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Tuloskortti 
 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila 
(TP19) 

Tavoite 2021 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Edistämme kai-
nuulaisten hyvin-
vointia, terveyttä ja 
toimintakykyä laa-
jassa yhteistyössä 

Kansantautien 
vakioitu sum-
maindeksi (ver-
tailutieto vuoden 
viiveellä) 

Alueellisen 
hyvinvointi-
suunnitelman 
laatiminen aloi-
tettu 

126 125 Panostetaan ennal-
taehkäisevään työ-
hön, Hyte-työ yh-
teistyössä kuntien 
kanssa 
 
Tulevaisuuden sote-
keskusohjelman ja 
rakenneuudistuksen 
valmistelun toteut-
taminen 

Toteutamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset ja saavu-
tettavat palvelut 
oikea-aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutu-
minen 

Poikkeamia Hoito- ja palve-
lutakuu toteu-
tuu 100 % kai-
killa osa-alueilla 

 

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

Palvelusopimuksen 
sisällön toteutumi-
sen varmistaminen 
 
Tulevaisuuden 
sotekeskusohjelman 
ja rakenneuudistuk-
sen valmistelun 
toteuttaminen 
 
Uusi Sairaala kon-
septin toteuttaminen 
 
Palvelutarpeen arvi-
ointi ja palveluoh-
jauksen mallin käyt-
töönotto 
 
Ennaltaehkäisevien 
palvelujen vaikutta-
vuuden kehittämi-
nen ja seuranta 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 

Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 
 
 
 
 
 
Vakinaisten va-
kanssien täyttö-
aste 
 
 
 
 
 
Perehdyttäminen 
 
 
 
 
 
 

 3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
100 % perehdy-
tetty 
 
 
 
 
 

3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
Perehdyttä-
misten toteu-
tumismäärä 
100 % pereh-
dytetty 
 
 

Kannustetaan ja 
mahdollistetaan 
koulutus (mm. etä-
koulutus), kehite-
tään erilaisia koulu-
tusmuotoja 
 
Rekryn toimintamal-
lin uudistaminen ja 
kehittäminen, veto-
voimaisuuden ja 
yhteistyön kehittä-
minen kuntien kans-
sa 
 
Perehdyttämisten 
kirjaamisten tehos-
taminen 
 
 
 
 



Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila 
(TP19) 

Tavoite 2021 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Työkiertoon osal-
listuneet 

 
 

Työkiertoon 
osallistuu 1 % 
henkilöstöstä 
 
 
 
Osaamista-
sojen määrittely 
toiminnoittain  
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
liikuteltavuuden 
lisääminen. 
Resurssien 
uudelleen koh-
distaminen 

Työkiertoon 
osallistuu 5 % 
henkilöstöstä 
 

Työkierron mahdol-
listaminen ja kan-
nustaminen, seuran-
tajärjestelmän käy-
tön tehostaminen 
 
Osaamissuunnitel-
mien laatiminen 
toiminnoittain, 
osaamisen kehittä-
misen menetelmien 
laajentaminen orga-
nisaatiossa esim. 
simulaatiot. 
 
Osaaminen on yh-
teisessä käytössä, 
työkierron lisäämi-
nen (tavoite %). 
Oppilaitosyhteistyö 
tiivistä ja säännöllis-
tä. 

Johdamme henki-
löstön työhyvin-
vointia  

Työhyvinvointi-
kyselyn tulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissa-
olot pvä/HTV 
 
 
Aloitteiden lkm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 

Kyselyn tavoite 
3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
Aloitejärjestel-
mä suunniteltu 

Kyselyn tavoi-
te 3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
Aloitteiden 
määrä kasvaa 

Mitä kuuluu -
kyselyn/työhyvin-
vointikyselyn tulos-
ten aktiivinen hyö-
dyntäminen. Var-
mistetaan asialliset 
työtilat ja -olot. 
 
Henkilöstön ja esi-
miesten tukeminen 
muutoksessa 
 
Puututaan varhain. 
Varhainen puuttu-
minen toimii. 
 
