
essa+ 
  
 
                                                                                                          
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                 
 
 
 

     Vuosikertomus 2019 
                                Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuosikertomus 2019 
 
 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä 

 
 
 

Kainuun sote yhtymähallitus 31.3.2020 § 
 
  
 
 
 
 
 
 

C:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkaisija:  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
PL 400 
87070 Kainuu   
puh. (08) 615 61  
kirjaamo@kainuu.fi 
 
 
Kannen kuva: Sweco Architects, havainnekuva Uusi sairaala v. 2021 
 
 
ISBN 978-952-6691-21-3 
ISSN 2323-8186 (painettu) 
ISSN 2323-8224 (verkkojulkaisu) 
 
Kajaani 2020 
 
Paino: KTMP Group 
 

mailto:kirjaamo@kainuu.fi


 
 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
1 TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................ 1 

1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys .............................................. 1 
1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus .................................................................. 1 
1.1.2 Yleinen taloudellinen kehitys .................................................................... 13 
1.1.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan ja         
talouden kehitys .................................................................................................. 14 
1.1.4 Kuntien rahoitusosuuden muodostuminen ............................................... 19 
1.1.5 Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toiminnan ja talouden kehitys ........... 23 
1.1.6 Ympäristöasiat .......................................................................................... 24 
1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat ......................................................................... 25 
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .......................................... 25 
1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista .................................................. 27 

1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä .................................................... 30 
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ................................. 34 

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ........................................................ 34 
1.3.2 Toiminnan rahoitus ................................................................................... 35 

1.4 Rahoitusasema ................................................................................................... 37 
1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut ........................................................................... 37 

1.5 Kokonaistulot ja –menot ...................................................................................... 38 
1.6 Konsernin toiminta ja talous ................................................................................ 38 

1.6.1 Konsernirakenne ...................................................................................... 38 
1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus ..................................................................... 39 
1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat .............................................. 40 
1.6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .......................................... 40 
1.6.5 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä .......................... 41 

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet ................ 45 
1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely ..................................................................... 45 

1.8 Talousarvion toteutuminen .................................................................................. 45 
1.8.1 Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen . 45 

1.8.1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ...................... 47 
1.8.1.2 Hallinto ........................................................................................... 62 
1.8.1.3 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut ....................................................... 77 
1.8.1.4 Perhepalvelut ................................................................................. 91 
1.8.1.5 Sairaanhoitopalvelut .................................................................... 114 
1.8.1.6 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut ...................................... 129 
1.8.1.7 Vanhuspalvelut ............................................................................ 158 
1.8.1.8 Ympäristöterveydenhuolto ........................................................... 179 
1.8.1.9 Kainuunmeren Työterveys Oy ..................................................... 189 

1.8.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu; ulkoinen ennen eliminointeja ..... 196 
1.8.4 Investointiosan toteutumisvertailu .......................................................... 197 
1.8.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu ............................................................ 199 

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ................................................................................... 200 
2.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat ........ 200 

2.1.1 Kainuun soten tuloslaskelma .................................................................. 200 
2.1.2 Kainuun soten rahoituslaskelma............................................................. 201 
2.1.3 Kainuun soten tase ................................................................................. 202 

2.2 Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat ..................................................................... 203 
2.2.1 Kainuun Työterveys -liikelaitos tuloslaskelma ........................................ 203 



 
 

2.2.2 Kainuun Työterveys -liikelaitos rahoituslaskelma ................................... 204 
2.2.3 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tase ................................................. 205 

2.3 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetyt tilinpäätöslaskelmat ......................... 206 
2.3.1 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetty tuloslaskelma ........................ 206 
2.3.2 Kainuun soten ja Työterveyden yhdistetty rahoituslaskelma .................. 207 
2.3.3 Kainuun soten ja Työterveys –liikelaitoksen yhdistetty tase ................... 208 

2.4 Kainuun soten konsernin tilinpäätöslaskelmat ................................................... 209 
2.4.1 Kainuun soten konsernituloslaskelma .................................................... 209 
2.4.2 Kainuun soten konsernin rahoituslaskelma ............................................ 210 
2.4.3 Kainuun soten konsernin tase ................................................................ 211 

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ........................................................................... 212 
3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ...................................................... 212 

3.1.2 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .................... 212 
3.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .............................. 212 
3.1.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ........................................................ 213 
3.1.4   Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ..................................................... 216 
3.1.5   Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ................................................... 218 
3.1.6   Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .............................. 221 
3.1.7   Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat 
liitetiedot ............................................................................................................ 222 

4 LUETTELOT  JA  SELVITYKSET ........................................................................... 223 
5 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .................................................................. 236 

5.3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset ............................................................................ 236 
5.4 Tilintarkastusmerkinnät ..................................................................................... 236 

6 JULKAISULUETTELO ............................................................................................. 237 
 
 



1 
 

1 TOIMINTAKERTOMUS     

1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys 

1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus   
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on ollut toiminnassa 1.1.2013 alkaen. 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän hoidettavaksi perussopimuksella annetut tehtävät.  

 
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja 
Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä, jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopii-
riä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-aluetta. Kuntayhtymä tuottaa kunnille myös taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja 
tietohallinnon palvelut, lukuun ottamatta Kajaanin kaupunkia, jolle tuotetaan vain tietohallin-
non palveluja. 

 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-
hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä 
sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita 
muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi jär-
jestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.  

 
Perussopimusta uusittiin v. 2014 ja uusi perussopimus astui voimaan 1.1.2015 alkaen. Puo-
langan kunta ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Kainuun sote kuntayhtymältä ulkokunnan 
tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovit-
tujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Uudessa perussopimuksessa maksuperusteita 
muutettiin, koska valtionosuuslaki muuttui vuoden 2015 alusta. 

 
Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan; 

1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä 
sekä sosiaalista turvallisuutta 

2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 
3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laa-

tua ja potilasturvallisuutta 
 
Organisaatiorakenne  

 
Suomen hallitus oli käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun uudelta pohjalta syksyllä 
2015. Uudistuksesta aiheutuvia muutoksia kuntayhtymän toimintaan oli vaikeaa arvioida 
tässä vaiheessa. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet ja olleet kuultavina 
sote-uudistuksen valmistelussa sekä valtakunnan tasolla että aluetasolla. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus oli esitetty tehtäväksi yhdessä maakuntauudistuksen 
kanssa. Soten järjestämislain ja maakuntalain mukaan Suomeen olisi tullut 18 uutta 
itsehallinnollista aluetta, joita olisi kutsuttu maakunniksi. Näiden tehtäviin olisi tullut sosiaali- 
ja terveydenhuollon tehtävät, maakuntaliittojen tehtävät, pelastuslaitoksen tehtävät, 
aluehallintoviraston (AVI), TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtäviä. Uudistuksen 
tavoitteena oli turvata sote-palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu. 
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Soten järjestämislaki ja maakuntalaki liitteineen olivat lausunnolla maakunnissa. Esityksen 
mukaan Kainuu olisi ollut yksi uusi itsehallinnollinen maakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja maakuntahallinnon valmistelu käynnistettiin Kainuussa kesäkuussa 2016 yhteistyössä 
edellä mainittujen tahojen ja kuntien kanssa. Valtakunnan tasolta 8.3.2019 saadun tiedon 
mukaan sote- ja maakuntauudistus ei toteudu tässä vaiheessa. 

Uudistuksen tavoitteena oli turvata sote-palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu.  
Uudistuksessa olisi yhdistetty maakunnallisesti eri toimijoiden tämänhetkiset palvelut 
alueellisesti yhtenäiseksi vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tavoitteena oli ihmisen 
hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus.  

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon oli valtakunnan tasolla 
varattu vuodelle 2018 kokonaisuudessaan yli 300,0 milj. euroa, josta ICT:n osuus oli 130,0 
milj. euroa, maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisten valmisteluelinten rahoitukseen 40,0 
milj. euroa, maakuntavaalien järjestämiseen 15,9 milj. euroa ja valinnanvapauspilotteihin 
130,0 milj. euroa. Vuodelle 2019 valmisteluun ja toimeenpanoon oli varattu rahaa 211 milj. 
euroa. 

Ensivaiheessa rahoitus olisi tullut valtion kautta ja rahoitus irrotettu kuntapohjasta ja 
samanaikaisesti kuntien rahoituksesta olisi poistunut soten valtionosuudet sekä kuntien 
maksama verorahoitusosuus sote-palveluista. Valmistelutiedon mukaan kunnilta siirtyvien 
kustannusten tapauksessa olisi käytetty vuosien 2018 ja 2019 siirtyvien kustannusten 
keskiarvoa, joka olisi nostettu vuoden 2019 tasolle. Kustannukset olisi korotettu vuoden 
2020 tasolle kuntien peruspalveluiden hintaindeksiennusteella. Tällä hetkellä maakuntien 
rahoitustasoa ei ollut mahdollista arvioida vuoden 2021 tasossa. Vuoden 2021 
rahoitusarviolaskelma olisi julkaistu helmi/maaliskuussa 2019, joka olisi tullut perustumaan 
kunnilta kerättäviin talousarvio- ja suunnitelmatietoon (TA 2019 & TS 2020).   

