairaalassa on käytössä kaikki suunnitellut kirurgiset toimintaprosessit.  

Viikolla 11 Suomi siirtyi poikkeustilaan Covid-19 -pandemian takia, jonka johdosta elektiivinen 

leikkaustoiminta ajettiin alas ja toiminnassa keskityttiin vain päivystys- ja kiireellisiin R1-

leikkauksiin kahdella leikkauspöydällä. Leikkaussalin henkilöstölle aloitettiin koulutukset teho-

hoitotyöhön. Vuodeosastojen osastonhoitajat ja ylihoitajat suunnittelivat ja perustivat vanhaan 

sairaalan varasairaalan osastoille 6 ja 7 tarvittaessa käyttöön otettaviksi. Leikkaustoimintaa 

nostettiin asteittain viikosta 17 alkaen.  

Elektiivisen toiminnan alasajo pandemian takia on aiheuttanut seurantajaksolla leikkausjonojen 

kasvun ja painetta elektiivisen kirurgian ylösajoon. Hoitotakuuylityksiä leikkausjonoissa 13,9 %. 

Haasteellisimmat ovat tekonivelkirurgia ja pehmytosakirurgia.  

Silmäpoliklinikan lääkäripalvelut tuotetaan suurimmaksi osaksi suorilla omilla sopimuksilla sil-

mälääkäreiden kanssa ja sopimus Terveystalon kanssa.  

Leikkaussalihoitajien palveluja on ostettu Esperi Care Oy:ltä.  

Henkilöstö ja uudistuminen 

Osaavan hoitohenkilöstön säilyminen kirurgian toimialalla on haasteena liittyen organisaa-

tion ja valtakunnallisiin muutoksiin. Hoitohenkilökunnan osalta jatketaan työnkiertoa ja 

osaamisen laajentamista. On kuitenkin hyväksyttävä erikoissairaanhoidossa hoitohenkilös-

tön erityisosaaminen ja asiantuntijahoitajataso eikä koko henkilöstöltä voida edellyttää 

saamaa osaamisen tasoa. Tämä korostuu poliklinikkatyössä.  

Hoitotyöhön sairaanhoitajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin rekrytointi on haasteellista.  

Sairaanhoitajien sijaisuuksissa opiskelijoita ja lähihoitajia, päteviä sairaanhoitajia on  

mahdoton saada tarvetta vastaavaan määrään. Vuodeosastolla hoitajamitoitus riittämätön 

suhteessa potilaiden hoitoisuuteen. 

Alkuvuodesta vuodeosastojen riittämättömän hoitajamitoituksen, potilasturvallisuuden ja poti-

laiden hoitoisuuden (hoitoisuus/hoitaja) sekä uuden sairaalan leyoutin johdosta yövuoroa vah-

vistettiin määräaikaisilla ns. yöhudlaajilla, joiden tehtävänä osaltaan varmistaa potilasturvalli-

suuden toteutuminen vuodeosastolla yöaikaan.  

Leikkausosastolla varahenkilöiden puuttuminen hankaloittaa toimintaa. Esitykset riittävän vara-

henkilöstön/sisäisten sijaisten määräksi on esitetty. Leikkaussalin hoitohenkilöstötarve 6 sai-

raanhoitaja sissivakanssia, nämä esitelty resurssityöryhmässä (päätös puuttuu). Leikkaussali-

hoitajien palveluja on ostettu Esperi Care Oy:ltä.   
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Varahenkilöstö määrältään liian pieni suhteessa yllättäviin poissaoloihin. Rekrytoinnin 

kanssa on keskusteltu varahenkilötarpeesta useasti. Toiminnan järjestäminen on haasteel-

lista. Polien varahenkilöstä on yritetty kehittää, mutta toimintaan nähden toimimaton luku-

määrä. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Jatkamme ISO 9001:2008 sertifioitua toimintaa ja ensi vuoden tavoitteena on siirtyä stan-

dardiin 9001:2015. Organisaatiossa muutetaan johtamismallia ja tavoitteenamme on tehdä 

leikkauspotilaan prosessista Suomen paras myös moniammatillisen johtamisen ja proses-

sijohtamisen avulla.   

Ulkoisesti auditoidut kirurgiset prosessit ja niiden mukainen toiminta, uuden suunnittelu. Opera-

tiivisen vastuualueen sertifikaatti on voimassa. Leikkauspotilaan akuutti ja elektiivisen proses-

sin edelleen kehittäminen jatkuu. Tulevassa organisaatiomuutoksessa huolestuttaa mahdolli-

nen nykyisten tulosyksiköiden/prosessitoimijoiden hajoaminen eri tahoille. Nykyinen tilanne on 

optimaalinen operatiivisen toiminnan kannalta. 

Talous 

Tuotamme kustannustehokkaita operatiivisen hoidon palveluita, omapalvelutuotannon 

osuuden lisääminen edellyttää henkilökuntaa niin lääketieteen kuin hoitohenkilöstön osal-

ta. Ostopalveluihin tukeudutaan vain, jos palvelua ei voida järjestää omana toimintana.  

Taloutta seurataan tarkasti ja annettua budjettiraamia noudatetaan.  

Budjetin suunnittelussa ei ollut mahdollista suunnitella realistista budjettia.  

Tilinpäätös vuonna 2019 oli - 25,6 miljoonaa. Nyt vuoden alussa olemme päässeet tasaisen 

vauhdin taulukolla alle tuon alijäämän eli olemme -23,1 miljoonan vauhdissa. Valitettavasti 

käyttösuunnitelman tavoite -21,4 miljoonaa näyttää häviävän horisonttiin. 

Käyttösuunnitelman vauhtiin emme ole päässeet myyntituottojen jäädessä alle suunnitellun. 

Ensiksi muuttovaihe ja sitten paha pandemia ovat estäneet myytävien tuotteiden (erityisesti 

Ylä-Savon tekonivelet) valmistuksen.  

Tilinpäätöksessä vuonna 2019 palveluiden ostot olivat 13,0 miljoonaa. Nyt alkuvuonna olemme 

ostaneet 2,6 miljoonan euron edestä palveluita ja tasaisen vauhdin taulukolla alitamme viime 

vuoden tilinpäätöksen tuloksella 11,3 miljoonaa. Käyttösuunnitelmassa ostot on arvioitu 10,4 

miljoonan suuruisiksi. 

Alijäämä vuonna 2019 oli -25,6 miljoonaa. Kuluvan vuoden tasaisen vauhdin taulukon ennuste 

jää tämän alle (-23,1 miljoonaa), mutta ylittää käyttösuunnitelman -21,4 miljoonaa. 
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Alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Kustannuksissa olemme säästäneet voitavamme, mutta 

emme tavoitteeseen nähden riittävästi. Toisaalta emme ole voineet tuottaa muuton ja pande-

miavalmistautumisen vuoksi likikään niin paljon kuin olisimme toivoneet. Tämän hetken arvio 

pandemian aiheuttamille kustannuksille operatiivisen vastuualueen osalta on 2,76 miljoonaa 

euroa. Tällä hetkellä osa noista kustannuksista on kasvaneissa jonoissa eli hoitovelassa. Nä-

mä tullevat realisoitumaan loppuvuoden aikana. 

Konservatiivinen vastuualue 
Asiakas 
Tavoitteena on olla omavarainen niissä asioissa, jotka hoidonporrastuksen mukaan kuulu-

vat hoidettavaksemme. Kuntouttava työote ja omatoimintakyvyn on keskiössä. 

Hoitotakuun pitäisi toteutua, mutta tavoitteena on pystyä hoitamaan kiireettömätkin potilaat 

nopeammin. 

Sähköisiä toimintamalleja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti. 

Asiakkaiden hoidon laatua ja turvallisuutta seurataan mm. HaiPro- ilmoitusten perusteella. 

HaiProja tehty tammi- huhtikuun aikana 150 kpl, joista odottaa käsittelyä vielä 7 kpl (5 %), kä-

sittelyssä 19 (13 %) ja valmiina 124 kpl (83 %). Läheltäpiti -ilmoituksia 31 kpl (20,7 %), tapahtui 

potilaalle 78 (52 %) ja muu havainto/kehittämisehdotus 41 kpl (27,3 %). 

Tapahtumatyypeissä nousee esille eniten lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merk-

kiaineeseen liittyvät asiat 42 % (63 ilmoitusta), kirjaamisvirheitä 20,6 % (13 kpl), antovirheitä 

23,8 % (15 kpl).  

Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 22,7 % (34 ilmoitusta). 

Seurausta potilaalle ei tiedossa 25 kpl (16,7 %), ei haittaa 40 kpl (26,7 %), lievä haitta 27kpl  

(18 %), kohtalainen haitta 12 kpl (8 %), vakava haitta 2 kpl (0,6 %) ja ei valittu 46 kpl (30,7 %).  

Tehostetut asiakaspalauteviikot on pidetty viikoilla 11 tai 12. Keuhkopoliklinikalla tehostetulla 

viikolla palautteidenmäärä oli vain 1. Henkilöstö ei jakanut aktiivisesti potilaille palautelomaket-

ta vastaanottotilanteissa kuten muut yksiköt, vaan ne olivat sijoitettuina odotustilaan, mikä on 

vaikuttanut palautteiden määrään.  

Asiakaspalautteita tullut 107 kpl, joista odottaa käsittelyä 5, käsittelyssä 34 ja valmiina 68 kpl. 

Arviointia hoitojaksolla tai käynnillä saaduista palautteista on ollut erittäin hyvää - hyvää, ca 

4,7. Kiitettävää palautetta tullut 35 kpl, josta suurin osa 65,7 % tuli henkilökunnalle) sekä hoito 

ja palvelu liittyvää 15 kpl (42,9 %).  Kehitettävää palautetta tuli 18 kpl, jotka liittyivät tiedonsaan-

tiin, hoitoon ja palveluun, lääkehoitoon sekä hoitoympäristöön että laitteisiin. Muita kommentte-

ja tullut 9 kpl, jotka liittyneet mm. hoitoon, tiloihin sekä kuinka kansalainen saisi parhaiten yh-
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teyttä meihin. 95 kpl palautteen antajista on ollut potilas / asiakas ja 9 palautteen antajasta on 

ollut läheinen. 

Henkilökunta 
 
Riittävän ja osaavan henkilökunnan rekrytointi ja pysyvyys on tärkeää. Hyvällä johtamisella 

ja esimiestyöllä tuetaan työtyytyväisyyttä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen panos-

tetaan. Kilpailukykyisen palkkauksen pitäisi olla koko organisaation tavoite. 

Päiväsairaala ja osasto A ovat muuttaneet uuteen sairaalaan 1/20. Hoitohenkilöstön riittävyyttä 

on toiminnassa kokoajan arvioitu. Päiväsairaalaan on tullut uusia potilasryhmiä ja henkilöre-

surssit ovat ajoittain tiukat. Työyhteisökonsultti on pitänyt päiväsairaalan henkilöstölle yhteisö-

tapahtuman ennen muuttoa ja jatkotapaamisia on ollut muuton jälkeen.  

Poissaoloihin on pyritty käyttämään varahenkilöitä ja sissejä sekä pyritty eri yksiköiden välillä 

liikuttelemaan henkilöstä / osaamista tarpeen mukaan. Osastolla sijaiset ovat olleet osittain 

epäpäteviä. Viime kuukausina on mm. jouduttu käyttämään ulkopuolisia sijaisia etenkin yövuo-

roihin, joita hoidettiin opiskelijoilla että eläkeläisillä. Osaamiskiertoa on tehty osaston sisällä 

edelleen. 

Corona-tilanteen valmistelut ovat kuormittaneet sekä henkilöstöä että esimiehiä järjestelyjen 

suhteen ja muuttuneiden työnmuutoksien vuoksi.  Tilanne on kuormittanut henkilöstöä ja  

aiheuttanut huolia. Näitä on pyritty vähentämään tiedottamisella sekä keskusteluilla.  

Keuhkopoliklinikalla on ollut viimeisen kahden kuukauden ajan kahden sairaanhoitajan vaje. 

Toinen on sijoitettuna teholle ja toinen coronatartuntojen jäljittämiseen.  Ihopoliklinikalla oli  

sairaanhoitajan tehtävä auki, johon oli 5 hakijaa. Edelleen poliklinikka-alueella hoitajat tekevät 

ajanvarauksia ja tämä vaatii vielä uuden toimintamallin ja – kulttuurin hiomista. Omasoten  

käyttöä on lisätty poliklinikka-alueella suunnitelman mukaan. Takaisinsoittopalvelua on kehitet-

ty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoite on, että sisätautien poliklinikalla toiminta ote-

taan kokemuspoliklinikkana ensin kesäkuun aikana. Lisäksi kaiken toiminnan taustalla on pys-

tytty valmistelemaan poliklinikoiden muuttoa uuteen sairaalaan esim. kalusteiden osalta. 

Poliklinikka-alueelle on konsulttilääkärityövoimaa edelleen käytössä (neurologia, keuhkosai-

raudet, kardiologia). Hoitohenkilöstö on ollut ammattitaitoista, mutta täydennyskoulutuksiin ei 

ole nyt voitu osallistua. Osaamisalueiden laajentamista on tapahtunut tutustumalla konservatii-

visen vastuualueen muihin yksiköihin. Päiväsairaalan hoitajat ovat käyneet tutustumassa Ka-

jaani Aliisan toimintaan. Iho- ja keuhkopoliklinikan perehtyjien perehdyttäminen on edennyt 

suunnitelman mukaisesti. Henkilöstössä on kiinnostusta tutustua / perehtyä toisiin logioihin / 

päiväsairaalaan. Tyhy-päiviä on pystytty osin toteuttamaan, mutta osastokokouksia ei ole  
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toteutettu 3/20 jälkeen. Kehityskeskustelut ovat käynnissä sekä palliatiiviset koulutukset alka-

neet tammikuussa sekä osastolta että poliklinikka alueelta osallistujia. 