Kehitetään aloitejär-
jestelmä 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

1. Tehokkaat 
palvelut  

 
 
 
 
 

 
2. Asiakasko-

kemus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 
 
Asiakastyyty-
väisyys 
 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvyk-
kyys 3/5 

Palveluihin 
pääsee 100 % 
hoito- ja palve-
lutakuun mu-
kaisesti 
 
 
 
80 % palvelun 
käyttäjistä ovat 
tyytyväisiä 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvyk-
kyys 4/5 

Palveluihin 
pääsee 
100 % hoito- 
ja palveluta-
kuun mukai-
sesti 
 
 
90 % palvelun 
käyttäjistä 
ovat tyytyväi-
siä 
 
Tiedolla joh-
tamisen ky-
vykkyys 5/5 

Lisätään digitaalis-
ten palveluiden sekä 
työvälineiden käyt-
töä. 
Kohdennetaan re-
surssit asiakastar-
peen mukaisesti. 
 
Asiakaspalauttee-
seen reagoidaan ja 
palvelua uudiste-
taan tarvittaessa 
 
Lisätään tiedolla 
johtamisen kyvyk-
kyyttä 



Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila 
(TP19) 

Tavoite 2021 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
kokonaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm, asiakaspro-
sessien ja kat-
selmuksien lu-
kumäärä 

 Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi  
 
 

Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi 

Hoito- ja palveluket-
jut luodaan asiakas-
prosesseiksi.  
Kehitetään hoito- ja 
palveluketjujen kat-
selmointimalli (pro-
sessikatselmointi). 
Prosessien johtami-
sen kehittäminen. 
Prosessien johta-
mismallin selkiyttä-
minen, konkretisoi-
minen 
 
Prosessijohtajan 
tehtävien määrittely 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos  
(€ ja %) 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

Talousseuran-
nan ja suorite-
tiedon avulla 
johtaminen 
 
 

 Toimintaketjujen 
tehostaminen ja 
kustannustietoisuu-
den lisääminen. 
 
Arvioidaan Uuden 
sairaalan toiminta-
konseptin toteutu-
mista. 
 
Uuden sairaalan 
toimintamallien käyt-
töönotto ja tuotta-
vuusmittareiden 
seuranta. 

- tuottavuus-
mittari 

Järjestämme pal-
velut kustannuste-
hokkaasti 

€/asukas kus-
tannukset kaven-
tuvat koko maa-
han nähden. 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

 
 
 
 
 
 
90 % esimiehis-
tä on suoritta-
nut talouteen 
liittyvän soten 
sisäisen koulu-
tuksen 

 
 
 
 
 
 
100 % esi-
miehistä on 
suorittanut 
talouteen 
liittyvän soten 
sisäisen kou-
lutuksen 

Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puutu-
taan ja vältetään 
alijäämän muodos-
tumista 
 
Järjestetään talou-
denhoitoon liittyvä 
koulutus (oma-
na/ostopalveluna) 
 
 
 
Kehitetään panos-
tuotos tarkastelu 
(eurot-suorite- vai-
kuttavuus tarkaste-
lu) 

 
 



 
Mittarit/Tunnusluvut  
 

Asiakas ja asukas TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

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

124,6 124 <128 Tieto saadaan 
kesällä 2020 
tavoite < 128 

126 

Vakioitu sairastavuusin-
deksi laskee yhden 
yksikön vuosittain ny-
kyisestä arvosta 

120,4 120 <120/<112 Tieto saadaan 
syksyllä 2020 
tavoite< 120/< 
112 

< 120/< 112 

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

 - 65 (koko maa 
67) 

Seuraavan 
kerran vuonna 
2020 
 

Suomen paras Suomen paras 

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen (poik-
keamat raportoidaan) 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen 
pääsyä yli 
6 kk jonotta-
neita oli 
yhteensä 
7. Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 54. 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yht. 
2. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 293, 
joista kirurgi-
aan 187 
ja silmätautei-
hin 106. 