Esityksessä laiksi valinnanvapaudesta oli linjattu mm. seuraavaa:  
 
- yhtiöittämisvelvollisuus olisi poistettu, mutta maakuntien olisi tullut perustaa oma liikelaitos 
- valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa olisi vaiheistettu  

Hallitus esitti 18.6.2018 pilotoinnin aikataulun muuttamista toteutettavaksi seuraavasti: 

- sote-keskuspilotit sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotit olisi aloitettu vasta 
sitten, kun sote- ja maakuntalait olisi hyväksytty eduskunnassa 

- suun hoidon pilotointi olisi toteutettu lakien voimaan tulon jälkeen 

Pilotoinnin aikataulu olisi tarkistettu vielä suhteessa sote-uudistuksen aloitusajan 
siirtymiseen ja lakiesityksen muutoksiin. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hallituksen kokouksessaan 28.6.2017 
§ 194 päättänyt hakea valinnanvapauspilottiin. Pilotointihakemus toimitettiin Sosiaali- ja 
terveysministeriölle 15.3.2018 ja toukokuussa 2018 tulleen Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei saanut rahoitusta ko. 
pilotointiin. Syksyllä 2018 valinnanvapauslain oli tarkoitus olla eduskuntakäsittelyssä muiden 
tulevia maakuntia koskevien lakiesitysten kanssa ja lakien hyväksymisen jälkeen olisi voitu 
tehdä lopulliset päätökset siitä, miten valinnanvapauspilotit etenevät. Myös 
reformiministerityöryhmän 15.5.2018 hyväksymät ehdolliset linjaukset ensimmäisistä 
pilottialueista ja niiden rahoituksesta olisi tarkasteltu vasta sen jälkeen, kun lainsäädäntö 
olisi vahvistettu. 
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Uuden pilottihaun toteutuksesta ja aikataulusta olisi päätetty lakipaketin hyväksymisen 
jälkeen. Tarkennetuista hakukriteereistä ja hakuaikataulusta olisi annettu erillinen ohjeistus 
heti, kun lakimuutokset olisivat varmistuneet. Pilotoinnin tavoitteena oli, että siinä olisi ollut 
mukana mahdollisimman laajasti kuntia ja kuntayhtymiä kaikista maakunnista. 

Pääministeri Juha Sipilä pyysi perjantaina maaliskuun 8 päivänä 2019 hallituksensa eroa 
tasavallan presidentiltä. Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen 
jatkovalmisteluun ei ollut enää edellytyksiä.  Työ suunnattiin valmistelun päättämiseen, 
tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon.   

Nykyinen, Sanna Marinin, hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun uudelleen.  
Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset 
reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheittain. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisenä tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- 
ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen 
työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja 
hillitä kustannusten kasvua.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään  perustason palveluihin ja 
ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja 
ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. 

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on käsitelty hallituksessa maaliskuusta 2019 alkaen 
ja niiden toteuttamista jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana. Yhtymähallitus 17.4.2019 § 
110 hyväksyi -2,8 miljoonan euron toimenpiteet, joista on toteutettu 1,9 miljoonaa euroa 
sekä toteutetaan edelleen. Tasapainottamisohjelmassa 29.5., 21.8., 18.9., 9.10. ja 30.10. 
yhtymähallitukselle esitetyt toimenpiteet ovat -2,1 miljoonaa euroa. Yhtymähallitus päätti 
koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevan YT-menettelyn aloittamisesta 9.10.2019 § 248. 
YT-menettely kestää helmikuun loppuun 2020. Tavoitteena on -2,0 miljoonan euron säästöt 
henkilöstömenoissa. Vuonna 2019 aloitetuilla toimenpiteillä tavoiteltiin yhteensä 6,9 
miljoonan euron talouden tasapainottamistoimenpiteitä. 

Lisäksi yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2019 § 332 Uuden sairaalan 
konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4 100 000 euron toiminnalliset säästöt 
vuosina 2020–2021. 

Strategisina linjauksina vuosille 2019-2023 on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 
Kainuun palvelurakenteen uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti, huomioiden saatavuus 
ja saavutettavuus. 

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 
• kotisairaaltoiminnan arviointi/optimointi 
• mitoitus kaikkiin yksiköihin 
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• hoitoon/palveluun pääsykriteerien tiukennus 
• etä/keskitetty/digipalvelu (takaisinsoittojärjestelmä, skype, chat, omasoten 

laajentaminen) 
• kuntakohtaiset kustannukset/yksikkö 
• hankkeiden karsinta 
• Uusi sairaala koulutusten ajalta toiminnan sulut 
• palveluoppaan jakamisesta luovuttu 
• tulosalueet ylittävien hoitoketjujen Lean – prosessit 
• määräaikasten vähennys 
• 99 –vakanssien käyttö vain rekry-yksikössä 
• täyttölupakäsittely vain yhden kerran 
• henkilöstön liikkuvuus/työkierto käyttöön 
• toiminnallinen työvuorosuunnittelu käyttöön 
• lomarahan vaihto vapaaksi 
• vapaaehtoiset virkavapaat 
• ulkopuolisen koulutuksen rajoitus/vaihtoehdot etänä 
• HTV –ylityksiin tarkat selvitykset 

 
Kainuun Soten johtamisjärjestelmä on noudattanut kuntayhtymän hallituksen hyväksymää 
organisaatiorakennetta, 3.12.2012 § 45, jota on uudistettu vuosittain. Akuuttihoidon 
vastuualue perustettiin vuoden alusta Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueelle. 
Akuuttihoidon vastuualueelle siirrettiin Sairaanhoidon palveluista ensihoito, teho ja 
tehovalvonta. Leikkaus ja anestesia yksikkö siirrettiin operatiiviselle vastuualueelle vuoden 
alusta Sairaanhoidon palvelujen tulosalueelta. Keskitetyistä yhteisistä palveluista siirrettiin 
laite- ja logistiikkapalvelut Sairaanhoidon palvelujen tulosalueelle. Kuntayhtymän johtaja 
vastaa koko kuntayhtymän sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat 
vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. Vastuualuepäälliköt 
ja tulosyksikköpäälliköt vastaavat toiminnasta ja taloudesta omalta osaltaan. 
 
Tulos- ja vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, 
kehityskeskustelut sekä työhön sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä.  
Talousarvion valmistelu- ja talouden seurantakoulutusta on järjestetty joka vuosi yksiköiden 
vastuuhenkilöille. Laskujen asiatarkastajille järjestetään myös vuosittain koulutusta. 
  
Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä 
koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. 
Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevia tietoja, joita käsitellään 
tulosalueittain. 
 
Kainuun soten laadunhallintajärjestelmä ja laatukäsikirja on päivitetty vastaamaan ISO 
9001:2015 standardin vaatimuksia. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden 
palveluprosessien kuvausten sekä sisäisten ja ulkoisten auditointien merkeissä. Kainuun 
soten prosessikartan ja prosessien uudistamista ja kehittämistä on jatkettu tiiviissä 
yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Sertifioituja laatujärjestelmiä on operatiivisella 
vastuualueella, konservatiivisella vastuualueella (lukuunottamatta kotona tapahtuvaa 
hengityshalvauspotilaiden hoitoa), akuuttipalvelujen vastuualueella (lukuunottamatta 
ensihoitoa) sekä kuvantamisessa.  
 
Laboratoriotoiminnot siirtyivät vuoden 2013 alusta Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien 
perustamaan NordLab- liikelaitokseen, jossa myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä (Kainuun sairaanhoitopiiri) on omistajana ja johtokunnassa. NordLab –
laboratoriokeskuksen aloitteesta kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppi-
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laboratorion toiminnat (4 HTV + varahenkilöt) siirtyivät 1.4.2016 alkaen Kainuun soten vas-
tuulle. Toiminnat on siirretty hallinnollisesti radiologian vastuualueelle.  Laboratoriotoiminto-
jen yhtiöittämistä on selvitetty osana sote-uudistusta. 
 
Toimitiloja on jouduttu vuokraamaan yksityisiltä, koska tiloissa on ollut sisäilmaongelmia. 
Työsuojelupiiri on ohjeistanut sisäilmaongelmien vuoksi poistamaan mm. Kajaanin 
Lehtikankaan terveysaseman tilat käytöstä. Suunterveydenhuollon tilat Lehtikankaan 
terveysasemalla poistettiin käytöstä 2017. Uudet tilat valmistuvat vuoden 2020 alussa 
Kajaanin kaupungin kanssa yhteistyössä remontoituihin tiloihin. Materiaalihallinto on 
edelleen vuokratiloissa sisäilmaongelmien vuoksi.  
 
Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toiminta siirtyi vuoden 2019 alusta Kainuunmeren Työ-
terveys Oy:lle.  
 
Kainuun Työterveys –liikelaitoksen vuoden 2019 alijäämä on -353,31 euroa.  
 