Kajaanin Aliisa sekä hengityshalvauksen toimistotilat muuttivat 1/20 vanhan sairaalan tiloihin 

Kajaanin kampuksen tiloista. Kajaanin Aliisan henkilöstömäärä lisääntyi kahdella sairaanhoita-

jalla vuoden alusta; kaikki hoitajat ovat kentällä ja tekevät myös koordinoivan sh:n töitä. Hengi-

tyshalvauspotilaita on kolme ja heillä omat hoitoringit. Haasteena on ollut saada henkilöstö vii-

me aikoina liikkumaan tiimien välillä sekä saada poissaoloihin sijaisia. 

Sairauspoissaolot ovat olleet lähinnä lyhytaikaisia, esim. osastolla A muuton jälkeen poissaolot 

lisääntyivät, etenkin lyhyet. Tilanne on tasaantunut. Ed. vuoden puolella on muutama pidempi-

aikainen poissaolo, joka on jatkunut alkuvuoteen. 

Perehdytyksen dokumentointiin edelleen on kiinnitettävä huomiota. Perehtymispäiviä on pyritty 

lisäämään mahdollisuuksien mukaan ja perehdytysmateriaalia työstetty. Ajoittain ollut hankalaa 

löytää aikaa kehittämiseen tai ohjeiden päivittämiseen.  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit jatkuvat ja niiden tulosten perusteella toimintaa tarvittaessa 

muutetaan. 

Palliatiivinen yksikkö aloittaa maaliskuussa. 

Kajaanin kotisairaalan toimintatavat pitää vakiinnuttaa. 

Yhtenäisten toimintatapojen hakemista jatketaan aktiivisesti. 

Tammikuussa uuden sairaalan tiloihin muuttivat osasto A sekä päiväsairaala. Uusia toiminnan- 

ohjausjärjestelmä Imatis-järjestelmä on otettu käyttöön. Uuden sairaalan toimenpideyksikössä 

on aloitettu keuhkopoliklinikan bronkoskopiatoiminta tiistaisin sekä torstaisin. Vanhan sairaalan 

puolella toimivissa yksiköissä on myös muiden toimijoiden kanssa kehitetty toimintaa ja yhteis-

työtä, esim. spirometriaa ja juoksurasitusten toteuttamista. Toimintatapojen ja toimintakulttuurin 

hiomista uuden sairaalan tiloissa jatketaan ja vuonna -21 muuttavien kanssa uusia toimintamal-

lia työstetään.  

Laatukäsikirjan ja ohjeiden päivittämistä on työstetty, mutta tämä on vielä vaiheessa. Kesä-

kuussa tulossa ulkoinen auditointi. Rafaella-hoitosuusluokitus vaatii vielä työstämistä edelleen.  

Osaston A alkukuukaudet menivät uusissa tiloissa toiminnan hakemiseen ja käynnistämiseen. 

Haasteita oli mm. potilasvirtojen hallinnassa, joka ei mennyt ihan onnistuneesti kohortointien 

osalta. Maaliskuun aikana työrauha on ns. palautunut, kun on opittu toimimaan uudessa ympä-

ristössä. Palliatiivista toimintaa on kehitetty sekä viety eteenpäin. Yöhudlaajan tarve on ollut 
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tarpeen ja todettu hyväksi ratkaisuksi.  

Geriatrisen osaamiskeskuksen asiaa on työstetty eteenpäin. Tehty suunnitelmat, jossa huomi-

oitu käyttötalouteen, asiakasmaksuihin ja henkilöstöön liittyvät asiat. Vanhuspalveluiden puolel-

ta siirtyy muistikoordinaattori sekä 6 muistihoitajaa, joiden kuulemiset suunniteltu syksylle. 

Viime kuukausina poliklinikka-, päiväsairaala-, osastoalueella on tehty toiminnan uudelleenjär-

jestelyjä pandemian vuoksi. 

Viime syksynä aloitettua hoitoketjua DM ei ole pystytty tämän kevään aikana työstämään  

työryhmissä johtuen coronatilanteesta. Valmiina on uniapneapotilaan hoitoketju, jossa on eri-

tyisesti huomioitu sähköisten palveluiden hyödyntäminen niin asiakkaan kuin hoitohenkilöstön 

näkökulmasta. 

Talous 
 
Jos budjetti laaditaan realistiseksi, sen toteuttamiseen sitoudutaan. Omavaraisuuteen pyr-

kiminen auttaa olennaisesti taloudellisuudessa. 

 

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito 
 

Strategisena tavoitteena on säilyttää Kainuussa erikoissairaanhoitotasoinen psykiatrinen 

hoito.  Haasteena on erikoislääkäripäivystyksen järjestäminen. Tällä hetkellä päivystykses-

tä vastaavat omien virkalääkäreiden lisäksi ulkopuolelta tulevat erikoislääkärit.  

Vastuualueen tavoitteena on toteuttaa laadukas ja tarpeenmukainen hoito tapauskohtai-

sen työryhmätyön periaatteiden mukaisesti lähipalveluina ja edistää asiakkaiden osalli-

suutta ja tukea itsenäistä selviämistä. Mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidon asiakkaan 

hoitoketjua päivitetään. Hoidossa on tärkeää laadukas ja tarpeenmukainen hoito sekä ta-

pauskohtainen työryhmätyön malli, jota perheen ja verkoston mukanaolo hoidossa tukee. 

Tarpeenmukaisen hoidon ja tapauskohtaisen työryhmätyön malli tulee olla selkeä kaikille 

vastuualueen työntekijöille ja tämä on varmistettava sisäisellä ja ulkoisella lisäkoulutuksel-

la sekä työnohjauksella. Myös laadukkaasta perehdyttämisestä on huolehdittava. Näihin 

on talousarviossa varauduttava. Tämän lisäksi on tärkeää pitää huolta henkilöstön oikeas-

ta mitoituksesta ja rakenteesta. Sairauspoissaolojen määrän tulee pienentyä ja henkilöstön 

jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. 

Kriittisenä menestystekijänä olevaan osaavan ja koulutetun henkilöstön saamiseen on ak-

tiivisella rekrytoinnilla yritettävä vastata. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus kilpailuttaa eri-
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koislääkäripalveluja, kuitenkin siten että vastuualueelle jää oikeus tehdä sopimuksia myös 

kilpailutukseen ulkopuolelta tulevien toimijoiden kanssa.   

Vastuualueella on pitkään suunniteltu ja toteutettu toiminnallisia muutoksia, joiden tavoit-

teena on sairaalapaikkojen vähentäminen välimuotoisia palveluja kehittämällä. Suunnitel-

ma pohjautuu Uuden sairaalan konseptisuunnitelmaan. Vuoden 2019 aikana valmistuvaan 

uuteen sairaalaan rakentuu 30-paikkainen mielenterveys- ja päihde osasto. Osasto 13 

muutetaan nuorten aikuisten asumispalveluyksiköksi 2020 vuoden alusta ja tämän suun-

nittelu tapahtuu vuoden 2019 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mielenterveys- ja päihdepäivystys Kainuun keskussairaalan päivystysalueella on kehittynyt 

vuoden 2016 alusta. Uuteen sairaalaan valmistuu 2019 vuoden lopulla päivystysalueelle 

tilat mielenterveys- ja päihdepäivystykselle. Tällöin sinne siirtyy nykyisin päivystyksen ti-

loista 5 työntekijän työryhmä, joka vastaa päivystyksellisistä hoidon tarpeen arvioinneista 

arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 10–20. Tavoitteena tulevassa yksikössä on asiakkai-

den tarpeenmukaisen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollisuus pidempiaikaiseen tarkkai-

luun ja hoidon suunnitteluun perheen ja verkoston kanssa. Tavoitteena on mahdollisim-

man pitkälle avohoitopainotteinen hoito. Myös muissa kunnissa toimintaa kehitetään vas-

taamaan myös akuutteihin kriiseihin potilaiden elämässä ja tukemaan avohoidossa pär-

jäämistä, jotta ei tarvitsisi psykiatrista osastohoitoa.  

MiePä -päivystykseen rakentuu tilat Kajaanissa tapahtuvalle riippuvuuksienhoidon asiak-

kaiden korvaushoidolle. Tämän toiminnan suunnittelu ja kehittäminen on jo alkanut yhteis-

työssä ja jatkuu vuoden 2019 aikana. Toimintaan tarvitaan työntekijät vastaamaan kor-

vaushoidosta 7 päivänä viikossa. Nykyisin sitä tehdään A-klinikalla, osastolla 12 ja ter-

veyskeskuksessa. Muissa kunnissa korvaushoito toteutuu viikolla terveyskeskuksissa ja 

viikonloppuna Kajaanissa osastolla 12. Kuhmo hoitaa korvaushoidon myös viikonloppuna 

omassa kunnassa. Yhdessä paikassa toteutettu ja mahdollisimman tiiviin työryhmän to-

teuttamana korvaushoito on laadukasta ja mahdollisimman tasalaatuista. Terveysneuvon-

tapisteen kehittely Kainuuseen on käynnistettävä SOTE:n ja kuntien kanssa. 

Konseptisuunnitelman mukaisesti päihdekatkaisut hoidetaan terveyskeskuksen vuode-

osastoilla. Ajoittain työntekijöiltä on tullut viestiä että vuodeosastoille on vaikea päästä 

vaikka olisi tarve. Uudessa sairaalassa alkoholikatkaisut hoidetaan yle-osastolla. Päihde-

laitoskuntoutuksen järjestämisestä tehdään kilpailutus vuoden 2019 aikana. Tämän hetken 

sopimus Järvenpään päihdesairaalan kanssa loppuu kesäkuussa 2019. 
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Asumispalveluiden ostaminen yksityisiltä pyritään säilyttämään entisellä tasolla, vaikka 

alkoholin tai muiden päihteiden aiheuttamista muistihäiriöistä kärsivien asumispalveluiden 

järjestäminen siirtyi vastuualueelle kilpailutuksen jälkeen vuonna 2018. 

Talousarvio on tehty tarkasti harkiten ja yllä olevat muutokset huomioon ottaen.  

Asumispalveluissa on muutoksia alkuvuoden aikana tapahtunut seuraavasti: Esperi Care on 

lopettanut Kajaanin Huuhkajavaaran yksikön toiminnan 30.4.2020. Hallitus on tehnyt 30.4.2020 

päätöksen ympärivuorokautisen 15-paikkaisen kuntoutuskodin perustamisesta. Tällä valmis-

taudutaan myös siihen, että Mehiläisen Ykköskoti Silta lopettaa toimintansa kesäkuun lopussa. 

Nämä muutokset ovat aiheuttaneet asumispalvelutarpeen arviointia omissa kuntoutuskodeissa 

asuvien kohdalla ja osastolla E7. Oman toiminnan laajentaminen on vahvistanut palveluja ja 

lisännyt henkilöstön määrää sekä vähentänyt ostopalvelujen määrää.  

Erikoislääkäripulan vuoksi vuoden alusta on aloittanut erikoislääkäreitä ostopalveluna yli 20 

päivää kuukaudessa ja toimivat avohoidossa Kainuun alueella. Kustannus on noin 120 000  

neljältä kuukaudelta. Psykiatrian akuuttisairaanhoito on jouduttu suurelta osalta ostamaan 

OYS:sta virkalääkäreiden puutteen vuoksi. Tämä on lisännyt ostopalvelumenoja. Oys:n lasku-

tus on ollut ensimmäisen 4 kuukauden aikana 360 000€ ja edellisenä vuonna vastaavana aika-

na noin 60 000€.  

Tammikuun lopussa muutti psykiatrinen osasto uuteen sairaalaan. Muutto tapahtui suunnitel-

man mukaisesti ja toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Tilat ovat asiamukaiset ja hyvät. Kuormi-

tus on ollut uudella osastolla suuri yli 120 %. Osastolla on ollut yleislääketieteeseen erikoistuvia 

lääkäreitä yksi kerrallaan vuoden alun aikana.  

Päihdeyksikkö on siirtynyt soten tiloihin vuokratiloista vanhan sairaalan osastolle 4. Uuden sai-

raalan viimeisen vaiheen valmistuessa yksikkö siirtyy uuteen mielenterveys- ja päihdeyksik-

köön. 

Koronatilanne on vaikuttanut siten, että MiePä-päivystys ja korvaushoito ovat joutuneet siirty-

mään väistötiloihin. Toiminnan muutos on ollut suurta avohoidon tapaamisten muututtua etäyh-

teyksin tapahtuvaksi. Ryhmiä on jouduttu perumaan. Etätapaamisten vaikuttavuuden kehittä-

miseksi on haettu hankerahaa. Tarve on saada etäyhteyksiin myös näköyhteys ja terapeuttisen 

vuorovaikutuksen varmistaminen. Tarpeenmukaisia henkilöstösiirtoja on tehty. Olemme valmis-

tautuneet henkisen tuen antamiseen niin henkilökunnalle kuin potilaille ja omaisille. Sairaspois-

saolot eivät ole lisääntyneet.  