Ei uhkasakkoja 
ESH:ssa toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonottaneita oli 
yht. 31. Hoidon-
tarpeen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 56. 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuksia 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuksia 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Sairauspoissaolojen 
kehitys (pvä/HTV) 

14,4 tpv/HTV 15,0 tpv/HTV 15,7 tpv/HTV 12,0 pvä/HTV 12,0 pvä/HTV 

Työhyvinvointikyselyn 
kehitys, 
korjaavien toimenpitei-
den lukumäärä/vastuu- 
ja tulosalue 
 
Työkiertoon osallistu-
misprosentti 

Joka toinen 
vuosi 

Toteutettu 
loka-
marraskuussa 
2018 

Joka toinen 
vuosi  
Tavoite 3,6/5 

3,6/5 3,6/5 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

3,1 pv/hlö 3,1 pv/hlö Tieto vuosita-
solla 
tavoite 3,0 
pv/hlö 

3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 

Keskimääräinen siirty-
misikä eläkkeelle nou-
see 

vanhuuseläk-
keelle 
64,0, työkyvyt-
tömyyseläk-
keelle 
59,1 

60,6 64,1  62,0 62,0 

Varhemaksujen osuus-
% henkilöstökuluista 

0,67 % 0,75 % 
 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiselä-
kemenoperus-
teinen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 



Johtaminen ja palvelu-
jen järjestäminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

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

Ulkoiset 
auditoinnit 
50 %, 
etenee 
suunnitellusti 

Ulkoinen serti-
fiointiarviointi 
on toteutunut 
konservatiivi-
sella, operatii-
visella ja 
leikkaus-
anestesian  
vastuualueilla 
ja näillä alueilla 
on 
ISO 9001:2015 
sertifikaatti. 
Sisäisten arvi-
ointien 
toteutumispro-
sentti 
on 92 %. 

Toteutettu seu-
ranta-auditointi 
ISO 9001:2015 
konservatiivi-
nen (lukuun 
ottamatta koto-
na tapahtuvaa 
hengityshal-
vauspotilaan 
hoitoa) ja ope-
ratiivinen vas-
tuualue Sertifi-
ointiauditointi 
ISO9001:2015, 
akuuttihoidon 
palvelut (lukuun 
ottamatta ensi-
hoito) ja radio-
logia. 

Toteutuu 
100 % 

Sisäiset toteu-
tuvat 100 % 
Ulkoinen audi-
tointi koko 
terveyspalve-
luihin 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

Toteutuneet 
n. 80 % 

Toteutumis-
prosentti jär-
jestelmästä 
saatuna 52 %.  

Käyty osittain. Toteutuu  
80–100 % 

90–100 % 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut, 
asiakasprosessien lkm. 

Valmiit 
prosessit 
159, hoitoket-
jut 28 

Hoito- ja palve-
luketjuja on 
päivitetty ja 
uudistettu, 
Lean mene-
telmiä on 
hyödynnetty 
päivitystyössä. 

Käynnissä Lean jalkautuu 
organisaatios-
sa laajemmalle 

Lean jalkautuu 
organisaatios-
sa laajemmal-
le 

Talous TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

kasvu-% 0,1 kasvu-% 4,8 kasvu-% 0,1 kasvu-% 0,1% kasvu-% -1,7 

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

3746 
(3049) 

 4341 
(3327) 

4020 
 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Sosiaalitoimen netto-
kustannukset €/asukas 

1526 
(1238) 

1590 
(1371) 

1630 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Terveystoimen netto-
kustannukset €/asukas 

2220 
(1818) 

2751 
(1956) 

2390 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Perusterveydenhuollon 
nettokustannukset 
€/asukas 

673 (623) 795 (606) 694 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
€/asukas 

1546 
(1190) 

1825  
(1255) 

1696 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

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

Episodituotta-
vuus 
86 

Episodituotta-
vuus 
92 

Tieto alkuvuon-
na 2021 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussairaa-
lan joukossa 

 