Liiketoimintasiirto on tehty 31.12.2018 saldoilla 1.1.2019 Kainuunmeren Työterveys Osake-
yhtiöön. Ylijäämien palautuksena kirjattiin edellisten tilikausien voitoista aikaisemmin pääte-
tyt ylijäämien palautukset kunnille, 461 300 euroa, mikä käytettiin maksuna Kainuunmeren 
Työterveys Oy:n  osakkeiden kaupoista/SVOP-rahastosijoituksista yhtiöön. Kauppakirjojen 
mukaiset siirrot kunnille tehtiin vuoden 2019 puolella. 
 
Toimintaketjut 
 
Kuntayhtymässä on kuvattu prosesseja, joilla kehitetään laadukkaita palveluja. Tällä 
toiminnalla varmistetaan henkilökunnalle selkeät työnjaot, turvalliset toimintatavat ja terveet 
tilat.  
 
Toimintoja on johdettu tulosalueilla valtuuston antamien tavoitteiden mukaisesti. 
Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu tulosalueiden välillä olevien toimintojen 
kuvauksia useissa työryhmissä. 
 
Henkilöstön saatavuuden ongelmat heijastuivat edelleen kuntayhtymän eri tulosalueilla. 
Lääkäreiden saatavuudessa on ollut ongelmia joillakin erikoisaloilla. Tilapäisiin 
sairaanhoitajien ja lähihoitajien sijaisuuksiin on ollut haasteellista saada työntekijöitä. 
Perhepalveluissa on ollut pulaa kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä, mikä 
korostuu erityisesti pienissä kunnissa. 
 
Hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollossa hyvin ja erikoissairaanhoidossa tilanne 
on parantunut omana toimintana tehdyn hoitojonopurkutyön ansiosta. 
 
Johtamisjärjestelmää on uudistettu uuteen sairaalaan soveltuvaksi. Uusi johtamisjärjestelmä 
ja organisaatio aloitti osittain v. 2018 ja 1.1.2019. Johtamisjärjestelmää on kehitetty 
vuosittain prosessiorganisaation suuntaan. 
 
Uuden sairaalan kehittäminen, prosessien uudistaminen ja koko kuntayhtymän 
toiminnallinen sekä rakenteellinen uudistaminen on ollut koko vuoden painopiste. 
Uudistamiseen ei ole ollut käytettävissä kuin puolen (1/2) muutospäällikön lisäpanos. Suurin 
osa uudistamisesta on tehty oman työn ohella monissa työryhmissä. 
 
Kainuun soten tulevan toiminnan toiminnallinen suunnittelu on jatkunut asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti osana Uusi Sairaala -hankkeen suunnittelua. Suunnittelussa 
hyödynnetään Lean -menetelmiä.  Kainuun uusi sairaala -hankkeen suunnittelu eli 
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kehitysvaihe päättyi alkuvuonna 2017 ja rakentaminen eli toteutusvaihe aloitettiin 
helmikuussa 2017. Uusi sairaala -hanke toteutetaan projektiallianssina eli 
yhteistoiminnallisena urakkana, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat 
yhteisen organisaation hankkeen toteuttamiseksi sekä jakavat riskit ja hyödyt sopimuksen 
mukaisesti. Julkisena hankintana toteutetun kilpailutuksen perusteella allianssin 
palveluntuottajina toimivat -Sweco Architects, Sweco Talotekniikka, Sweco 
Rakennetekniikka ja Sweco PM (arkkitehti- ja pääsuunnittelu, talotekniikka-, rakenne- ja 
sairaalasuunnittelu) -Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija ja projektijohto) 
-Caverion Suomi (talotekniikan suunnittelu ja urakointi) 
 
Maaliskuun lopussa 2019 ensimmäisenä valmistui uusi logistiikkaterminaali eli G-rakennus 
(n. 1000 brm2). Terminaalin käyttäjänä toimii Kainuun soten materiaalipalvelut, joka vastaa 
sairaalan ja koko kuntayhtymän logistiikasta. Logistiikkaterminaalissa käsitellään sairaalan 
saapuvat ja lähtevät materiaalit, esimerkiksi tavaratoimitukset kuljetetaan käyttäjille huolto-
tunnelia pitkin sairaalan yksiköihin tai varastoautomaatteihin. Jätteet ja pyykit liikkuvat imu-
kuiluissa terminaaliin jatkokäsittelyä varten.  
 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennusosat luovutettiin tilaajalle aikataulun ja 
allianssisopimuksen mukaisesti vuoden 2019 lokakuun lopussa ja muuttovaihe on 
meneillään. Loppuvuoden 2019 aikana aloittivat magneetti-, TT- ja pystynatiivikuvaukset 
sekä ICT-tuki uuden sairaalan puolella. 
 
Kuntien päätösten mukaisesti Uusi sairaala -hankkeen investointikulut ja rahoitus on 
Kainuun soten taseessa.  
 
Uusi sairaala hankkeen investointia varten otetaan pitkäaikaista lainaa 159 miljoonaa euroa.  
Lainarahoitus on kilpailutettu elokuussa 2017 hallituksen päätöksellä. Lainan nosto ajoittuu 
toteutuvien kustannusten mukaisesti vuosille 2017–2021. Kuntayhtymän hallitus kilpailutti 
rahoituslaitokset ja niiden pohjalta NIB (Nordic Investment Bank) myönsi 76 milj. euroa lai-
naa ja EIB (Euroopan Investointipankki) myönsi 78 milj. euroa lainaa.  
 
Vuonna 2017 nostettiin NIB:n lainaa 33 milj. euroa ja samalla koko lainalle 76 milj. euroa 
kilpailutettiin korkosuojaus, jolla vaihtuva korko muutettiin kiinteäksi koronvaihtosopimuksel-
la. Toukokuussa 2018 nostettiin NIB:n lainaa 10 milj. euroa ja seuraava 15 milj. euron erä 
nostettiin marraskuussa 2018. Vuonna 2019 marraskuussa nostettiin NIB:n lainaa 10 milj. 
euroa. NIB:n lainaa on vielä nostamatta 8 milj. euroa.  
 
Toukokuussa 2018 nostettiin ensimmäinen 20 milj. euron erä EIB:n lainaa kiinteäkorkoise-
na. Vuoden 2019 aikana EIB:n lainaa on nostettu helmikuussa 20 milj. euroa ja kesäkuussa 
20 milj. euroa. EIB:n lainaa on vielä nostamatta 18 milj. euroa. 
 
 

Työttömyys laskee Kainuussa edelleen (Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2019) 
 
Työttömyys laski vuositasolla Ristijärveä lukuun ottamatta kaikissa Kainuun kunnissa. Risti-
järvelläkin kasvua oli vain yhden henkilön verran. Nopeinta työttömyyden lasku oli Kuhmos-
sa, Puolangalla, Sotkamossa ja Hyrynsalmella. Työttömyys laski lukumääräisesti eniten 
Kuhmossa (-68), Suomussalmella (-46), Sotkamossa (-43) ja Kajaanissa (-30). Alhaisin työt-
tömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Sotkamon 7,7 %, Ristijärven 10 % ja Kajaanin 
10,6 %. Korkein työttömyysaste oli Puolangan 15,5 %, Suomussalmen 14,2 % ja Paltamon 
14 % kunnissa. 
 
Joulukuun lopussa TE-toimistossa Kainuussa oli työttömiä työnhakijoita 3 547 (12/2018; 
3 770 ja 12/2017; 4 638) henkilöä eli 223 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa oli 
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TE-toimistoissa joulukuun lopussa 257 694 (12/2018; 256 387 ja 12/2017; 295 399) työtöntä 
työhakijaa, mikä on 1 307 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  
 
Koko maassa TE -toimistoon ilmoittautuneita työttömiä työnhakijoita oli 9,8 % (9,7 %) työ-
voimasta. Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 
11,1 % (11,5 %). Vuositasolla työttömyys on laskenut Kainuussa yhtäjaksoisesti 2015 elo-
kuusta lähtien ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 2016. 
 
Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä joulukuun lopussa 493 (503), joka on 10 vähemmän 
kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyys keskittyy Kajaaniin, jossa alle 25-vuotiaiden osuus koko 
Kainuun nuorista työttömistä on 61 % (67 %), Sotkamossa 13 % (10 %), Kuhmossa 6 % (7 
%) ja Suomussalmella 7 % (7 %). Muissa Kainuun kunnissa nuorten työttömien osuus on 
yhteensä 13 % (9 %). 
 
Pitkäaikaistyöttömien määrä laski 20 % viime vuodesta, kun kokonaistyöttömyyden lasku oli 
6 %. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laski vielä selvästi nopeammin, 31 %. Yh-
denjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli kuukauden lopussa 614, joka on 151 vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä väheni 104:lla ja 
heitä oli kuukauden lopussa 237. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 68 % ja naisia 32 %. 
 
Joulukuun viimeisenä päivänä Kainuussa oli yhteensä 611 avointa työpaikkaa, joka on 14 % 
vähemmän (-95) kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun uusista avoimista työpaikoista eniten 
oli kysyntää rakennus-, korjaus- ja valmistustyöhön sekä erilaisiin asiantuntijatehtäviin. 
 