Kuntoutuspalvelujen vastuualue  

Asiakas: 
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Asiakkaille tuotetaan/järjestetään vaikuttavia kuntoutus- ja apuvälinepalveluita laatimalla 

realistisia kuntoutussuunnitelmia yhdessä kuntoutujien kanssa, tuottamalla tai järjestämällä 

terapiapalveluita asukkaiden kuntoutustarpeen mukaan ja turvaamalla tarvittavat 

apuvälinepalvelut toimintakyvyn tueksi. Lisäksi tehostetaan kotiin vietäviä kuntoutuspalveluita. 

- Lääkäripoliklinikoilla ei ole tällä hetkellä pitkiä jonoja (alle 30). Puhe- ja toimintaterapioiden 

osalta hoitotakuussa pysyminen on haasteellista, muiden terapioiden osalta jonot hallinnas-

sa. 

- Keväälle suunnitellut asiakaskyselyt siirrettiin syksylle pandemian vuoksi.  

- Vastaanotoilla asiakkaat ovat peruneet vastaanottoaikojaan sekä lähetteitä/pyyntöjä on tul-

lut pandemian aikana normaalia vähemmän. 

- Osa vastaanottoajoista on korvattu puhelinkontaktilla.  

- Perhevalmennukset (fysioterapeutin osuudesta on tehty video, joka näkyy omasoten kautta) 

ja ryhmäkuntoutukset on peruttu kevään osalta. 

- Terapeuteilla on ollut käytettävissä etävideoyhteys Omasoten kautta.  

- Koronapotilaan fysioterapiasuositukseen on perehdytty fysiatrialla ja ohje on julkaistu Kai-

massa 

- Ravitsemusterapian pandemiaohje on valmisteltu Kainuuseen HUS:n mallin mukaisesti 

Kaimaan 

- On sovittu etäkuntoutuspilotin kilpailutuksesta 5/20 ja aloittamisesta 8/20 

- Apuväline-, lääkäri- ja terapiakäynneillä on tehty asiakastyötä noudattaen soten antamia 

suojausohjeita. 

- Asiakasmaksuohje on päivitetty 1.1.2020 kuntoutuspalveluiden osalta 

Henkilöstö ja uudistuminen: 

Kuntoutuspalvelut keskitetään samalle vastuualueelle ja henkilöstö siirtyy uusien 

tulosyksikköjen alle. 

Vahvistetaan kuntoutustyöntekijöiden ammatillista osaamista sisäisellä ja ulkoisella 

koulutuksella. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan henkilöstöhallinnon keinoin ja itsensä 

johtamista tukien. 

Tuetaan henkilöstöä muutosprosesseissa ja mahdollistetaan heille osallistuminen 

kuntoutuspalveluiden kehittämiseen. 

Varmistetaan nykyisille yhteistyötahoille terapiahenkilöstön saatavuus muutostenkin jälkeen. 

- Kevään koulutukset ovat suurelta osin peruuntuneet tai muuttuneet etäkoulutuksiksi  

- Työntekijät ovat opiskelleet lääkehoidon verkkokoulutuksen ja tehneet tentit.  
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- Apuvälinelogistikko on aloittanut osa-aikaisena työntekijänä Laitekirjasto –hankkeessa 

1.3.2020. 

- Osa työntekijöistä on jo käynyt perehtymässä pandemian henkilöstösuunnitelman mukaisiin 

kohteisiin  

- Lisäksi henkilökunta on suorittanut suositeltuja pandemiatoimintaan liittyviä verkkokoulutuk-

sia.  

- Sairauspoissaoloja on nyt pandemian aikana ollut (tavallista) vähemmän, lähinnä yksittäi-

siä.  

- Tyhy-päivät peruttiin keväältä ja tilalla henkilöstölle mahdollistettiin 2h työaikaa omaan vir-

kistäytymiseen 

- Kuntoutuspalveluiden vastuualueelle on suunnitellusti tullut uusia vakansseja 3 alkuvuoden 

aikana 

o 1 klinikkasihteeri 1.1.2020, 1 apuvälinelogistikko 20.1.2020, 1 kuntoutusohjaaja 

1.4.2020 

- Pepalta siirtyi lasten ja nuorten polilta 5 erityistyöntekijää kuntoutuspalveluiden vastuualu-

eelle 1.4.2020: 

o 1 toimintaterapeutti, 1 puheterapeutti, 1 psykologi, 1 kuntoutusohjaaja ja 1 sosi-

aalityöntekijä 

- Lisäksi lasten ja nuorten psyk. polilta siirtyi 1 toimintaterapeutti kuntoutuspalveluiden vas-

tuualueelle 

- Kehitysvammapolilta tulee siirtymään 1 fysioterapeutti apuvälinekeskukseen 1.8.2020, mut-

ta palvelu tuotetaan jo 9.3 alkaen apuvälineyksiköstä 

- Uuden organisaatiomallin mukaisesti kehitysvamma osaston ja -poliklinikan muodostamaa 

uutta tulosyksikköä aloitettu valmistelemaan niin, että toiminnat siirtyvät kuntoutuspalvelui-

den alueelle 1.1.2021. Kehitysvammaosastolle tullaan tarvitsemaan henkilöstö, n. 16 htv + 

1 toimintaterapeutti + sihteerityö 

- Neuvottelut vapan kanssa ovat kesken koskien kotihoidon fysioterapeutteja 

- Konseptin mukaisesti resurssivajetta on:  

o Kotikuntoutus (6-9 htv), Liikuntaneuvonta (1-3 htv), Toimintaterapeutti (3 htv), 

Puheterapeutti (1 htv) ja tulevan (3/2021) kehitysvammaosaston henkilökunta 

(n.17 htv) 

 

Johtaminen  ja palvelujen järjestäminen 

Kuntoutuspalvelut järjestäytyvät tarkoituksenmukaisesti. Vastuualuepäällikön lisäksi 

vastuualueella toimii kolme tulosyksikköpäällikköä ja yksi palveluesimies sekä yksi 
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tiimivastaava.  

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kainuun soteen. Palveluita 

tuotetaan perus- ja erityistasolla koko maakunnan alueella. Asukkaiden terveyden 

edistämiseen pyritään vaikuttamaan myös ennaltaehkäisevästi, kuten terveysliikunnan keinoin. 

Kotikuntoutusta mallia kehitetään ja samalla vahvistetaan kotiin vietäviä palveluita 

suunnitelman mukaisesti. Uuden sairaalan suunnittelua jatketaan ja uusia toimintamalleja 

kehitetään.  

- Esh:n ja pth:n välisiä toiminnallista yhteistyömalleja on kehitetty  

- Fysiatrialla on tehty muutoksia entisiin käytänteisiin liittyen juoksurasitustesteihin sekä orto-

pedialla palvelupyyntöihin liittyen.  

- Yksityiset palvelutuottajat eivät pysty tarjoamaan Kainuun sotelle riittävästi palveluita (puhe- 

ja toimintaterapia). Hoitotakuu ei toteudu tältä osin koko Kainuussa. 

- Työryhmät ja joryt ovat kokoontuneet lähinnä skype välityksellä maalis-huhtikuussa. 

- Uuden sairaalaan 2A ja 2C vaiheiden muuttoihin on valmistelua jatkettu kuntoutuspalvelui-

den osalta, myös Kajaanin tk fysioterapiayksikön väliaikaismuuttoa suunnitellaan 2020  

syksylle. Myös kuntoutusosaston muuton suunnittelussa ollaan mukana. 

- Sote-keskus –hankehakemuksen valmistelussa on oltu mukana 

- Tecnos- hankerahoitusta haetaan etäkuntoutuksen kehittämiseen 

 
Toimintatuotot 

Kuntoutuspalveluiden asiakasmaksuesitys on valmisteilla ja menossa syksyllä kuntayhtymän 

hallituksen kokoukseen. Asiakasmaksuissa tavoitellaan yhteneväistä käytäntöä kohti uutta 

sairaalaa. Tämä näkyy toimintatuottojen laskuna n. 40 000,00 euroa. Huomioitavaa on, että 

kuntoutuspalvelut eivät vyörytä kustannuksia/sisäisesti ei laskuteta palveluita käyttäviä 

yksiköitä, joten toimintatuotot jäävät pääosin saamatta. 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökuluihin on vain pieniä muutoksia. Klinikkasihteerin palkkamääräraha varataan 

budjettiin (ei ollut varausta 2019). Fysioterapiassa ei ole ollut lainkaan sijaismäärärahoja, nyt 

lisättiin ½ vuoden määräraha yhdelle sijaiselle. Ravitsemusterapeutin 50% palkkakustannukset 

lisättiin tulevaa ravitsemuskeskusta varten. Fysioterapeuttien palkkojen harmonisointi ja 

henkilöstön palkankorotuksen hieman nostavat myös kustannuksia. Kustannusnousua on n. 

105 000,00 euroa.  

Kuntoutuspalveluihin on esitetty em. lisäksi 13 uutta vakanssia vuodelle 2020. Näitä ei 

luonnollisesti ole tässä laskemassa huomioitu.  
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Palveluiden ostot 

Fysiatrian ja fysioterapiapalveluiden tulosyksikön lakisääteisten lääkinnällisen kuntoutuksen 

ostojen (protetiikka) määräraha oli huomattavasti alibudjetoitu vuodelle 2019. Budjetissa oli 

varattu 60 000,00 euroa, josta oli ylittynyt jo ensimmäisen puolen vuoden aikana 55 000,00 

euroa, joten ennuste on n. 230 000,00 euroa. Vuodelle 2020 tämä lääkinnällisen kuntoutuksen 

määrärahan hallinta siirtyy apuvälinepalveluiden tulosyksikköön (apuvälineet tilille).  

Palveluiden ostoissa on suunniteltu vähennystä yhteensä 31 000,00 euroa. Nousua tulee 

puhtaanapitopalveluista n. 17 000,00 euroa ja laskua lääkinnällisen kuntoutuksen ostoista n. 

60 000,00 euroa (määräraha siirretty korotettuna apuvälinetilikohtaan). Matkustus ja 

kuljetuspalveluiden osalta 4000,00 euron korotus, joka johtuu lähinnä leasing-autojen 

vähäisyydestä ja kotikuntoutuksen matkakustannuksista (ei ollut huomioitu 2019). Muissa 

tilikohdissa on vain pieniä muutoksia. Haasteeksi saattaa vuonna 2020 tulla fysiatrian lääkärin 

ostopalvelutarve, jota ei ole huomioitu budjetissa. 

Aineet ja tarvikkeet 

Kustannusnousua apuvälineiden osalta 230 000,00 euroa, joka johtuu em. syystä, kun 

protetiikan apuvälineet siirtyivät tälle tilikohdalle lääkinnällisen kuntoutuksen ostoista. 

Apuvälinehuoltoon varataan 15 000,00 euroa enemmän, koska huoltopalvelua on siirtynyt tk:n 

puolelta apuvälinekeskukseen. 

Muut toimintakulut 

Muissa toimintakuluissa kustannukset nousevat vuokramenoissa n. 55 000,00 euroa.  

- Talousarvio on toteutunut suunnitellusti toimintakate 28,0 % (tavoite 33,3 %). Pandemialla 

on ollut lähinnä kustannuksia säästävä vaikutus, esim. koulutus, matkat, hankinnat, osto-

palvelut. 

- Lasten ja nuorten polilta siirtyvien erityistyöntekijöiden määrärahat ovat siirretty kuntoutus-

palveluihin erityisterapiapalveluiden tulosyksikköön, samoin lasten ja nuorten psykiatrian 

toimintaterapeutin määrärahat on siirretty em. yksikköön. 1.4.2020 

- Lasten ja nuorten poliklinikan ja kehitysvammapoliklinikan apuvälinemäärärahat on siirretty 

kuntoutuspalveluiden apuvälinepalveluiden tulosyksikköön. 1.4.2020 

 

Akuuttihoidon palvelujen vastuualue 
 
Asiakas: 
 
• Saatavuus pysyy nykyisellä tasolla 
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• ND-yksikön toiminta vakiintuu päivystysosastotoiminnaksi 

Ensihoito 

Tehtävämäärät ovat laskeneet, syynä toiminnan muutokset (yhden ensihoitajan yksikkö, 

ensihoidon tike) ja pandemian aikainen ihmisten käyttäytyminen. 

Päivystys 

Asiakasmäärät ovat olleet maltilliset alkuvuoden muuton ja uuden poliklinikan avaamisen 

jälkeen. Edelleen olemme läpimenoajoissa tavoitteessa ja Suomen paras. Päivystyspolikli-

nikan kävijämäärissä on alkuvuoden osalta laskua pandemiasta johtuen. Ihmisten liikkumi-

sen rajoittaminen on vähentänyt käyntejä myös päivystyksessä. Päivystyksen seuranta on 

ollut pandemiakäytössä, jolloin potilasmäärällisesti kuormitus on ollut matalampi kuin nor-

maalisti. 

Teho- ja valvonta 

Kuormitus on vaihtelevaa, ajoittain ollut raskashoitoisia potilaita paljon. Hoitojaksoja on 

ollut yhteensä 408. Covid-19 - potilaiden hoito on vienyt henkilöstöresurssia.  

Toiminta ja johtaminen: 

• Tiedonkulun parantaminen 

• Johtamiskulttuurin vakinaistaminen 

Ensihoito 

Vasteajat ovat kasvaneet Kajaanin alueella väistötilojen myötä. Toiminnassa on ollut ensi-

hoidon tilannekeskus, joka käsittelee D tehtävät ja yhden ensihoitajan yksikkö, joka keskit-

tyy Aliisa-tyyppiseen toimintaan sekä infektiopotilaisiin ja niiden epäilyihin. 

Päivystys 

Pandemian vuoksi päivystysseurannan potilaspaikat ovat olleet pandemia-potilaille kohor-

toitu, tilannearviota on tehty pandemiatilanteen kehittymistä seuraten. Triage-toiminta on  

jaettu puhtaaseen ja pandemiatriageen. Drive-In -testauspiste on perustettu pandemia-

triagen ulkopuolella puolustusvoimilta lainaksi saatuun telttaan. Puhelinpäivystys on ollut 

ajoittain ruuhkautunut, varsinkin pandemian alkuaikana. Pandemian alkuvaiheessa puolus-

tusvoimille on lähetetty tiedote, ettei poikkeusolojen aikana kyetä vastaamaan lukumäärälli-

sesti runsaasti kasvaneista varuskuntapuheluista. Tällä on saatu rajoitettua puhelinsoittojen 

määrää varuskunnista. 

Teho- ja valvonta 
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Koko teho- ja valvontaosaston potilaspaikkakapasiteetti on ollut käytössä uuteen sairaa-

laan muuton jälkeen. Pandemiaan varautuminen on leimannut potilasliikennettä kevään 

ajan. Potilaspaikkoja kohortoitu puhtaisiin ja pandemia paikkoihin, mikä on johtanut pan-

demiavalmiuden ylläpidon vuoksi normaalia matalampaan käyttöasteeseen ja mahdolli-

sesti lisännyt vuodeosastojen kuormitusta. 

Henkilöstö: 

• Henkilökunnan osaamisen yhtenäistäminen ja yhteiskäytön lisääminen 

• Korvaavan työn mallin kehittäminen 

Ensihoito 

Sairaslomia on ollut paljonkin, mutta selvitty lopulta pienin ylityötoiminnoin. Suurta kuormaa 

aiheutti oman henkilöstön sairastuminen sekä yhden joutuminen tehohoitoon. On vaatinut 

myös asian käsittelyä kriisi-istunnoin MiePä henkilöstön tukemana. Henkilöstön jaksamista 

on tuettu keskusteluin ja palaamalla normaaleihin kehitys/koulutusmalleihin. Muutoin sairas-

lomalla ollutta henkilöstöä on saatu takaisin työelämän pariin sijoittamalla heidät ensihoidon 

tike-toimintaan. Henkilöstökuluissa määräaikaisten suhteen on lisäystä, koska toiminnan 

turvaamiseksi koronan alkutietojen vuoksi aikaistettiin kesälomittajien tuloa. 

Suojaimia on riittävästi nykymallin toimintaan. Arvio on noin 2 kk määrästä.  

Päivystys 

Henkilöstön sairaslomat ovat vähentyneet selvästi vuoteen 2019 verrattuna. Työhyvinvoin-

tia on pyritty tukemaan pandemiahuolen osalta.  

Teho- ja valvonta 

Henkilöstön jaksamista on tuettu työhyvinvoinnillisilla keinoilla. Työnohjausta on kaksi ryh-

mää menossa ja järjestetty myös työpsykologin etätapaamista. Sairaslomat ovat samalla 

tasolla kuin edellisenä vuotena. Henkilökuntaa on koulutettu Covid-19 -potilaiden hoitoon. 

Leikkaussalin henkilökunnan koulutusta ja perehdytystä teho- ja valvontahoitoon on järjes-

tetty pandemia III -vaihetta silmällä pitäen. On varauduttu avaamaan puhdas teho-osasto 

heräämön tiloihin.   

Talous: 

Talous on budjetissaan. 

Akuutti vastuualue 

Koko vastuualueen osalta toimintakulut ovat n. 700 000 euroa viime vuotta suuremmat 
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(450 000 talousarviota suuremmat) ja tuottojen kertyessä hieman myöhässä, on tuotto-

puolikin noin 500 000 jäljessä talousarviosta (300 000 viime vuoden vastaavasta tilan-

teesta). ND:n muuttaminen polimuotoon vähentää akuutin maksutuottoja todennäköises-

ti oletettua enemmän ja koronasta johtuva suvantovaihe päivystyksessä ja ensihoidossa 

näkyy myös menetettyinä tuloina. Toimintakulujen nousussa näkyy myös lisäresursointi 

koronan vuoksi, mutta tämä ei selitä kaikkea. Mikäli jatkamme tasaisella vauhdilla lop-

puvuoden eli kustannukset nousisivat viimevuodesta n. 2 milj tai olisivat talousarviota 

1,5 milj euroa korkeammat, niin taloudenhallintaan ei voi olla tyytyväinen. Lähtökohtai-

sesti toimintamme on varsin vakiota, joten ennustettavuuden tulisi olla parempi. Talous-

arvioon vertaaminen ei välttämättä ole yhtä hedelmällistä, koska talousarviota tehdessä 

prosessiin kohdistuu ulkoisia paineita ja lopputulos on kompromissi.  

Tulosyksiköittäin: 

Ensihoito 

Toimintakulut ovat 530 000 suuremmat kuin viime vuonna, joskin vain 260 000 korke-

ammat kuin TA. 

On jouduttu uusimaan kerralla 7 yksikköä, mikä nostaa kuluja maksujen osalta. Aiemmin 

puhuttua 2-4 yksikön tasaista vaihtoväliä ei pystytty toteuttamaan, koska uusimislupaa ei 

tullut aikaisemmin (laski hetkellisesti maksuja) ja ajoneuvojen alustan toimituksissa oli 

viiveitä. Samalla huoltopalveluihin on kulunut vanhenevan kaluston osalta ylimääräisiä 

maksuja. 

Kulupuoli on erittäin tarkassa syynissä käynnissä olevien tulevaisuuden selvitysten 

vuoksi ja pienikin kustannusten nousu kääntyy takuulla meitä vastaan. 

Päivystyspkl 

Toimintakulut ovat nousseet 140 000 viime vuodesta ja selittynevät ainakin osittain ko-

ronalla. Talousarvioon verrattuna kulut kuitenkin jo 400 000 pitkänä?  

Tuotoissa näkyy potilaiden vähyys ja ND:n polimuoto. 

Teho 

Teholla talous on suunnitellun mukaista. 
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1.7 Vanhuspalvelut 

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

 
 

 

 

Tuloskortti 
Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 

Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

Palveluntarve 
vähenee ja ympä-
rivuorokautisen 
hoivan tarve pie-
nenee 

Kotihoidon kat-
tavuus 20,4 % ja 
ympärivuoro-
kautisten palve-
lujen kattavuus 
8,3 % yli 75 
vuotiaiden osal-
ta 

Kotihoito 14 %. 
Tehostettu pal-
veluasuminen 
noin 7,0 % ja 
laitoshoito noin 
0,5 %. 
 

Palveluraken-
ne on kansal-
listen ohjaus-
asiakirjojen 
suositusten 
mukainen 

 

Vanhuspalveluista 
osallistutaan monia-
laisen yhteistyön 
tekemiseen ja vie-
dään suunnitelmalli-
sesti eteenpäin van-
huspalvelujen yhtei-
siä tavoitteita 
 
Toteutui 
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Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut oi-
kea-aikaisesti 

Palvelutakuun 
toteutuminen 
vanhuspalveluissa 

Palvelut on jär-
jestetty lain vaa-
timissa määrä-
ajoissa 

Palvelut järjeste-
tään lain vaati-
missa määrä-
ajoissa 

Palvelut järjes-
tetään lain 
vaatimissa 
määräajoissa 

Palvelutarpeen arvi-
ointi tehdään kaikille 
vanhuspalvelujen 
asiakkaille 

Palvelut järjestetty 
lain vaatimissa mää-
räajoissa. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta  
 
Täydennyskoulu-
tuspv /hlö 

Rekrytointivai-
keuksia. 
 
Koulutuspäiviä 
n. 4 pv /tt. 
 

Kouluttamatto-
mien sijaisten 
määrä vähenee. 
 
3-5 pv / tt 

Varahenkilös-
tön ja sisäisten 
sijaisten riittä-
vä määrä suh-
teessa vakitui-
siin 

Kiinnitetään erityistä 
huomioita uusien 
työntekijöiden pereh-
dytykseen. 
 
Täydennyskoulutuk-
siin osallistumisen 
mahdollistaminen. 
 
Täydennyskoulutuk-
siin osallistuttiin 
mahdollisuuksien 
mukaan. 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

n. 18 pv /tt 

Mitä kuuluu 
kyselyn tulos: 
vanhuspalvelu-
jen MK-
kokonaissijoitus 
73 

< 12 pv /tt 

 

Kyselyn koko-
naissijoitus pa-
ranee 

< 10 pv /tt 

Työelämän 
joustomahdol-
lisuudet lisään-
tyneet ja mo-
nipuolistuneet 

Osallistutaan työhy-
vinvointikyselyihin 
soten yhteisten aika-
taulujen mukaisesti. 

Kysely ei ole ollut 
suunnitelmissa tar-
kastelujaksolla 

Sairauspoissaolot 
alle 10 pv/tt. 

 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 
Tuotamme palvelut 
asiakaslähtöisesti ja 
vaikuttavasti 

Asiakastyytyväi-
syys 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyjä ei 
toteutettu. 
 
Suoriin palaut-
teisiin on vastat-
tu välittömästi 

Soten aikataulu-
jen mukaisesti. 
Suoriin palaut-
teisiin vastataan 
välittömästi 

Reaaliaikainen 
palautejärjes-
telmä 

Soten keskitetyt asia-
kastyytyväisyysky-
selyt. 
 
Ei ollut suunnitelmis-
sa tarkastelujaksolla.  

 
Suoriin asiakaspa-
lautteisiin vastattiin  
välittömästi. 
 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Potilas- 
/asiakasturvallisuu
s 
Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

1555 kpl (sisäl-
tää sekä potilas-
turvallisuus että 
työturvallisuus-
ilmoitukset) 

Haipro- ilmoitus-
ten määrä vä-
henee merkittä-
vien riskien osal-
ta 
( >3)  

Haipro- ilmoi-
tusten määrä 
vähenee mer-
kittävien ris-
kien osalta 
( >3) 

Vaaratapahtumien 
raportointi osana 
turvallisuuskulttuurin 
kehittämistä 
 
Haipro -ilmoitukset: 
Potilasturvallisuus: 
456 ilmoitusta 
Työturvallisuus: 
666 ilmoitusta 
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Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

98,9 %, ei ylityk-
siä talousarvios-
sa 

Sovitut säästö-
tavoitteet toteu-
tuvat 

Talousarvio on 
realistinen 
toimintaan 
nähden 

Vanhuspalvelujen 
talouden tasapainot-
tamissuunnitelman 
mukaiset toimenpi-
teet 
 
Toteutui 
 
Tulosalueen toimin-
takatteen toteuma on  
31,3 % 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

kts. mittaritau-
lukko 

  Toiminnan jatkuva 
parantaminen sekä 
vertailukehittäminen. 
 
Palvelut pyritty toteut-
tamaan kustannuste-
hokkaasti.. (Kotihoito 
mukana NHG:n ver-
taiskehittämisessä) 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ
1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, 
Palveluohjaus ja ostopalvelut
TOIMINTATUOTOT -0,3 17 923 5,1 18 349 424 18 774 4,7 5 585 29,7
   Myyntituotot -3,7 1 368 -2,1 2 680 2 680 95,9 1 826 68,1
   Maksutuotot 4,5 15 078 -1,3 14 129 424 14 553 -3,5 3 373 23,2
   Tuet ja avustukset 2,7 0 -100,0 0 0 0,0 0 0,0
   Muut tuotot -69,0 1 477 399,0 1 541 1 541 4,3 386 25,0
TOIMINTAKULUT 1,4 71 487 1,4 71 771 519 72 291 1,1 22 344 30,9
        Palkat ja palkkiot 3,7 33 027 3,7 33 156 347 33 503 1,4 10 920 32,6
        Henkilösivukulut -1,7 7 786 -3,8 8 373 143 8 516 9,4 2 510 29,5
   Henkilöstökulut 2,6 40 813 2,2 41 528 490 42 019 3,0 13 430 32,0
       Asiakaspalvelujen ostot -3,7 8 287 -7,3 9 168 9 168 10,6 2 901 31,6
       Muiden palvelujen ostot -1,1 8 806 1,4 7 202 2 7 204 -18,2 2 044 28,4
   Palvelujen ostot yhteensä -2,4 17 093 -3,0 16 371 2 16 372 -4,2 4 945 30,2
   Aineet ja tavarat -3,2 1 595 0,6 1 636 1 636 2,6 531 32,5
   Avustukset 8,3 8 361 6,8 8 129 8 129 -2,8 2 358 29,0
   Vuokrat -3,2 3 521 1,6 4 033 27 4 060 15,3 1 042 25,7
   Muut kulut -12,7 104 67,7 75 75 -27,9 38 50,7
TOIMINTAKATE 2,0 -53 564 0,2 -53 422 -95 -53 517 -0,1 -16 760 31,3
   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 -5 0,0 0 0 0 -100,0 0 0,0
VUOSIKATE 2,0 -53 569 0,2 -53 422 -95 -53 517 -0,1 -16 760 31,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5,8 -238 -23,0 -234 0 -234 -1,7 -52 22,2
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 2,0 -53 807 0,1 -53 656 -95 -53 751 -0,1 -16 812 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 2,0 -53 807 0,1 -53 656 -95 -53 751 -0,1 -16 812 31,3

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%TP 2019

Muutos-%
KS-20/
TP-19

Muutos-% 
TP-19/
TP-18 TA 2020

Talousarvio-    
muutokset KS 2020

Toteuma 
1 - 4 kk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mittarit/Tunnusluvut 

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

Palvelutarpeen 
arviointi lain mu-
kaan 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutuu 

 

Toteutuu Toteutui 
 

Palvelutakuu lain 
mukaan 

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutuu Toteutui 
 

Asiakastyytyväi-
syyskysely 

Asiakastyyty-
väisyysky-
selyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-

Asiakastyyty-
väisyysky-
selyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-

Asiakkaiden 
välittömiin 
palautteisiin 
reagoitiin 
välittömästi 

Organisaati-
on suunni-
telmien ja 
aikataulujen 

Asiakkaiden 
välittömiin 
palautteisiin 
reagoidaan 
välittömästi ja 

Ei ollut suun-
nitelmissa 
tarkastelu-
jaksolla. 
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kaiden suo-
riin palauttei-
siin on vas-
tattu välittö-
mästi 

kaiden suo-
riin palauttei-
siin on vas-
tattu välittö-
mästi 

sekä tehtiin 
tarvittavat 
kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella 

mukaisesti. tehdään tar-
vittavat kehit-
tämistoimen-
piteet palaut-
teiden perus-
teella 

Asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin 
vastattiin 
välittömästi. 