Väestö  
 
Kainuun väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan vuoden 2019 lopussa 72 324 (v.2018; 
73 959) henkilöä ilman Vaalaa. Väestön väheneminen Kainuussa jatkui vuonna 2019. Vuo-
den aikana väestö väheni ennakkotietojen mukaan 1 635 henkilöllä. Muuttoliikkeen pääosa 
muodostuu eri koulutustasojen (toinen aste, ammattikorkeakoulu, yliopisto) koulutusta hake-
vista nuorista ikäluokista, koska kaikkea tarvittavaa koulutusta ei ole välittömästi tarjolla Kai-
nuussa ja etenkään pienissä maaseutukunnissa. Jatkossa lähes kaikki yliopistotasoinen 
koulutus on haettava muilta alueilta. Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus on maakunnal-
lisessa edunvalvonnassa keskeisessä osassa.  
 
Maire Ahopelto 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talous   
 
Vuoden 2019 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli 3,180 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
Talousarvion käyttösuunnitelma käsiteltiin kuntayhtymän yhtymähallituksessa 18.4.2019 § 
111. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että 
kuntayhtymätasolla sekä tuloja että menoja pienennettiin 1,5 miljoonaa euroa, jolloin 
talousarvion loppusumma pysyi alkuperäisen talousarvion mukaisena. 
Käyttösuunnitelmassa toimintakulujen kasvu tilinpäätökseen 2018 oli -2,6 % eli 
käyttösuunnitelmassa toimintakulut ovat 8,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
tilinpäätöksessä 2018.   
 
Tilinpäätöksen tiedot annettiin jäsenkunnille 28.2.2020. Ilman kunnilta perittävää lisämaksu-
osuutta tilinpäätös oli 15,2 milj. euroa alijäämäinen. Kunnilta peritään 15,2 miljoonaa euroa 
alijäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa vuodelta 2019. Alijäämän lisälaskutus perus-
tuu jäsenkuntien hyväksymään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen. 
 
Vuoden 2019 käyttösuunnitelman toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) olivat yhteensä 334,3 
miljoonaa euroa ja toimintakulut yhteensä 327,6 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteu-
tumisaste oli käyttösuunnitelmaan verrattuna 103,4 prosenttia. Toimintatuotot ylittyivät ta-
lousarvioon/käyttösuunnitelmaan nähden n. 11,4 milj. euroa. Myyntituottojen toteuma oli n. 
14,4 milj. euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua suurempi. Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymälle vuonna 2019 kertynyt 15,2 miljoonan euron alijäämä kirjataan myyn-
tituottojen lisäyksenä siten, että käyttötaloudessa se näkyy kuntien maksuosuuden kasvuna 
276 000 000 eurosta 291 200 000 euroon. Vuonna 2015 hyväksytyn uuden perussopimuk-
sen mukaan vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos on kuntayhtymän osalta ilman liikelaitosta 
nolla (0) euroa ja 31.12.2019 kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo on samoin nolla (0) euroa. 
Kuntien maksuosuus nousi 5,5 % alkuperäisestä talousarvioon/käyttösuunnitelmaan 2019 
varatusta maksuosuudesta.  Kuntien maksuosuus nousi vuodesta 2018 vuoteen 2019 yh-
teensä 0,4 milj. euroa eli 0,1 %. 
 
 
Alkaneen vuoden näkymät   
 
Yleinen talouskehitys 
 
Maailmalla esiintyvä koronaviruspandemia, joka on levinnyt myös Suomeen, aiheuttaa suu-
ria haasteita niin taloudellisesti, inhimillisesti kuin hoitohenkilöstöresurssien riittävyydenkin 
suhteen. 
  
Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen (18.12.2019) mukaan talouden 
kasvu hidastuu ja asettuu yhden prosentin tuntumaan lähivuosina. Suomen talous kasvaa 
1,0 prosenttia vuonna 2020, 1,1 prosenttia vuonna 2021 ja 1,2 prosenttia vuonna 2022. Ta-
louskasvua ylläpitää kotimainen kysyntä.  
 
Julkisen talouden alijäämä kasvaa vuonna 2020, kun hallitusohjelman mukaiset menoli-
säykset astuvat voimaan. Ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuottavuutta 
kohentavia toimia julkinen talous pysyy myös tulevina vuosina alijäämäisenä. Julkinen velka 
suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) kääntyy vähitellen uudelleen kasvuun.  
 
Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen (18.12.2019) mukaan maail-
mantalouden tilanne on yhä epävarma, vaikka joitain tasaantumisen merkkejä on olemassa. 
Maailmantalous elpyy vuodesta 2020 lähtien, mutta elpyminen on hyvin hidasta. 
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Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena vuonna 2020. Kotitalouksien käytettävissä 
olevat tulot kasvavat ansiotason nousun ja korkeana pysyttelevän työllisyyden vuoksi. Yksi-
tyisten investointien kasvu kuitenkin vähenee. Erityisesti vähenevät asuinrakennusinves-
toinnit. Julkisen kulutuksen kasvu kiihtyy, mikä kasvattaa kotimaista kysyntää. Julkinen kulu-
tus ja investoinnit vaikuttavat BKT:n kasvuun etenkin vuonna 2020. 
 
Työllisten määrä kasvaa 0,5 prosenttia vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimel-
lispalkkojen kasvu heikentävät työllisyyden kasvua. Samalla työttömien määrä vähenee ja 
työttömyysaste laskee 6,5 prosenttiin. Yhtä avointa työpaikkaa kohti on yhä vähemmän työt-
tömiä työnhakijoita, mikä lisää painetta nostaa palkkoja. 
 
 
Kuntayhtymän taloustilanne 
 
Kuntayhtymän perussopimukseen tehtiin 1.1.2015 alkaen muutos, jossa sovittiin, että kun-
tayhtymän taseeseen ei kerrytetä yli/alijäämiä, vaan yli/alijäämät tasataan kuntayhtymän ja 
kuntien kesken tilinpäätöksessä joko maksuosuuden palautuksella tai maksuosuuden lisä-
kannolla. Vuoden 2014 tilinpäätökseen perustuen kunnille maksettiin 2015 elokuussa 11,4 
miljoonaa euroa maksuosuuksien palautuksia, jonka jälkeen kuntayhtymän yli/alijäämätilin 
saldo oli nolla euroa. Perussopimukseen perustuen kunnilta perittiin Kainuun soten 2015 
vuoden alijäämä, 2,7 milj. euroa, lisämaksuosuutena vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 
ylijäämä, 3,5 milj. euroa palautettiin jäsenkunnille vuoden 2017 aikana. Vuodelta 2017 kertyi 
ylijäämää 1,2 milj. euroa, joka palautettiin jäsenkunnille elokuussa 2018. Pääasiassa asia-
kastarpeiden kasvusta sekä palkankorotuksista johtuen vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 
20,8 milj. euroa ennen kunnilta perittävää lisämaksuosuutta. Vuoden 2019 alijäämäksi muo-
dostui 15,2 milj. euroa eli kun käyttösuunnitelma oli 3,2 milj. euroa alijäämäinen, niin se ylit-
tyi 12,0 milj. euroa. Toimintatuotot alittuivat 3,8 milj. euroa ennen kuntien maksuosuuden 
korjauskirjausta, toimintakulut ylittyivät 8,9 milj. euroa, rahoitustuotot ja – kulut alittuivat 0,15 
milj. euroa ja poistot alittuivat 0,55 milj. euroa. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvio ilman liikelai-
toksia on 3,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitoksia ovat 
yhteensä 337,9 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 348,8 miljoonaa euroa. Vuoden 
2020 talousarvion toimintakulut ovat 0,4 % suuremmat verrattuna tilinpäätöksen 2019 toi-
mintakuluihin. Euromääräisesti talousarvion 2020 toimintakulut nousevat vuoden 2019 tilin-
päätöksestä 1,4 milj. euroa. 
 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet 
muutokset    

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä:  
Hallinto 
Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 
Perhepalvelut 
Sairaanhoidolliset palvelut 
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 
Vanhuspalvelut 
Ympäristöterveydenhuolto 
Kainuun Työterveys –liikelaitos (toiminta siirtynyt 1.1.2019 Kainuunmeren Työterveys Oy:lle)  
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Hallinto-organisaatio 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johdossa toimii 35 -jäseninen kuntien 
nimeämä yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuuston tehtävänä on toimia ylimpänä päätöksente-
koelimenä, mikä merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja keskipitkän 
suunnitelman käsittelyä sekä tilinpäätöksen käsittelyä tilivuoden jälkeen. Yhtymävaltuusto 
valitsee hallituksen. Yhtymävaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan (7 jäsentä) sekä 
keskeisimmät johtavat viranhaltijat.   
 