Palvelusetelin 
käyttöaste 

Kotihoito: 
366 

Kotihoito: 
460 

Kotihoito: 
617 

Kotihoito: 
550 

Kotihoito: 
620 

Kotihoidon 
hoivaseteli oli 
käytössä 484 
asiakkaalla (1-4 
kk kaikki eri 
asiakkaat 510)  

Omaishoidon 
vapaan seteli 
on käytössä 
149 (1-4 kk 
kaikki eri asiak-
kaat 15) 

Tavallisen 
palveluasu-
misen palve-
luseteli 59 (1-
4 kk kaikki eri 
asiakkaat 66) 

Ymp.vrk. 105 Ymp.vrk. 112 Ymp.vrk. 122 Ymp.vrk 170 Ymp.vrk. 150 104 (1-4 kk 
kaikki eri 
asiakkaat 
118) 

Asiakkaiden 
yhteydenotot 
sosiaali- ja poti-
lasasiamieheen 

Sosiaali-
asiamies 24 

Sosiaali-
asiamies 37 

Käytettävissä 
olevien tieto-
jen mukaan 7 
kpl 

Sosiaali-
asiamies < 
20 

Sosiaali-
asiamies:< 
15 

Tieto ei 
käytettävissä 

Potilas-
asiamies 25 

Potilas-
asiamies 56 

Käytettävissä 
olevien tieto-
jen mukaan 3 
kpl 

Potilas-
asiamies < 
20 

Potilas-
asiamies:< 
10 

Tieto ei 
käytettävissä 

Palveluraken-
neindikaattorit 

Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
23,1 % kai-
nuulaisista 

 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli 
22,7 % yli 75-
vuotiaista 
(sis. kotihoi-
don palvelu-
seteliasiak-
kaat) 

 

Palvelura-
kenneindi-
kaattorit vas-
taavat valta-
kunnallisen 
laatusuosi-
tuksen (Laa-
tusuositus 
hyvän ikään-
tymisen tur-
vaamiseksi ja 
palvelujen 
paranta-
miseksi 
2017-2019, 

Palvelura-
kenneindi-
kaattorit vas-
taavat valta-
kunnallisen 
laatusuosi-
tuksen (Laa-
tusuositus 
hyvän ikään-
tymisen tur-
vaamiseksi ja 
palvelujen 
paranta-
miseksi 2017 
-2019, STM) 

Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen suo-
situsten mu-
kainen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä 11,8 
%. 
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STM) mu-
kaista palve-
lurakennetta. 

Palvelura-
kenne on 
kotihoitopai-
notteinen; yli 
75-vuotiaista 
vähintään 94 
% asuu koto-
naan. 

 
Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli 
tarkastelu-
jaksolla noin 
20,4 % yli 75-
vuotiaista 

mukaista 
palvelura-
kennetta. 

Palvelura-
kenne on 
kotihoitopai-
notteinen; yli 
75-vuotiaista 
vähintään 94 
% asuu koto-
naan.  

 
Säännöllisten 
kotihoidon 
palvelujen 
piirissä 16 % 
yli 75 vuoti-
aista 

 
 
 
Palvelura-
kenne on 
kotihoitopai-
notteinen; yli 
75-vuotiaista 
vähintään 94 
% asuu koto-
naan. 

 
Säännöllisten 
kotihoidon 
palvelujen 
piirissä 14 % 
yli 75 vuoti-
aista 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli 8,8 % 75 –
vuotta täyttä-
neistä 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli 7,6 % 75 –
vuotta täyttä-
neistä 

Omaishoidon 
tuen piirissä 

8 % 75 -
vuotta täyttä-
neistä 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
on 7,5 % 75- 
vuotta täyttä-
neistä. 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
on 7,5  % 75 
-vuotta täyt-
täneistä 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
on noin 7 % 
75 -vuotta 
täyttäneistä 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,99 % suh-
teessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin (lai-
toshoito 1,34 
%, tehostettu 
palveluasu-
minen 7,65 
%) 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,5 %, josta 
laitoshoitoa 
0,7 %, tehos-
tettu palvelu-
asumista 7,8 
% 

Ympärivuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,3 % suh-
teessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin, josta 
laitoshoitoa 
n. 0,5 % ja 
tehostettua 
palvelu-
asumis-ta 7.8 
%. 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma on 
noin 7 %, 
josta laitos-
hoitoa on 0,5 
% suhteessa 
75 vuotta 
täyttäneisiin. 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma on 
noin 7 %, 
josta laitos-
hoitoa noin 
0,5 % suh-
teessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,65 % josta 
tehostettua 
palveluasu-
mista 8,42 % 
ja laitoshoi-
toa 0,23 % 
suhteessa yli 
75 vuotta 
täyttäneisiin 

 

 Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-
hin tehoste-
tussa palve-
luasumisessa 
oli 50 %. 

Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-
hin tehoste-
tussa palve-
luasumisessa 
oli 46 % / 54 
% 

Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-
hin tehoste-
tussa palve-
luasumisessa 
47 % / 53 % 

Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-
hin tehoste-
tussa palve-
luasumisessa 
48 % / 52 % 

Vuoden ai-
kana tulee 
kuntayhty-
mässä käyn-
nistää osto-
jen ja oman 
tuotannon 
suhteen 
määrittely. 

Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-
hin tehoste-
tussa palve-
luasumises-
sa 47 % / 
53% 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 



91 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 

18,9 n. 17,6 n.18 tpv/HTV   < 12,0 pvä / 
HTV 

< 12 pvä / 
HTV 

Sairauspois-
saolot alle 10 
tpv/htv 

 

Turvallisuuskult-
tuurikyselyn, 
esimiestuki >4 

 Ei ole tehty Kainuun 
soten aika-
taulujen mu-
kaisesti ei 
tehty 

>4,5 Kainuun 
soten aika-
taulujen mu-
kaisesti 

Ei ole toteu-
tunut kysei-
senä ajan-
jaksona 

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

ka 3,5 Ei ole tehty Kainuun 
soten aika-
taulujen mu-
kaisesti ei 
tehty 

>4,0 Kainuun 
soten aika-
taulujen mu-
kaisesti  

Ei toteutunut 
tarkastelu-
jaksolla. 

Täydennyskoulu-
tus 

n. 2 tpv/hlö 

 

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

> 3 - 5 tpv / 
hlö /v 

n. 0,5 – 1,0 
tpv/hlö 

Varhe-maksujen 
osuus-% henki-
löstökuluista 

      

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 

Toteutui 100 
% 

Ei toteutunut Toteutui 50% Toteutuu 
suunnitel-
mien mukai-
sesti 

Toteutuu 
suunnitel-
mien mukai-
sesti 2 vuo-
den välein 

Toteutuu 
syksyllä 2020 

 

Kehityskeskuste-
lut  % osuus yli 1 
v. kestävistä 
palvelussuhteista 

75 – 100 % 75 – 100 % 85 – 100 % 90 – 100 % 90 -100 % Kehityskes-
kustelut vas-
tuualueilla on 
aloitettu osit-
tain, pande-
miatilanne  
haastanut 
toteutuksen. 

Tietotarpeet Tunnistetaan Tunnistettu 

Hyödynnetty 
vertaiskehit-
tämisestä ja 
Rai-
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa 
kuvaavia 
tietoja. 

Tietotarpeet 
on tunnistet-
tu; 

ja johtami-
sessa hyö-
dynnettiin 
tutkittua tie-
toa (mm. 
NHG).  

 

Tunnistettu 

Hyödynne-
tään vertais-
kehittämises-
tä ja Rai-
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa 
kuvaavia 
tietoja. 

Hyödynne-
tään vertais-
kehittämises-
tä ja Rai- 
vaikuttavuus-
tiedoista 
sekä NHG:n 
ja Sote Digi- 
projektioh-
jelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa 

Tietoa on 
kerätty ja 
hyödynnetty. 
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Tietotarpeet 
tunnistettiin 
osittain mm. 
NHG:n ver-
taiskehittämi-
sen tulosten 
avulla 

Rai -
ohjelmasta 
saatua tietoa, 
sekä muita 
toimintaa ku-
vaavia tietoja 
on hyödyn-
net-ty. 

 

 
 
Tietotarpeet 
tunnistetaan 
osittain mm. 
NHG:n ver-
taiskehittämi-
sen tulosten 
avulla. 

kuvaavia 
tietoja 

Vuosittain kehi-
tettävät palvelu- 
ja hoitoketjut 

Toteutui Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylimene-
vien hoito- ja 
palveluketju-
jen toimivuut-
ta työstetty 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa.  
Osallistuttu 
Uusi sairaala 
–
toimintamal-
lin työryhmiin 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja pal-
ve-luketjujen 
toimivuutta 
työstettiin 
yhdessä eri 
tulosaluei-
den kanssa.  

Osallistuttiin 
uusi sairaala 
– toiminta-
mallin työ-
ryhmiin. 

Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylimene-
vien hoito- ja 
palveluketju-
jen toimivuut-
ta työstetään 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa. 
Osallistutaan 
Uusi sairaala 
-
toimintamal-
lin työryh-
miin. 

Tulosalueelta 
tehdään tii-
vistä yhteis-
työtä muiden 
tulosalueiden 
kanssa sekä 
kehitetään 
vanhuspalve-
lujen omia 
palveluketju-
ja. 

Toteutui 

Yhteistyötä 
on tehty eri 
tulosalueiden 
kanssa liitty-
en tulosalu-
eiden ylime-
nevien hoito- 
ja palveluket-
jujen toimi-
vuuteen. 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

kasvu - %  kasvu - %  Tulosalueen 
vuosikatteen 
toteuma oli 
98,9 % 

 

 

 

 

 

 
 
Asiakasmak-
sujen alen-
tamisia 
myönnettiin 
178 asiak-
kaalle. Niiden 
kustannus-
vaikutus 
tulokertymää 
alentavasti oli 

kasvu n. 2- 
3 %  

 

 Toimintakulut 
toteuma 30,9 
% 

1-4 kk en-
nusteen mu-
kaan toimin-
takulut näyt-
täisivät alittu-
van käyttö-
suunnitel-
maan näh-
den 0,3 % 
(0,2 milj. 
euroa)   

Asiakasmak-
sujen alen-
tamisia 
/perimättä 
jättämisiä on 
myönnetty 
126 asiak-
kaalle 71 630 
euron edes-
tä.  
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noin 240 900 
€. 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
tarvevakioidut 
menot suurten ja 
keskisuurten 
kuntien vertailus-
sa €/asukas 

Kustannus oli 
701 €/asukas 
eli 10 edulli-
sin  

 Ei toteutunut 
tarkastelu-
jaksolla 

  Ei toteutunut 
tarkastelu-
jaksolla. 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.–30.4.2020 

Yleistä  

Vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta tarkastelujaksolla 1-4 kk on perustunut vuoden 2020 

hyväksyttyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. 

Lähtökohtaisesti toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista ja sitä ovat ohjanneet paitsi 

asiakkaiden palvelutarpeet, mutta myös vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö.  

Maaliskuussa alkanut pandemia tilanne on vaikuttanut merkittävästi myös vanhuspalvelujen 

tulosalueen toimintaan, joista tarkemmat kuvaukset vastuualueiden osioissa. Tulosalueella irro-

tettiin määräaikaisesti yksi vastuualuepäällikkö vastaamaan vanhuspalvelujen pandemia asioi-

den käytännön järjestelyistä. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen tulosalueella yksikköjen perus-

toiminta on pyritty järjestämään niin normaalina kuin se näissä olosuhteissa on ollut mahdollis-

ta. Pandemian vuoksi tehdyt toiminnan muutokset yksiköissä ovat sujuneet pääsääntöisesti 

hyvin ja niitä on jouduttu toteuttamaan usein varsin pikaisella aikataululla. Vaikka pandemia 

tilanne on aiheuttanut paljon lisätyötä ja erilaisia järjestelyjä, se on myös pakottanut osaltaan 

toteuttamaan toimintaa uudella tavalla. Jo tähän mennessä saatu kokemus on osoittanut sen, 

että muun muassa sähköisten välineiden hyödyntäminen esimerkiksi omaisten kanssa tehtä-

vässä yhteydenpidossa on ottanut ns. digiloikan. Vastaavasti kotihoidon hoitorinkien pienentä-

minen on osaltaan lisännyt asiakkaan saamaa hoidon- ja palvelun laatua.  

Vanhuspalveluihin kuuluvien palvelujen kysyntä on jatkunut alkuvuoden ajan entisenlaisena eli 

varsin vilkkaana. Palvelurakenteen keventämisen osalta vanhuspalveluissa on edetty mahdolli-

suuksien mukaisesti kotiin vietäviä palveluja korostaen. ARA ja Ympäristöministeriö on käyn-

nistämässä tämän vuoden kuluessa kehittämishanketta, joka liittyy ARA -vuokratalojen korjaa-

miseksi ikääntyneille sopivaksi sekä tehostetun palveluasumisen asuntojen korjaamiseksi pal-

veluasumiseen sopivaksi. Vanhuspalveluilta on kysytty alustavaa kiinnostusta osallistua ko. 

hankkeeseen. Neuvottelut ovat tältä osin kesken. Lisäksi vanhuspalveluista on osallistuttu kun-

tien kanssa käytäviin palvelusopimusneuvotteluihin, jotka jatkuvat syksyyn 2020 saakka. 
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Kotiin tarjottavien etäkäyntien valmistelu on edennyt tavattoman hitaasti vanhuspalveluista riip-

pumattomista syistä alkuvuoden aikana, eikä ko. palvelulle asetettua tavoitetta tulla saavutta-

maan tämän vuoden osalta. Vanhuspalvelujen osalta etäkäynteihin on valmistauduttu ja toimin-

taa käynnistetään välittömästi, kun tarvittavat sopimukset on saatu kuntoon. 

Kainuun soten organisaatiorakenteen uudistamisen osalta on alkuvuoden aikana käyty neuvot-

teluja siten, että vanhuspalvelujen tulosalueen nimi muuttuisi jatkossa Ikäihmisten palveluiksi ja 

muutoin tulosalueen palvelukokonaisuus säilyisi samanlaisena kuin tähänkin saakka.  

Vanhuspalvelujen tulosalue on tehnyt tiivistä yhteistyötä toisten tulosalueiden kanssa etenkin 

hoito-ja palveluketjut ylittävien asioiden tiimoilta. Yhteistyössä tesan kanssa 1.2.2020 alkaen 

käynnistyi pilotti Sotkamon kotihoidon ja Palvelukeskus Himmelin lääkäripalvelujen hankkimi-

sesta ostopalveluna Terveystalolta. 

Vuodelle 2020 laadittu talousarvio sisältää erityisesti henkilöstökulujen osalta suuren riskin. 

Kuntayhtymässä on tehty keskitetysti henkilöstömenoihin vähennys, joka on vanhuspalvelujen 

tulosalueen osalta noin 480.000 euroa. Ko. vähennys on tehty huolimatta siitä, että tulosalueen 

arvio näin suuresta henkilöstökulujen leikkaamisesta on epärealistinen. Tämä todentuu jo nyt 

1-4 kk toteumassa. Henkilöstön saatavuus on jatkunut alkuvuoden aikana erittäin haasteellise-

na ja ajoittain on jouduttu rekrytoimaan kouluttamatonta henkilöstöä. Vanhuspalveluista on esi-

tetty selkeä tarve mm. lähihoitajien oppisopimuskoulutukselle, sillä tulosalueelta tulee eläköity-

mään vuosina 2021 - 2029 yli 200 lähi- ja sairaanhoitajaa ja on ennakoitu, ettei valmistuvien 

hoitajien määrä riitä kattamaan tätä tarvetta. HTV seurannan osalta vanhuspalvelujen toteuma 

1-4 kk:n osalta on 897 htv eli -15 verrattuna asetettuun tavoitteeseen 912 htv. 

Talouden toteuma 1-4 kk:n ennusteen mukaan vanhuspalvelujen tulosalue näyttäisi pysyvän 

sille osoitetuissa talousraameissa (toimintakulut alittuu noin 0,2 M€ käyttösuunnitelmaan näh-

den). Huomioitavaa kuitenkin on, että tarkasteltavana on nyt vuoden ensimmäiset neljä kuu-

kautta ja tilanne voi muuttua loppuvuotta kohden.   

 
Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue (vastuualuepäällikkö Eija Rämä) 

Kainuussa säännöllisen kotihoidon piirissä on ollut alkuvuoden 2020 aikana 11,85 % suhteessa 

75 -vuotta täyttäneisiin. Kotihoidon palvelut alkavat arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaan 

voimavaroja tuetaan niin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa kotihoidon tarve päättyy. 

Kotihoidossa arviointijaksolla on ko. ajanjaksona ollut 160 asiakasta. Arviointijakson asiakkais-

ta 46 hoidon tarve päättyi, 14 asiakasta jäi tilapäisen sairaanhoitopalvelun piiriin ja 100 on jää-

nyt kotihoidonpalvelun piiriin.   
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Kotihoidossa on korona pandemian aikana muodostettu alueittain pienempiä hoitorinkejä, jol-

loin yhden asiakkaan luona käy vain 5 - 8 eri hoitajaa. Tällä hetkellä hoitorinkejä on jokaisella 

alueella ja siihen kuuluu 1 - 3 sairaanhoitajaa ja 5 - 10 lähihoitajaa. Lisäksi kotihoidon lääkärit 

ovat kevään aikana päivittäneet kotihoidon asiakkaiden hoitosuunnitelmia.  

Ikäihmisten kuntouttavassa päivätoiminnassa kävi alkuvuodesta 197 asiakasta. Korona pan-

demian vuoksi päivätoiminta on ollut suljettuna 20.3.2020 lähtien. Muistineuvolassa on tarkas-

telujaksolla ollut 959 asiakasta ja kontaktien määrä on ollut 2556. Muistineuvolat ovat olleet 

suljettuna korona pandemian vuoksi ajalla 20.3. – 13.5.2020. HyVo toiminta on ollut niin ikään 

keskeytyksissä pandemian aikana. Apteekin annosjakelun piirissä on ollut kaikkiaan 709 asia-

kasta. 

Kajaanin kotihoidossa sähköisessä ovenavauksessa asiakkaiden lukkomäärä on 342 kpl ja 

Vuolijoella 67 kpl. Sähköisen ovenavauksen käyttöaste ja kokemukset ovat olleet hyvät. Sot-

kamon kotihoidossa on alkuvuoden aikana asennettu asiakkaille sähkölukot ja suunnitelma 

Kuhmon kotihoidon sähkölukko asennuksista on tehty. Sähköinen ovenavaus laajenee Suo-

mussalmelle vuoden 2020 loppupuolella.  

Kajaanin kotihoidon tilat on suunniteltu sijoitettavaksi Kajaanin pääterveysasemalle remontoita-

viin tiloihin. Sotkamossa välinehuollon vapautuneita tiloja saneerataan kotihoidon käyttöön. 

Pandemia tilanteen vuoksi kaikissa kunnissa väliaikaisia lisätiloja on kohortoitu eri tiimien käyt-

töön niin, että mahdolliset tartuntariskit vähenevät.  

Kotihoidossa käynnistettiin vastuualueen sisäinen organisaation muutos kokeiluna 1.3.2020 

alkaen. Palvelupäälliköiden tehtäväalueisiin tuli muutoksia ja keskitetty toiminnanohjausyksikkö 

aloitti toimintansa. Toiminnanohjausyksikön keskeisimpiä tehtäviä ovat resurssipoolin toiminta, 

keskitetty työnjako, turvapuhelinpalvelu, keskitetty työvuorojen suunnittelu ja etähoiva.  Keski-

tettyä toiminnanohjausyksikköä johtaa palvelupäällikkö, palveluesimies ja jatkossa myös apu-

laispalveluesimies. Myös maakunnallinen kotihoidon resurssipooli aloitti toimintansa 27.1.2020.  

Turvapuhelinjärjestelmän uusiminen on ollut kotihoidon tavoitteena jo useamman vuoden siitä 

syystä, että nykyinen järjestelmä on vanhentunut ja sen käyttöön sisältyy selkeitä asiakastur-

vallisuusriskejä. Soten taloussuunnitelman investointien käsittelyn yhteydessä asiaa on use-

ampaan otteeseen siirretty tuleville vuosille. 2.4.2020 pidettiin turvapuhelinjärjestelmän hankin-

taan liittyvä moniammatillisen työryhmän kokous, jossa sovittiin hankinnan valmisteluun liittyvät 

eri toimijoiden valmistelutehtävät.  

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut - vastuualue (vs. vastuualuepäällikkö Seija Salomaa) 
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Vastuualuetta on työllistänyt yksityisten palveluntuottajien lukuisat yhteydenotot poikkeusolojen 

voimaan astuessa sekä heidän ohjaus ja neuvonta. Vastuualueella on päivitetty pandemia-

suunnitelma ja osallistuttu pandemiajohtoryhmään sekä erilaisiin pandemiaan liittyviin kokouk-

siin. 

Osa yksityisten sosiaalipalvelutuottajien ennalta suunniteltuja sopimuskatselmus- ja siihen liit-

tyviä valvontakäyntejä on poikkeusolojen vuoksi jouduttu siirtämään myöhemmin toteutettavak-

si. Valvontakäyntejä ilmoituksen varaisiin yksiköihin ennen poikkeusolojen alkamista tehtiin 

kaksi (2). Lisäksi Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston kanssa on alkuvuodesta tehty kaksi (2) 

valvontakäyntiä, joista toinen liittyi toimintayksikön uusien toimitilojen tarkastukseen. Avopalve-

luntuottajien ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan liittyviä tapaamisia on ollut kolme (3). Ajan-

jaksolle suunniteltu perhehoidon valvontakäynti on myös siirretty poikkeusolojen vuoksi. Erilai-

sia selvityksiä palveluntuottajilta pyydettiin seitsemän (7). Sijaintikunnan lausuntoja laadittiin 

yksi (1).  

Vastuualueen toiminnan keskiössä on poikkeusolojen aikana ollut ikääntyneiden kuntalaisten 

puhelin ohjaus ja neuvonta. Asiakasohjaajille on tarkastelujaksolla tullut 3966 yhteydenottoa. 

Palvelutarpeiden arviointeja on tehty 629 ja arvioinnit on aloitettu seitsemän arkipäivän kulues-

sa yhteydenotosta. Erilaisia sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisia huoli-ilmoituksia saapui yli 65-

vuotiaista tarkastelujaksolla yhteensä 116 kpl. Asiakasohjaukseen tulleista yhteydenotoista 368 

oli ympärivuorokautisen hoivan- ja palveluntarpeeseen liittyviä yhteydenottoja. Asiakkaan pal-

velutarpeeseen perustuvia myönteisiä päätöksiä monialaisessa työryhmässä on tehty 120 ja 

kielteisiä 32. 

Matalan kynnyksen infopisteillä tammikuusta maaliskuun puoleen väliin kävijöitä oli 45 asiakas-

ta koko Kainuussa. Matalan kynnyksen infopisteet suljettiin pandemiatilanteen vuoksi maalis-

kuussa. Lisäksi asiakasohjaajat pitivät helmikuussa kaksi matalankynnyksen infoa Kajaanin 

Prismalla, joissa oli yhteensä 16 kävijää. Kokeilu liittyi Osuuskauppa Maakunnan ikääntyneille 

järjestämiin Prisma-kyyteihin keskustasta.  

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakkaita oli 11 asiakasta yhteensä neljällä perhehoitajalla. 

Kiertäviä perhehoitajia tarkastelu ajanjaksolla oli vain yksi (1).  Asiakasohjaaja osallistui perhe-

hoidon valmennuksen esittelyyn 13.1.2020 Kajaanin kirjastossa ja 20.1.2020 Kajaanin Prismal-

la. Kiertävien perhehoitajien valmennukset aloitettiin kuudelle perhehoidosta kiinnostuneelle 

henkilölle, valmennukset ovat vielä kesken. Muita asiakasohjaustoiminnan esittelytilaisuuksia 

on ollut seitsemän. 

Omaishoidon piirissä on ollut tarkastelujaksolla kaikkiaan 752 asiakasta, heistä yli 75-vuotiaita 



97 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

oli 582 asiakasta. Omaishoidon tuen kattavuus on noin 7 % suhteessa yli 75-vuotiaisiin. Toi-

meksiantosopimus suhteisina omaishoitajana tarkastelujaksolla on toiminut kaikkiaan 745 hen-

kilöä. Lisäksi sijaisomaishoitajia on ollut 199 henkilöä. Omaishoidon lakisääteisen vapaan jär-

jestämiseksi palvelusetelin oli tarkastelujaksolla valinnut kaikkiaan 151 asiakasta.  

 

Pandemiatilanteessa omaishoitajien jaksamisen tueksi on laadittu Toiminta-ohje vanhuspalve-

lujen omaishoidon tuen asiakkaille ja omaishoitajille poikkeusolojen aikana ja kaikkiin omaishoi-

toperheisiin on oltu yhteydessä. Yhteydenottojen pohjalta on päivitetty omaishoidettavien hoito- 

ja palvelusuunnitelmat.  