Käytännön johdossa toimii 14-jäseninen yhtymähallitus, jonka puheenjohtajana toimi Tapani 
Kemppainen 1.1. – 4.11.2019, yhtymähallituksen I varapuheenjohtaja Raili Myllylä 5.11.-
17.12.2019 ja Paavo Oikarinen 18.12.2019 alkaen. Yhtymähallitus valitsee jäsenet Kainuun 
Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan (5 jäsentä) ja yksilöasiain jaostoon (5 jäsentä). Kun-
tayhtymän johtajan tukena toimii 10-jäseninen johtoryhmä ja 15 –jäseninen laajennettu joh-
toryhmä. 
 

 
 

Yhtymävaltuusto  
 

 Polvinen Osmo, pj           Sotkamo 
 Kettunen Tuomas, I vpj           Kuhmo 
 Enroth Paavo, II vpj           Kajaani 
 Heikkinen Asta           Hyrynsalmi 
 Kemppainen Esa           Hyrynsalmi (1.1.-18.12.2019) 
 Ahonen Helena           Kajaani 
 Hakkarainen Eija           Kajaani 
 Ikonen Teemu            Kajaani 
 Hynynen Evelyn           Kajaani 
 Kilpeläinen Pasi           Kajaani (20.6.-31.12.2019) 
 Leivo Veli-Pekka           Kajaani 
 Meriläinen Timo           Kajaani (1.1.-19.6.2019) 
 Oikarinen Markku           Kajaani 
 Parviainen Heikki           Kajaani 
 Pyy Mervi            Kajaani 
 Rantala Johanna           Kajaani 
 Sarparanta Tiina           Kajaani 
 Törrö Leena            Kajaani 
 Väyrynen Pentti           Kajaani 
 Ålander Tanja            Kajaani 
 Haverinen Päivi           Kuhmo 
 Lehtonen Janne           Kuhmo 
 Rauhala Maarit           Kuhmo 
 Kemppainen Väinö           Paltamo 
 Saarenpää Mari           Paltamo 
 Haapalainen Mari           Puolanka 
 Uusitalo Anna-Kaarina           Puolanka 
 Pikkarainen Tapio           Ristijärvi 
 Tukiainen Hannu           Ristijärvi 
 Kela Antti            Sotkamo 
 Matero Maija            Sotkamo 
 Sarparanta Vesa-Pekka           Sotkamo 
 Nyman Seppo            Suomussalmi 
 Holappa Veijo            Suomussalmi 
 Kähkönen Pirjo           Suomussalmi 
 Nilkku Heikki            Suomussalmi 
 
Vuonna 2019 yhtymävaltuusto kokoontui kolme (3) kertaa. 
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Yhtymähallitus 
 
Kemppainen Tapani, pj            Hyrynsalmi (1.1.- 4.11.2019) 
Kemppainen Esa            Hyrynsalmi (5.11. – 31.12.2019) 
Myllylä Raili, I vpj            Kajaani (pj 5.11.-17.12.2019) 
Määttä Anne II vpj            Kajaani 
Suutari Hannu             Kajaani 
Varimo Pertti             Kajaani 
Heikkinen Pekka            Kuhmo 
Karjalainen Minna            Kuhmo 
Mikkonen Veijo            Paltamo 
Hakkarainen Annikki            Sotkamo 
Ritakallio-Knuutinen Pirjo            Sotkamo (1.1. – 18.12.2019) 
Oikarinen Paavo Ristijärvi (hall jäsen 1.1. – 17.12.2019; hall pj 18.12.2019 

alkaen) 
Jokelainen-Keränen Eila            Suomussalmi 
Holappa Marja-Liisa            Suomussalmi 
Kanniainen Mikko            Puolangan kunnan edustaja 
 

Vuonna 2019 yhtymähallitus kokoontui neljätoista (14) kertaa. 
 

  
Tarkastuslautakunta 
 
Meriläinen Timo, pj.           Kajaani (1.1. – 19.6.2019) 
Kilpeläinen Pasi, pj           Kajaani (20.6. – 31.12.2019) 
Kähkönen Pirjo, vpj.           Suomussalmi 
Hynynen Evelyn           Kajaani 
Kemppainen Väinö           Paltamo 
Sarparanta Vesa-Pekka           Sotkamo 
Törrö Leena            Kajaani 
Väyrynen Pentti           Kajaani 
 
Vuonna 2019 tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa. 
 
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Katri Hokkanen, JHT, KHT,  
KPMG Oy Ab (Julkishallinnon Palvelut Oy sulautui KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018) 

 
 

Yksilöasiain jaosto 
 
Oikarinen Paavo, pj            Ristijärvi (1.1.-31.12.2019 ja 1.1.-22.1.2020) 
Heikkinen Pekka, pj            Kuhmo (23.1.2020 alkaen) 
Holappa Marja-Liisa, vpj            Suomussalmi 
Karjalainen Minna            Kuhmo 
Varimo Pertti             Kajaani 
Jokelainen-Keränen Eila            Suomussalmi 
 
Vuonna 2019 yksilöasiain jaosto kokoontui yksitoista (11) kertaa. 
 
 
 
Kainuun Työterveys –liikelaitoksen johtokunta 
 
Ahopelto Maire, pj            Kuntayhtymä 
Tuominen Anssi, vpj            Kajaani 
Nevanperä Pia            Kajaani 
Väätäinen Eija             Suomussalmi  
Astikainen Päivi            Suomussalmi 
Polvinen Osmo            Sotkamo 
Enroth Paavo             Kajaani 
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Vuonna 2019 johtokunta kokoontui kaksi (2) kertaa 
 
 
 
Kuntayhtymän johtoryhmä  
 
Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja 
Ahonen Esa  hallintoylilääkäri 
Alatalo Eija  työterveyshuollon toimitusjohtaja 
Heikkinen Matti perhepalvelujohtaja (1.4. – 31.12.2019) 
Kainulainen Anna-Liisa vs. perhepalvelujohtaja (1.1.–31.3.2019) 
Huttunen Anu  va. hallintojohtaja 
Kangasharju Marjo henkilöstön edustaja 
Nykänen Päivi  ympäristöterveydenhuollon johtaja 
Timonen Mikko terveysjohtaja 
Kananen Kristiina vs. terveysjohtaja (1.1. – 31.12.2019) 
Tolonen Eija  sotekoordinaattori (1.1. – 31.3.2019) 
Tolonen Eija  vanhuspalvelujohtaja (1.4. - 31.12.2019) 
Mäklin Jaana  vs. vanhuspalvelujohtaja (1.1. – 31.3.2019) 
Mikkonen Leena sihteeri 
 
Vuonna 2019 johtoryhmä kokoontui 8 kertaa 
 
 
 
Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä  
 

  Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja 
 Ahonen Esa  hallintoylilääkäri 
Heikkinen Matti perhepalvelujohtaja (1.4. – 31.12.2019) 
Kainulainen Anna-Liisa vs. perhepalvelujohtaja (1.1. – 31.3.2019) 
Heikkinen Pirkko talouspäällikkö, asiantuntijajäsen (1.1.- 30.6.2019) 
Immonen Eija  va. talouspäällikkö, asiantuntijajäsen (20.9.2019 – 31.12.2019) 
Huovinen-Tervo Marjo hallintoylihoitaja 
Huttunen Anu  va. hallintojohtaja 
Kangasharju Marjo henkilöstön edustaja 
Alatalo Eija  työterveyshuollon toimitusjohtaja 
Uhrman Riitta  henkilöstöjohtaja 
Mäntymäki Eeva viestintäpäällikkö 
Nykänen Päivi  ympäristöterveysjohtaja 
Pikkarainen Marita kehittämisjohtaja, asiantuntijajäsen 
Timonen Mikko terveysjohtaja 
Kananen Kristiina vs. terveysjohtaja (1.1. – 31.12.2019) 
Tolonen Eija  sotekoordinaattori (1.1. – 31.3.2019) 
Tolonen Eija  vanhuspalvelujohtaja (1.4. – 31.12.2019) 
Mäklin Jaana  vs. vanhuspalvelujohtaja (1.1. – 31.3.2019) 
Tolonen-Manninen Eija talousjohtaja 
Mikkonen Leena sihteeri 
 
Vuonna 2019 laajennettu johtoryhmä kokoontui 7 kertaa 
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1.1.2 Yleinen taloudellinen kehitys    
 
 
Valtiovarainministeriön Taloudellisessa katsauksessa (Talvi 2019) esitellään vuosien 2019 - 
2022 kehitystä koskeva ennuste. 
 
Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 %.  Asuinrakennusinvestoinnit su-
pistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden 
suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohentuessa se-
kä ansiotason noustessa. Vienti kasvaa vahvasti palveluviennin ja laivatoimitusten seurauk-
sena. 
 
Työllisyys kääntyi jälleen kasvuun vuoden 2019 syksyllä alkuvuoden heikomman työllisyys-
kehityksen jälkeen. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan prosentin v. 2019 koko vuoden 
työllisyysasteen noustessa keskimäärin 72,6 prosenttiin. 
 
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu yhteen prosenttiin. Näkymät vientimarkkinoilla tasaantu-
vat ja viennin kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien keskimääräiselle tasolle.  Palve-
luviennin kasvu on tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun vientiky-
syntää nopeampana. 
 
Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
kasvua pitää yllä ansiotason nousu sekä korkeana pysyttelevä työllisyys. Kotitalouksien re-
aalisten käytettävissä olevien tulojen kasvu pysyy vakaana, sillä inflaatio pysyy edelleen 
maltillisena. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen kasvattaa kotimaista kysyntää. 
 
Työllisten määrä nousee 0,5 % v. 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen 
nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työttömyys on alentunut edelleen, 
mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee ja työttömyysaste 
laskee 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehui-
pun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkkojen nousupai-
neita. Vuonna 2020 sopimuskorotusten odotetaan olevan korkeammat kuin v. 2019. Niiden 
päälle tulevien keskimääräisten palkkaliukumien kanssa nimellisansiotason arvioidaan nou-
sevan 3 %. Työllisyyden yhä kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasva-
van ensi vuonna 3,5 %. 
 
Ennuste vuoden 2020 inflaatioksi on 1,3 %. Ansiotason nousun myötä palveluiden hintojen 
odotetaan kasvavan viime vuotta nopeammin. Tavaroiden hintojen vaikutus inflaatioon jää 
selvästi negatiiviseksi, minkä seurauksena pohjainflaatio jää edelleen vain noin prosenttiin. 
Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksikköä. 
 
Bruttokansantuote kasvaa 1,1 % v. 2021 ja 1,2 % v. 2022. Kasvua kiihdyttää tuotannollisten 
investointien kääntyminen nousuun suurhankkeiden ja tutkimus- ja kehittämisinvestointien 
tukemana. Myös asuinrakennusinvestointien laskun ennustetaan päättyvän v. 2022, mikä 
tukee BKT:n kasvua. 
 
Hitaahko talouskasvu ja kiihtyvä nimellispalkkojen nousu pysäyttävät työvoiman kysynnän 
kasvun vuosina 2020–2021. Työllisyysaste nousee 73,6 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä 
työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikko-
jen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000 –luvun keski-
määräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. 
 
Valtiovarainministeriön julkaisu 2019:69, 18.12.2019 
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1.1.3   Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan ja         
talouden kehitys  

 
Talouden seuranta ja talouden toteutuminen 
Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Taloutta 
ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden ko-
kouksissa. Talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain hallitukselle ja valtuutetuille 
tehtävän kuukausiraportin perusteella.  
 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta on annettu yhtymävaltuustolle ja hallitukselle osavuo-
siraportit 30.4 ja 30.8. tilanteesta.  

Vuoden 2019 alkuperäinen hyväksytty talousarvion loppusumma oli ilman liikelaitoksia 3,2 
milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) olivat yhteensä 
335,8 miljoonaa euroa ja toimintakulut yhteensä 329,1 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2019 
hallituksen hyväksymässä käyttösuunnitelmassa tehtiin määrärahamuutoksia (tulojen ja 
menojen vähennyksiä ja lisäyksiä) tulosalueiden sisällä sekä tulosalueiden välillä. Kuntayh-
tymätasolla muutoksia tuli tulo- ja menotileille ja hyväksytyn käyttösuunnitelman toiminta-
tuotot olivat yhteensä 334,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut yhteensä 327,6 miljoonaa eu-
roa eli sekä tuloja että menoja pienennettiin käyttösuunnitelmassa 1,5 miljoonaa euroa. 
Toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätöksestä 2018 käyttösuunnitelmaan 2019 oli -2,6 % 
eli -8,8 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 18.4.2019 
§ 111.  

Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Talou-
den seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko talousarviovuoden ajan. Ta-
loutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden 
kokouksissa ja kuukausittain hallitukselle annetussa talouden seurantaraportissa. Kuukau-
sittaiset seurantaraportit on toimitettu tiedoksi myös valtuuston jäsenille. Laajemmat osa-
vuosiraportit toiminnasta ja taloudesta 1-4 ja 1-8 kuukausilta on käsitelty sekä hallituksessa 
että valtuustossa.  
 
Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu tulosalueiden valmistelulla ja yhtymä-
hallituksen päätöksillä koko vuoden 27.3.2019 alkaen. Yhtymähallitus hyväksyi 17.4.2019 
pitämässään kokouksessa tulosalueiden esittämät säästötoimenpiteet 2 872 715 euroa.  
Näistä toimenpiteistä toteutui 31.10.2019 mennessä 1,9 milj. euroa. 
 
Tasapainottamisohjelmaan yhtymähallitus on hyväksynyt edelleen 29.5., 21.8., 9.10., 30.10. 
ja 27.11.2019 toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka ovat vaikutuksiltaan 2,1 milj. 
euroa. Yhtymähallitus on tehnyt myös tasapainottamistoimenpiteisiin liittyviä hallintosäännön 
edellyttämiä yksittäisiä, kohdennettuja päätöksiä. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet on 
käsitelty 22.10.2019 pidetyssä valtuustoseminaarissa. 
 
Yhtymähallitus päätti koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevan YT-menettelyn aloittamises-
ta 9.10.2019 § 248. Neuvotteluissa kartoitetaan työyksiköittäin muun muassa vapaaehtois-
ten, palkattomien virka- ja työvapaiden pitämisiä sekä eläköityvien vakanssien mahdollista 
täyttämättä jättämistä. Järjestöjen (tehy, super, jyty, jhl, juko) tavoitteina on lomautusten ja 
irtisanomisten vaihtoehtona pidemmälle kantavia ratkaisuja toiminnoissa ja rakenteissa. YT 
–menettely kestää vuoden 2020 helmikuun loppuun ja tavoitteena on 2,0 milj. euron säästöt 
henkilöstömenoissa. 
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Uuden sairaalan Konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4,058 milj. euron suurui-
set toiminnalliset säästökohteet, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on aloitettavissa 
vasta rakennuksen käyttöönottovaiheen jälkeen. 
 
Lomarahan vaihto vapaaksi tuotti 157 000 euron säästöt ja palkattomat vapaat 20 000 euron 
säästöt (YH 29.5. § 146 ja 21.8.2019 § 195) 
 

Tulosalueet                                      Säästötavoite €
Toimintakulut
 TP 2019

Toimintakulujen 
-alitus/ylitys vrt 
KS 2019

Hallinto 124 355 4 787 366 -429 615
Keskitetyt yhteiset palvelut 271 500 25 955 394 -1 427 107
Perhepalvelut 925 420 74 374 686 921 239
Sairaanhoidon palvelut 293 980 16 135 386 1 041 790
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 1 072 310 141 378 252 9 723 290
Vanhuspalvelut 139 200 71 486 623 -784 053
Ympäristöterveydenhuolto 45 950 2 401 881 -98 296
Yhteensä 2 872 715 336 519 588 8 947 250  
 

 

 
 

Edellä mainituilla tulosalueilla vuoden 2019 säästötavoite oli yhteensä 581 005 euroa, joten 
säästö oli huomattavasti suurempi. 
 
Hallinnon tulosalueelle kirjattiin vuosien 2015–2017 osalta 971 000 euron luottotappio kir-
jauskäytännön muutoksen vuoksi ja se pienensi tulosalueen toimintakulujen alitusta, joka oli 
-429 615 euroa tämän jälkeen. 
 
Yhtymävaltuusto teki kokouksessaan 18.12.2019 § 23 talousarvioon 2019 seuraavat alla 
luetellut muutokset ja hyväksyi, että yhtymähallituksen huhtikuussa 2019 hyväksymän ta-
lousarvion käyttösuunnitelman alijäämä 3 180 000 euroa kasvaa 14 351 000 eurolla, jolloin 
kokonaisalijäämäksi muodostuu lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mu-
kaan 17 531 000 euroa. 
 

1 000 €
KS 2019;

 18.4. § 111 Uusi määräraha Muutos €
Toimintatuotot 334 313 330 244 -4 069
Toimintakulut 327 572 337 854 10 282
Toimintakate 6 741 -7 610 -14 351
Rahoituskulut -1 432 -1 432
Poistot -8 489 -8 489
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Joulukuun talousarviomuutos perustuu lokakuun toteuman perusteella tehtyyn vuosien-
nusteeseen. Tilinpäätöksessä 2019 poikkeamat lokakuun toteuman pohjalta laadittuun 
vuosiennusteeseen, joka oli 17,5 milj. euroa alijäämäinen, olivat toimintatuottojen alitus 0,3 
milj. euroa, henkilöstökulujen alitus 1,8 milj. euroa, palvelujen ostojen alitus 0,5 milj. euroa, 
luottotappioiden ylitys 1,0 milj. euroa, rahoitustuottojen alitus 0,2 milj. euroa ja poistojen ali-
tus 0,6 milj. euroa. 
 
Toimintatuottojen toteutumisaste oli talousarvioon/käyttösuunnitelmaan verrattuna 103,4 %, 
kun toimintatuottoihin lasketaan mukaan kunnilta perittävä lisämaksuosuus 15,2 milj. euroa. 
Maksutuottoja kertyi koko kuntayhtymätasolla 1,7 milj. euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua 
vähemmän. 
 
Toimintamenojen toteutumisaste käyttösuunnitelmaan verrattuna oli 102,7 prosenttia.  
 
Kainuun Työterveys – liikelaitoksella ei ole ollut toimintaa eikä henkilöstöä 2019. Työter-
veysliikelaitoksen tulos vuodelta 2019 oli -353,31 € euroa alijäämäinen.   
 
Laboratoriotoiminnot ostetaan NordLab –liikelaitokselta. Kainuun sote omistaa NordLabista 
10,575 %. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintakulut ovat nousseet seuraavasti 
eri vuosina: 
Tilinpäätös 2013   ->Tilinpäätös 2014   4,4 % 
Tilinpäätös 2014   ->Tilinpäätös 2015   3,6 % 
Tilinpäätös 2015   ->Tilinpäätös 2016   0,3 % 
Tilinpäätös 2016   ->Tilinpäätös 2017   0,1 % 
Tilinpäätös 2017   ->Tilinpäätös 2018   4,8 % 
Tilinpäätös 2018   ->Tilinpäätös 2019   0,1 % 
Tilinpäätös 2019   ->Talousarvio 2020  0,4 % 
 
Kuntaliiton tietojen mukaan (Tiedote 5.2.2020) kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kas-
voivat vuonna 2019 edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. 
 
Vuodesta 2013 vuoteen 2018 keskimääräinen toimintakulujen kasvu on ollut vuositasolla n. 
2,64 %. Vuosien 2014 ja 2015 kasvua selittää lainsäädäntömuutokset (mm. päivystysase-
tus, ensihoidon työaikamuutokset), jotka ovat aiheuttaneet henkilöstölisäyksiä ja muita toi-
minnallisia menoja lisääviä muutoksia. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 menojen kasvu on tait-
tunut 0,3 prosenttiin ja menojen kasvu on edelleen pienentynyt 0,1 prosenttiin vuodesta 
2016 vuoteen 2017. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 menot kasvoivat 4,8 %. Kasvua selittää 
asiakkaiden palvelutarpeen huomattava kasvu ja valtakunnalliset palkkaratkaisut sekä Poti-
lasvakuutuskeskuksen vastuuvelan lisäys. Toimintakulujen nousu vuodesta 2018 vuoteen 
2019 oli 0,1 %. Potilasvakuutuksen vastuuvelan muutos vähensi toimintakuluja vuonna 2019 
2,9 milj. €, kun vastaava erä lisäsi vuoden 2018 toimintakuluja 4,0 milj. €.  
 
Taulukko 1. Tuloslaskelmataulukko, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä; kuntayhty-
män, liikelaitoksen, Kainuunmeren Työterveys Oy:n ja liikelaitoskuntayhtymän keskinäinen rahalii-
kenne eliminoitu 
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Tuloslaskelma Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

TP2013 m% TP2014 m% TP2015 m% TP2016 m% TP2017 m% TP2018 m% TP2019 m%

1 000 €

Toimintatuotot** 59635 -41,2 61592 3,3 62502 1,5 63902 2,2 62213 -2,6 63026 1,3 64488 2,3

Kuntien maksuosuus 252455 -2,3 260552 3,2 271214 4,1 270455 -0,3 274831 1,6 290803 5,8 291200 0,1

Tulot yhteensä 312090 -13,3 322144 3,2 333716 3,6 334357 0,2 337044 0,8 353829 5,0 355688 0,5

Kulut yhteensä 303697 -13,7 316604 4,2 327981 3,6 328320 0,1 329416 0,3 345200 4,8 345968 0,2

Toimintakate 8393 7,9 5540 -34,0 5735 3,5 6056 5,6 7628 26,0 8629 13,1 9720 12,6

Verotulot 0 0 0 0 0 0 0

Valtionosuudet* 0 0 0 0 0 0 0

Rahoitustuotot- ja kulut -187 -43,3 -13 -93 -34 -161,5 42 -0,6 82 95,2 -678 -926,8 -1287 89,8

Vuosikate 8206 10,2 5527 -32,6 5701 -3,1 6097 -3,1 7710 26,5 7951 3,1 8433 6,1

Poistot ja arvonalentumise -4741 -9,4 -5389 13,7 -6191 -14,9 -6384 -13,0 -7541 18,1 -7686 1,9 -8046 4,7

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 245 0 -31 0

Tilikauden tulos 3465 138 90 -41 169 234 387

Poistoeron lisäys ja väh. -85 30 0 0 0 0 0

Varausten lis. Ja vähennys -74 0 0 0 0 0 0

Rahastojen lis. Ja vähen. 90 10 10 0 0 0 0

Tulos 3396 178 80 -41 169 234 387

Laskennalliset verot 0 0 0 0 0 0 -84

Vähemmistöosuudet 0 0 0 0 0 0 -152

Liikel.ylijäämä 3396 178 80 -41 169 234 151

Vanhat ylijäämät/kuntien m 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 3396 178 80 -41 169 234 151

*OPM valtionosuudet toimintatuottoja  
 
 
Henkilöstökulut nousivat vuoteen 2018 verrattuna 1,9 prosenttia. HTV2 toteutuma ilman lii-
kelaitosta 3379 ylitti talousarvioon 2019 asetetun tavoitteen (3352) kaksikymmentäseitse-
män (27) HTV2:ta. 
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Taulukko 2: Henkilötyövuosien (HTV 2) ja henkilöstömenojen muutos 2015–2019  
 

Tulosalue

TOTEUMA        
2015                     

Tammi-
joulukuu

TOTEUMA 
2016 
Tammi-
joulukuu

 
Ero 
2016/
2015

TOTEUMA 
2017 
Tammi-
joulukuu

Ero 
2017/2
016

Toteuma 
2018 
Tammi-
joulukuu

Ero 
2018/2
017

HTV2 
tavoite 
vuodelle 
2019 
(hallitus 
23.1.19 § 5) 

Toteuma 
2019 
joulukuu

Ero Tot-
19
/Tav -19

Kuntayhtymän hallinto 33 35 2 43 8 45 2 45 27 -17
    Johdon tuki 9,8 12 2 14 2 15 1 15 13 -2
    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 7 0 7 0 7 0 7 7 0
    Hanketyöntekijät 17 16 -1 22 6 23 1 23 7 -17
Keskitetyt yhteiset palvelut 330 332 2 322 -10 323 1 264 272 8
    Varahenkilöstö,rekrytointi, hoitologistikot 110  116 6 95 -21 72 81 9
    Pilottipooli 43 43 52 30 -23
    Muut keskitetyt yht palvelut 222  207 -16 185 -22 140 161 21
Perhepalvelut 666 656 -11 643 -12 646 3 652 645 -7
Sairaanhoidon palvelut 387 406 19 407 1 431 24 253 215 -38
Terveyden- ja sh-palvelut 976 984 8 985 1 984 -2 1 196 1276 80
Ympäristöterveydenhuolto 35 32 -4 31 -1 31 0 32 30 -1
Vanhuspalvelut 870 866 -4 885 19 911 26 911 915 3

Kuntayhtymä yhteensä 3 297 3 310 13 3 316 6 3371 56 3 352 3 379 27
Kainuun Työterveys LL 48 52 4 52 0 49 -3 0 0 0

Kaikki yhteensä 3 345 3 362 17 3 368 6 3420 53 3 352 3 379 27  
 
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 
365 * (osa-aikaprosentti/100)  

 
Henkilöstökuluja ilman liikelaitosta on kertynyt vuoden loppuun mennessä 176,7 milj. 
euroa. Tämä on 101,2 % käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta. Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on käynnissä palkkaharmonisointi –prosessi. Siitä 
mahdollisesti aiheutuviin lisäkuluihin ei ole varauduttu tilinpäätöksessä 2019 esim. 
pakollisena varauksena. 

 
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle oli 3 352 HTV2, toteuma koko vuodelta oli 3 379 
HTV2.  

 
Asiakaspalvelujen ostoja kertyi vuoden loppuun mennessä 56,1 milj. euroa.  Tämä on 
111,3 % budjetoidusta, ylitys 5,7 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot olivat 47,3 milj. euroa 
ja ne alittivat budjetoidun määrärahan 1,4 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 97,2. Muiden 
palvelujen ostoissa kuluja pienensi Potilasvakuutuskeskuksen vastuuvelan muutos 2,9 milj. 
euroa. Vastaavasti vuonna 2018 Potilasvakuutuskeskuksen vastuuvelan muutos lisäsi 
muiden palvelujen ostoja 4,0 milj. euroa. 

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ostot toteutuivat 103,8 % budjetoidusta eli 25,5 milj. euroa. 
Ylitys oli 0,9 milj. euroa. 

 
Avustukset toteutuivat 103,6 % budjetoidusta eli 14,8 milj. euroa. Ylitys määräraha-
varaukseen nähden oli n. 0,5 milj. euroa. 

 
Muut toimintakulut ovat toteutuneet 107,7 % budjetoidusta ja vuoden 2019 loppusumma 
oli 16,0 milj. euroa. Vuokrat ja muut kulut ylittyivät yhteensä n. 1,2 milj. euroa. 
 