 

Erityisryhmään kuuluville sotaveteraaneille järjestettiin heidän palveluntarpeen mukaisia palve-

luja, jotka valtionkonttori korvaa ja näin ollen muun muassa asumispalvelujen ostot ja ympäri-

vuorokautisten hoitopaikkojen määrä sekä prosenttiosuus suhteessa yli 75-vuotiaaseen väes-

töön on hieman kasvanut.  

Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrää suhteessa yli 75-vuotiaiden määrään nostaa al-

kuvuonna myös se, että uuden sairaalan toiminnan käynnistyessä tuli terveyskeskuksessa 

vanhuspalvelujen hoitopaikkaa odottaville viidelle henkilölle järjestää hoitopaikka. Tämä sen 

vuoksi, että erikoissairaanhoidossa perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkaa odottavien siirrot 

terveyskeskukseen mahdollistuivat.  

 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut – vastuualue (vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio) 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut - vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana 

tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta sekä kotona asumista tukevista 

kuntouttavista lyhytaikaispaikoista.  

 

Ristijärven hoivayksikön toiminta lakkasi hallituksen päätöksen (12.6.2019 § 188) mukaisesti ja 

Hoitokoti Pihlaja aloitti toimintansa 1.3.2020. Kokonaispaikkamäärä Ristijärvellä väheni kuudel-

la (6) hoitopaikalla. Muutto sujui odotusten mukaisesti pääosin hyvin. Kajaanin hoivayksikön 

osalta saatiin tieto, että Kajaanin kaupunki remontoi tilat. Remontti alkaa todennäköisesti vuo-

den 2021 aikana. Remontin ajaksi hoivayksikön toiminta siirtyy väistötiloihin. Väistötiloissa toi-

minta on edelleen laitoshoidon mukaista, mutta remontoituihin tiloihin muutettaessa toiminta 

muuttuisi tehostetuksi palveluasumiseksi (tilapäishoidon keskittäminen). Asiasta tehdään esitys 

hallitukselle, kunhan aikatauluista ja muista yksityiskohdista saadaan tarkempaa tietoa.  
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Hyrynsalmen hoitokodin sisäilman laatua on tutkittu. Kunnan FCG:llä teettämän sisäilman tut-

kimusraportin tulokset saatiin 4/2020. Sen mukaan lisäselvityksiä ei tässä vaiheessa tehdä ja 

tilannetta seurataan. Hyrynsalmen hoivayksikön remonttisuunnitelmien osalta ei tässä vaihees-

sa edetä, vaan asiaan palataan pandemiatilanteen rauhoittuessa. Tällä hetkellä hoivayksikkö 

on virallisesti 20 paikkainen, mutta hoidettavia yksikössä on keskimäärin 14 - 16. Myöskin hen-

kilöstö on mitoitettu tälle määrälle hoidettavia. Hyrynsalmella on sekä rekrytointivaikeuksia että 

sijaispula. 

 

Koronatilanne on vaikuttanut vastuualueen toimintaan monella tapaa. Vierailukielto astui voi-

maan 16.3.2020. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua ja huoltakin omaisissa, mutta yhteis-

ymmärrys on löytynyt, kun tilanteen perusteluista on yhdessä keskusteltu. Lyhytaikaishoitoa on 

koronatilanteen vuoksi järjestetty vain siltä osin, kuin se on ehdottoman välttämätöntä. Kaikki 

lyhytaikaishoito järjestetään toistaiseksi yhden hengen huoneissa, joten käyttöasteet ovat jon-

kin verran laskeneet arvioidusta. Kaikkea tarpeetonta kulkemista yksiköissä ja asukkaiden siir-

tämistä yksiköiden välillä on vältetty. Asukkaiden ja henkilökunnan ruokailuja on porrastettu ja 

useampien henkilöiden kokoontumisia on pyritty välttämään.  Henkilökunnan osalta suojainten 

saatavuus on ollut iso huolenaihe pandemiatilanteeseen liittyen. STM:n ja Kainuun soten oh-

jeistuksissa on ollut eroja, joka on aiheuttanut epätietoisuutta. Suojaintilanne on tällä hetkellä 

parantunut alkuvaiheesta. Kaiken kaikkiaan pandemian aikaiseen tiedottamiseen ja ohjeistuk-

siin on oltu tyytyväisiä. Tähän mennessä vastuualueella yksi hoitokoti on jouduttu asettamaan 

kahden viikon karanteeniin, jolloin henkilökuntaa siirtyi muista yksiköistä karanteenissa olevien 

tilalle. Tilanteesta tiedotettiin omaisia saman päivän aikana ja kokonaisuutena tilanne saatiin 

hoidettua mm. yhteistyössä Rekrytointi -yksikön kanssa erittäin hyvin, eikä tilanne kyseisessä 

hoitokodissa päässyt pahenemaan. Henkilöstön siirtosuunnitelmia on tehty koko soten osalle, 

jos pandemiatilanne etenee. Osa muista yksiköistä tulevista perehtyjistä on jo käynyt tutustu-

massa hoitokotien arkeen. Vastuualueen osalta tavoite on pitää hoitopaikat mahdollisimman 

normaalissa käytössä ja ottaa mahdollisuuksien mukaan tk-sairaaloista hoitopaikan odottajia.  
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1.8. Ympäristöterveydenhuolto 

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 
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Tuloskortti 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
Toteuma 1-4 kk 
2020 kursiivilla 

Edistämme ja 
ylläpidämme 
kainuulaisen 
väestön ja 
eläinten hyvin-
vointia ja ter-
veyttä ja toi-
mintakykyä 
laajassa yh-
teistyössä 

Oiva-arviointien 
jakauma (%). 
Tarkastusten 
määrä. 
Eläinlääkintähuol-
lon valvontasuo-
ritteet. 
Eläinlääkärikäyn-
nit. 
Eläinsuojelun 
uusintatarkastus-
ten määrä suh-
teessa ensimmäi-
siin tarkastuksiin. 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Määrien pysy-
minen aiempien 
vuosien tasolla 

Määrien py-
syminen aiem-
pien vuosien 
tasolla 

Ympäristöterveyden-
huolto osallistuu mo-
nialaiseen yhteistyö-
hön viranomaisten, 
toimijoiden ja muiden 
tahojen kanssa. Taa-
taan yhdenmukainen 
valvonta 

Toteutamme 
asiakkaille 
tarpeen mukai-
set palvelut 
oikea-aikaisesti 

Valvontasuunni-
telman toteutumi-
nen 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Toteumat pa-
remmat edelli-
seen vuoteen 
verrattuna 

Toteumat pa-
remmat edelli-
seen vuoteen 
verrattuna 

Toiminnan kohden-
taminen tärkeimpiin 
osa-alueisiin riskinar-
vioinnin ja suunnitel-
mallisuuden avulla 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 

Turvaamme 
osaavan henki-
löstön 

Virkojen ja toimien 
täyttöaste 

100 % Riittävä henki-
löstömitoitus 

Riittävä henki-
löstömitoitus 

Rekrytointi avoimiin 
virkoihin 

Johdamme 
henkilöstön 
työhyvinvointia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

Varhemaksujen 
osuus-% henkilös-
tö-kuluista 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Työhyvinvointi 
lisää tuottavuut-
ta ja asiakastyy-
ty-väisyyttä 

Työhyvinvoin-ti 
lisää tuotta-
vuutta ja asia-
kastyyty-
väisyyttä 

 

 

 

 

Varhainen puuttumi-
nen toimii. 
Työyhteisön ilmapiirin 
kehittäminen. 
Mitä kuuluu? 
 –kyselyn aktiivinen 
hyödyntäminen. 
Täydennyskoulutuk-
sen suunnittelu kehi-
tyskeskustelujen 
pohjalta ja koulutus-
ten kirjaaminen HRM-
järjestelmään. 
Työn kuormittavuu-
den seuraaminen, 
henkilöstön hyvin-
vointiin panostami-
nen. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme 
palvelut tehok-
kaasti ja vai-
kuttavasti 

5. Tehokkaat 
palvelut 
 
 

6. Asiakasko-
kemus 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Tiimityön toteut-
taminen ja kehit-
täminen 

Jatketaan asia-
kaskokemuksen 
keräämistä ja 
hyödyntämistä 

Tiimityön to-
teuttaminen ja 
kehittäminen 

Asiakaskoke-
musten perus-
teella palvelut 
muotoiltu vai-

Tiimityön ja työnjaon 
jatkuva kehittäminen. 
Asiakaspalautteiden 
kerääminen ja käsit-
tely. 
VATI-järjestelmän 
kehittämistyöhön 
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7. VATI-
tietojärjestel-
mä toimii 
 

 

eri menetelmillä 

VATI-järjes-
telmän kehittä-
minen 

 

kuttavammiksi 
ja luotetta-
vammaksi 
 
VATI-
järjestelmä 
toimii 

osallistuminen. 

Johdamme 
hoito- ja palve-
luketjuja koko-
naisvaltaisesti 

Toimivat palvelu-
ketjut 

Työ aloitettu Keskeiset palve-
luketjut määritet-
ty ja kuvantami-
nen aloitettu 

Palveluketjut 
on päivitetty, 
niitä johde-
taan, katsel-
moidaan ja 
kehitetään 
järjestelmälli-
sesti 

Palveluketjujen 
säännöllinen päivit-
täminen 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme 
sote-menojen 
kustannusten 
kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko  

Kustannuskehi-
tyksen paranta-
minen 

Kustannuske-
hityksen pa-
rantaminen 

Talouden tarkka ja 
jatkuva seuranta. 
Talouden tasapainot-
tamiskeinojen kehit-
täminen 

Järjestämme 
palvelut kus-
tannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Kustannusten 
lasku 

Kustannusten 
lasku 

Työn tuottavuuden ja 
tehokkuuden kasvat-
taminen (maksutak-
sat ajan tasalla) 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  
YHTEENSÄ
1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 
Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

TOIMINTATUOTOT 9,1 479 0,2 465 0 465 -2,9 101 21,7
   Myyntituotot 5,1 234 3,5 213 213 -9,0 49 23,0
   Maksutuotot 12,6 245 -2,4 251 251 2,4 51 20,3
   Tuet ja avustukset 0,0 0 -100,0 1 1 0,0 0 0,0
   Muut tuotot 0,0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
TOIMINTAKULUT 0,4 2 401 0,3 2 342 85 2 427 1,1 738 30,4
       Palkat ja palkkiot 4,2 1 359 2,1 1 336 1 336 -1,7 433 32,4
       Henkilösivukulut -3,0 416 -1,9 435 435 4,6 130 29,9
   Henkilöstökulut 2,4 1 775 1,1 1 771 0 1 771 -0,2 563 31,8
       Asiakaspalvelujen ostot 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
       Muiden palvelujen ostot -9,4 143 -1,4 148 148 3,5 34 23,0
   Palvelujen ostot yhteensä -9,4 143 -1,4 148 0 148 3,5 34 23,0
   Aineet ja tavarat -30,1 98 5,4 96 96 -2,0 19 19,8
   Avustukset 12,2 82 -10,9 0 85 85 3,7 26 30,6
   Vuokrat -1,9 269 1,5 282 282 4,8 91 32,3
   Muut kulut 66,7 34 -24,4 45 45 32,4 5 11,1
TOIMINTAKATE -1,6 -1 922 0,3 -1 877 -85 -1 962 2,1 -637 32,5
   Rahoituskulut ja -tuotot 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
VUOSIKATE -1,6 -1 922 0,3 -1 877 -85 -1 962 2,1 -637 32,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -60,0 -5 -16,7 -4 0 -4 -20,0 -1 25,0
SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS -2,0 -1 927 0,2 -1 880 -85 -1 966 2,0 -638 32,5
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 -2,0 -1 927 0,2 -1 880 -85 -1 966 2,0 -638 32,5

Muutos-% 
TP-18/
TP-17

Toteuma
-%TP 2019

Muutos-%
KS-20/
TP-19

Toteuma 
1 - 4 kk TA 2020

Talousarvio-    
muutokset

Muutos-% 
TP-19/
TP-18 KS 2020
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Mittarit/Tunnusluvut   

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Asukas, asiakas       

Oiva-arviointien 
jakauma (%). 
 
Tarkastusten 
määrä. 
 
 
Eläinlääkintähuol-
lon valvontasuo-
ritteet. 
 
 
Eläinlääkärikäyn-
nit. 
 
Eläinsuojelun 
uusintatarkastus-
ten määrä suh-
teessa ensim-
mäisiin tarkastuk-
siin. 

A 64, B 23,  
C 13, D – 

 
610 
 
 
 
233 
 
 
 
16 794 

A 55, B 33, C 
11, D 1 

 
371 
 
 
 
246 
 
 
 
16 161 

A 63, B 23, 
C 13, D 1 

 
389 
 
 
 
280 
 
 
 
16 400 

 
 
34 % 

A 90, B 7, 
C 2, D 1 
 
 
377 
 
 

182 
 
 
 
15 180 

 
 
32 % 

Tulokset 
paranevat 
 
 
Tarkastusten 
määrä ei 
alene 
 
280 
 
 
 
16 400 
 
 
 
30 % 

Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 
 
Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 
 
Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 
 
Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 
 
Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 

Valvontasuunni-
telman toteutumi-
nen  

Toteuma 77 
% omaan ja 
29 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Toteuma 66 
% omaan ja 
21 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Toteuma 75 
% omaan ja 

29 % valta-
kun-nalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Toteuma 
68,5 % 
omaan ja 
22,5 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Toteumat 
paremmat 
edelliseen 
vuoteen ver-
rattuna 

Toteuma 
15,5 % 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Virkojen ja toi-
mien täyttöaste 

93 % 100 % 100 % 97 % 100 % 100 % 

Sairauspoissaolot 
(pv/HTV) 

12 tpv/HTV 12 tpv/HTV 13 pv/htv 10,7 tpv/HTV < 10 pv/HTV Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Esimiestoi-
minta 4,1 

ilmapiiri 4,1 

Ei toteutettu Mitä kuuluu 
kyselyyn 
osallistuttu. 
Kokonaissi-
joi-tus 42. 

Kehittämis-
toimenpiteet 
suunniteltu 

Mitä kuuluu? 
–kyselyyn 
osallistuttu ja 
suunnitelma 
kehittämis-
toimista tehty 

Kehittämis-
toimenpiteet 
toteutettu. 
Sijoitus 
aiempaa 
parempi 

Mitä kuuluu? 
–kyselyn 
tulokset käsi-
tellään syk-
syllä 

Täydennyskoulu-
tus pv/hlö 

5 pv/hlö 5 pv/hlö  4,1 pv/hlö   4,4 pv/hlö >5 pv/hlö Tieto saa-
daan vuoden 
lopussa 

Varhemaksujen 
osuus -% henki-

     Tieto saa-
daan vuoden 



103 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

löstökuluista 0,1 % < 0,1 % 1,2 % - < 1,2 % lopussa 

Johtaminen, 
palveluiden jär-
jestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Tehokkaat palve-
lut 

Työnjaon ja 
erikoistumi-
sen kehittä-
minen 

On kehitetty 
toimintatapo-
ja, työtä jat-
ketaan 

Tiimityön 
suunnittelu 

Tiimityö aloi-
tettu 
1.3.2019 

Työnjaon ja 
tiimityön 
jatkuva kehit-
täminen te-
hokkuuden 
lisäämiseksi 

Tiimityötä 
jatkettu 

Asiakaskokemus 

 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökun-
nan kanssa 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökun-
nan kanssa 

Reklamaati-
oita 3 kpl 

Reklamaatiot 
käsitellään 

(reklamaati-
oita 3) 

Reklamaatiot 
käsitellään 
(reklamaati-
oita 3 kpl) 

Reklamaatiot  
< 2 kpl 

Reklamaatiot 
käsitellään 

Toimivat palvelu-
ketjut 

Päivitetty 
osittain 

Osallistuttu 
päivittämi-
seen 

Päivitetty Työ aloitettu Terveysval-
vonnan ja 
eläinlääkin-
tähuollon 
palveluketjut 
määritelty 

Työ menossa 

Sähköinen rapor-
tointi onnistuu 

Tiedonsiirto 
onnistuu 
osittain ja 
kehittämis-
työtä on jat-
kettu 

Toimittu val-
takunnallis-
ten ohjeiden 
mukaisesti 

Osallistuttu 
valtakun-
nalliseen 
VATI tietojär-
jes-telmän 
pilotointiin 

Valtakunnal-
linen VATI-  
järjestelmä 
on otettu 
käyttöön 

VATI-
tietojärjes-
telmän kehit-
täminen 

Ollaan mu-
kana valta-
kunnallisessa 
kehittämi-
sessä 

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 Toteuma  
1-4 kk 2020 

Kustannuskehi-
tyksen muutos 

TP16/KS16 
151 000 €, 
-6,9 % 

TP15/TP16 
107 000 €, 
-5,0 % 

TP17/KS 17 
112.000 €, 
-5,4 % 

TP16/TP17 
71.000 €, 
-3,5 % 

TP18/KS18 
87.000 €,  
-4,3 % 

TP17/TP18 
21.000 €,  
-1,1 %  

 

TP19/KS19 
152.000 €, 
 -7,3 % 
 
TP18/TP19 
5.000 €, 
0,3 % 

Kustannus-
kehitys para-
nee 

Toteuma 
32,5 % 

€/asukas 
kustannukset 

27,6 
€/asukas 

24,7 
€/asukas 

26,3 
€/asukas 

26,7 €/ asu-
kas 

   €/asukas 
pienenee 

Kokonaiskus-
tannukset 
saadaan 
vuoden lo-
pussa 
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Olennaista toiminnassa 1.1. - 30.4.2020 

Suunnitelmallista valvontaa on alkuvuodesta toteutettu 2020–2024 ohjelmakauden suunnitel-

man perusteella. Ohjelmakauden teemana ovat yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Suun-

nitelmakauden yhteistyöhön liittyy mm. viranomaisyhteistyö, yhteistyö toimijoiden kanssa sekä 

varautuminen ja jatkuvuuden hallinta. 

Terveysvalvonnassa Covid-19 on vaikuttanut toimintaan niin, että vain kiireelliset ja välttämät-

tömät tarkastukset on tehty. Osittain on siirrytty etätöihin. Tehtävät ovat olleet toimijoiden neu-

vontaa ja ohjausta liittyen muuttuneisiin käytäntöihin valvontakohteissa. Lisäksi häiriötilanne- ja 

valmiussuunnitelmaa sekä työohjeistusta ja laatukäsikirjaa on päivitetty. Yhteistyötä on tehty 

vesilaitosten kanssa riskinarvioinnin ja valvontaohjelmien päivityksen osalta. Ympäristö-

lupaprosessiin liittyviä lausuntoja on valmisteltu normaaliin tapaan.  

VATI-tietojärjestelmän valtakunnalliseen käytön kehittämistyöhön on osallistuttu. 

Eniten eläinlääkintähuollon toimintaan vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana on vaikutta-

nut koronapandemia. Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan (ensimmäinen versio 17.3.2020) 

kunnallinen eläinlääkintähuolto keskittyy pandemian aikana elintarvikehuollon varmistamiseen. 

Kiireettömät lemmikki- ja seuraeläintapaukset on mahdollisuuksien mukaan pyritty ohjaamaan 

yksityisille toimijoille. Myös eläinlääkintähuollon tarkastustoiminnassa on keskitytty välttämät-

tömiin ja kiireellisiin tarkastuksiin. Alkuvuonna ennen koronapandemiaa ehdittiin aloittaa maito-

hygieniatarkastukset uudestaan kahden vuoden tauon jälkeen. Eläinlääkintähuollossa on tehty 

hankintapäätös eläinlääkäreiden yhteisestä praktiikkaohjelmasta ja potilastietokannasta. Oh-

jelma otetaan käyttöön loppuvuodesta. 

Covid-19 on vaikuttanut tulojen kertymää alentavasti. Talouden osalla pyritään tarkkaan talou-

denpitoon ja talouden sopeuttamisohjelmaa noudatetaan. 4 kk:n toimintatuottojen toteuma on 

21,7 % (-23,3 % vrt. viime vuoden vastaavaan aikaan) ja toimintakulut 30,4 % (-3 % vrt. 4 kk v. 

2019). Toteuma on 32,5 % (1,2 % vrt. 4 kk v. 2019). 

Laboratoriopalvelujen sopimus Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa on voimassa 

31.5.2020 saakka. Kainuun hankintarengas on aloittanut kilpailutuksen laboratoriopalvelusta, 

jossa ympäristöterveydenhuolto on mukana. 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan uuden ohjelmakauden mukaisen suunnitelman perus-

teella. Vuoden 2020 osalta huomioidaan keskusvirastojen valtakunnalliset ohjelmat vuosille 

2020–2024. Edellisen kauden teemana oli vaikuttavuus, jota jatketaan edelleen edistämällä 

mm. valvonnan riskiperusteisuutta ja valvonnan tehokasta kohdentamista. Ohjelmakauden 

2020–2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö.  Suunnitelmallisen valvonnan 

osuus on noin yksi kolmasosa kaikesta valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. ilmoitusten, ha-

kemusten ja asiakkaiden yhteydenottojen käsittely, häiriötilannesuunnitelman laatiminen, laatu-

käsikirjatyö, epidemiaselvitykset, asumisterveysasiat, sidosryhmäyhteistyö ja lausunnot muille 

viranomaisille (kaavat, ympäristöluvat jne.). Lisäksi asiantuntijana toimiminen, neuvonta ja oh-

jaus kuuluvat tehtäviin. Suunnitelmakauden yhteistyö liittyykin mm. viranomaisyhteistyöhön, 

yhteistyöhön toimijoiden kanssa sekä varautumisen ja jatkuvuuden hallintaan. 

Terveydensuojelussa talousveden laatuun vaikuttavia riskejä arvioidaan ja hallitaan yhdessä 

talousvettä toimittavien laitosten kanssa uusiutuneen lainsäädännön mukaisesti. Uuden lain-

säädännön mukaan toiminnanharjoittajan velvollisuutena on omavalvonta. Säteilylain 

(859/2018) mukaan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden sekä asuntojen ja mui-

den oleskelutilojen radonpitoisuuden viitearvojen noudattamista. Ympäristöterveydenhuolto 

osallistuu Säteilyturvakeskuksen (STUK), Valviran ja AVin radonvalvontakampanjan toteutta-

miseen sosiaalialan laitoksissa v. 2019–2020. Koulujen tarkastuksia tehdään muiden yhteistyö-

tahojen kanssa. Osallistutaan sisäilmatyöryhmien työskentelyyn kunnittain. Parveketupakointia 

voidaan rajoittaa tupakkalain (549/2016) nojalla. Parveketupakoinnin valvontaa tullaan hoita-

maan Valviran antamien ohjeiden mukaisesti. Valvonnan painopisteenä on tupakointikieltojen 

ja –rajoitusten valvonta ravintoloissa sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin ja 

markkinoinnin valvonta. Lisäksi tupakkalain valvontaan kuuluu omavalvonnan tukeminen, yh-

teistyö viranomaisten kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy. Tupakan myynnin maksullisuus 

on muuttunut veroluonteiseksi ja myynti paikkakohtaisesta maksusta myyntipistekohtaiseksi. 

Tämä on vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tuloihin positiivisesti ja se vähentänyt maa-

kunnallisten myyntipisteiden määrää. VATI-tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja 

osallistutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti-liittymä 

sekä VATI-tietojärjestelmä). VATI-tietojärjestelmän käyttöönotto vaati valvontayksiköltä run-

saasti työpanosta, joka vähensi valvontaan käytettävää työaikaa. Järjestelmä on edelleen kes-

keneräinen ja sen kehittäminen tulee vaatimaan työaikaa. 
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Eläinlääkintähuollossa selvitetään miten kaikissa kunnissa saadaan turvattua riittävä palvelui-

den taso. Vielä avoimiin tilakysymyksiin haetaan pysyvämpää ratkaisua. Rekrytoinneilla ja työ-

järjestelyillä pyritään nostamaan virkojen täyttöaste 100 %. Praktikkoeläinlääkäreiden jaksamis-

ta ylläpidetään käyttämällä ulkopuolisia päivystäjiä ja sijaisia vähentämään työn kuormittavuut-

ta. Mitä kuuluu? -kyselyn perusteella laaditaan vastuualuepalaverissa henkilökunnan kesken 

kehittämistoimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Päivystystä jatketaan eriytettynä pien- ja suureläinpäivystyksiin eläinlääkintähuoltolain hengen 

mukaisesti. Työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä tuetaan mahdollistamalla henkilöstön kou-

luttautuminen oman mielenkiinnon ja työyhteisön tarpeen mukaisesti. 

Eläinlääkintähuollon valvontaa tekevä henkilökunta osallistuu AVI:n ja ruokaviraston palaverei-

hin, koulutuksiin ja projekteihin osana valvonnan yhtenäistämistä valtakunnan tasolla. Maitohy-

gieniatarkastukset alkavat kahden välivuoden jälkeen uudestaan vuoden 2020 alusta. 

Asiakaskokemuksen parantamisen kannalta tunnistetaan tarve siirtyä yhteiseen praktiikkaoh-

jelmaan mahdollisimman pikaisesti. Yhteisen praktiikkaohjelman hankkimisen valmistelua jat-

ketaan. Ohjelmistoja vertaillessa otetaan huomioon valmius sähköiseen ajanvaraukseen. 

Näytteet tutkitutetaan pääasiassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Labo-

ratorio on valittu kilpailutuksen perusteella analyysipalvelujen toimittajaksi 31.5.2020 saakka. 

Harkinnanvaraista näytteenottoa on vähennetty.  Näytteenotto tullaan jatkossakin tekemään 

projektiluonteisena niin, että se kohdennetaan johonkin tiettyyn riskialttiiseen elintarvikeryh-

mään tai valvontakohdetyyppiin sekä valtakunnallisiin valvontaprojekteihin. Laboratoriotoimin-

nan sujuvuutta pyritään parantamaan yhteistyöllä. 

Talouden osalta pyritään tarkkaan taloudenpitoon, toimenpiteenä Digia-ohjelmasta luopumi-

nen, matkustus- ja kuljetuspalvelujen vähentäminen. Koulutuksiin osallistutaan etänä aina kun 

se on mahdollista. Eläinlääkintähuollon kalustemäärärahaa pienennetään aiempiin vuosiin 

nähden. Subventiomäärärahat esitetään poistettavaksi. 

Yhtymävaltuusto päätti palauttaa 18.12.2019 §:ssä 24 eläinlääkintähuoltolain (765/09) 22 §:n 

nojalla maksettavat subventiot eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheu-

tuneista kustannuksista 85 000 euroa.  
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