Rahoitustuotot ja –kulut toteutuivat 89,0 % budjetoidusta ja vuoden 2019 loppusumma oli 
1,3 milj. euroa. Alitus oli 0,15 milj. euroa. 

 
Poistot ja arvonalentumiset alittuivat n. 0,6 milj. euroa arvioidusta ja toteumaprosentiksi 
muodostui 93,5. 
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Taulukko 3. Talouden toteutuminen ilman liikelaitoksia  
 

TULOSLASKELMA TP 2017 TP 2018 TA 2019 KS 2019
m%ks
/tp-18 TP 2019 Toteuma% m%ta/tp m%ks/tp m%tp/tp

1 000 €
Toimintatuotot 53 241 53 731 59 807 58 313 8,5 54 531 93,5 -8,8 -6,5 1,5
Kuntien rahoitusosuus 274 831 290 803 276 000 276 000 -5,1 291 200 105,5 5,5 5,5 0,1
Tulot yhteensä 328 072 344 534 335 807 334 313 -3,0 345 731 103,4 3,0 3,4 0,3
Kulut yhteensä 320 782 336 324 329 066 327 572 -2,6 336 520 102,7 2,3 2,7 0,1
Toimintakate 7 290 8 210 6 741 6 741 -17,9 9 211 136,6 36,6 36,6 12,2
Verotulot      
Valtionosuudet      
Rahoitustuotot ja-kulut 93 -668 -1 432 -1 432 114,4 -1 275 89,0 -11,0 -11,0 90,9
Vuosikate 7 383 7 542 5 309 5 309 -29,6 7 936 149,5 49,5 49,5 5,2
Poistot -7 383 -7 542 -8 489 -8 489 12,6 7 936 -93,5 -193,5 -193,5 -205,2
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos 0 0 -3 180 -3 180 0
Varausten lisäys ja vähennys 0 0 0 0 0
Rahastojen lisäys ja vähennys 0 0 0 0 0
Tulos 0 0 -3 180 -3 180 0  
 
 
Taulukko 4. Kulujen kehitysvertailut vuosilta 2013–2019  
 

1 000 € v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019
Kaikki toimintakulut (ulk) 295 072 308 183 319 405 320 513 320 782 336 324 336 520
ESH:n kulut 89 056 90 038 93 140 93 714 96 719 105 862 102 209
Oman toiminnan kulut 204 978 210 064 221 704 223 796 219 946 227 779 233 112
Palvelujen ostojen kulut 90 094 98 119 97 701 96 717 100 836 108 545 103 408  
 
 
Taulukko 5.  Erikoissairaanhoidon ja palvelujen ostojen osuus ulkoisista toimintakuluista vuosilta 
2013-2019  
 

1 000 € v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019
ESH:n kulut %:na toimintakuluista 30,2 29,2 29,2 29,2 30,2 31,5 30,4
Palvelujen ostot % toimintakuluista 30,5 31,8 30,6 30,2 31,4 32,3 30,7  
 
 
Vuonna 2015 OYS:n, HUS:n ja KYS:n ostot nousivat n. 1.9 milj. euroa edellisestä vuodesta 
ja ko. ostojen yhteissumma oli 18,6 milj. euroa.  Vuoden 2016 osalta vastaavat ostot olivat 
18,3 milj. euroa eli vähennystä vuoteen 2015 oli 0,3 milj. euroa. Vuonna 2017 ostot OYS:lta, 
HUS:lta ja KYS:lta olivat yhteensä 18,9 milj. euroa eli lisäystä vuoden 2016 ostoihin oli 0,6 
milj. euroa. Vuonna 2018 ostot (OYS, HUS ja KYS) olivat yhteensä 21,6 milj. euroa eli 2,7 
milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2019 ostot (OYS, HUS ja KYS) olivat yhteensä 
20,7 milj. euroa eli 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. 
 

1.1.4 Kuntien rahoitusosuuden muodostuminen  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhty-
män tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja ke-
hitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai 
järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää jäsenkuntien puolesta 
kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las-
ten päivähoitoa.  
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Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muille 
kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osa-
jäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.  
 
Perussopimuksen rahoituspykälän mukaan: 
 
Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 

 
Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuk-
sien, sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien 
hoitamista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksina. 

 
Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaali-
huollon 0-6 – vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa) kohden-
netaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle.  

 
STM:n valtionosuus sekä sitä vastaava järjestelmä- ja siirtymätasaus erotetaan yhden put-
ken mallista vähentämällä kunnan STM:n laskennallisista kustannuksista omarahoitus-
osuus, joka lasketaan OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa. 

 
Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeiset kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritel-
lään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta 
verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallis-
verot, yhteisverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai kohdennetta-
vat valtionosuudet, valtionosuuksiin sisältyvät verovähennysten kompensaatiot, kompensaa-
tiokorvaukset ja järjestelmän muutoksista johtuvat järjestelmä- ja siirtymätasaukset sekä 
näitä vastaavat muut erät. 

 
Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-
1) ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot 
lasketaan jäsenkuntien keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisöve-
rotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten kiin-
teistövero otetaan huomioon 1,4 % verokannan mukaan. Asukaslukuna käytetään viimeistä 
vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua. 

 
Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien 
saamia Opetusministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuk-
sia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muu-
toksen perusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia sekä investointi- ja kehittä-
mishankkeiden tukea. 
 
Lain toimeentulotuesta 5 a §:n mukainen valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksista 
on osa kuntien maksuosuutta, jonka valtion maksatusvirasto maksaa suoraan Kainuun sosi-
aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.  

 
Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen pe-
rusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarvio-
vuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tulopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden 
talousarviota laadittaessa. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana kuukausittain 
kahdessa erässä 12. ja 30. päivä. 
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Kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja 
olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden 
määrittelyperusteet uudelleen. Tällöin päätös tehdään kuntalain 79 §:ää noudattaen.  
 
Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto 

 
Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuneita poik-
keuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi. 
 
Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, jonka 
suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ra-
haston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoitus/jäsenkuntien pe-
rustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valtionosuutta perustoimeentu-
lotuen kustannuksista. 
 
Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus 
 
Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, että 
ympäristöterveydenhuollon laboratorion kustannukset jaetaan €/asukas, terveysvalvonnan 
kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % valvontakohteiden 
lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan siten, että 20 % mää-
räytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella. 
 
Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suorite-
hinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät toiminnan 
välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suorittavan koron. 
 
Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kes-
ken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 
 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yh-
teydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun 
mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perit-
tävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

 
Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutok-
seen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta 
seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien. 
 
 
Kuntayhtymän perussopimusmuutokset vuoden 2015 alusta 
 
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta valtionosuusuudistuksesta johtuen perussopimuk-
seen tehtiin muutokset, jossa STM:n valtion osuus erotetaan peruspalvelujen valtionosuu-
desta (valtionosuus laskennallisiin kustannuksiin) laskennallisesti prosenttiosuutena, joka 
vastaa vuoden 2014 perussopimuksen mukaista laskennallista sosiaali- ja terveysmenojen 
osuutta laskennallisiin sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjastotoimen 
kustannuksiin tarkoitetusta peruspalvelujen valtionosuudesta. Muutokset vaikuttavat kuntien 
vuoden 2015 maksuosuuksien määräytymiseen. 
1.1.2015 voimaan tulleet perussopimusmuutokset koskivat jo vuoden 2014 tilinpäätöstä seu-
raavalta osin, § 16: 
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- Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhtey-
dessä kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilin-
päätöksen hyväksymisen jälkeen. 

- Ennen vuotta 2015 syntyneet yli- ja alijäämät tasataan kuntien maksuosuuksia kor-
jaamalla vuoden 2014 tilinpäätöksessä kyseisen talousarviovuoden maksuosuuksien 
suhteessa.   

- Soten taseessa olleet aikaisempien vuosien ylijäämät, 11,4 milj. euroa maksettiin jä-
senkunnille elokuussa 2015 tilinpäätöksessä 2014 sovitun mukaisesti.  

Vuoden 2015 alijäämä 2,7 milj. euroa perittiin kunnilta lisäkantona vuoden 2016 aikana. 
Vuoden 2016 ylijäämä 3,5 milj. euroa palautettiin kunnille vuoden 2017 aikana. 
Vuoden 2017 ylijäämä 1,2 milj. euroa palautettiin kunnille vuoden 2018 aikana. Vuoden 
2018 alijäämä 20,8 milj. euroa perittiin kunnilta lisäkantona vuoden 2019 aikana. Vuoden 
2019 alijäämä 15,2 milj. euroa peritään kunnilta lisäkantona vuoden 2020 aikana. 
 
 
Taulukko 6. Kuntien maksuosuus 2019 
 

Kunta
Asukasluku 
2017

Verotulot 2017 = t-
2,kiinteistövero 
2018=t-1 

€/asukas
Valtionosuudet 2019 - 
STM

Verorahoitus 
yhteensä

STM-vos 
sotelle, %-osuus 
laskennallisesta 
perusteesta

%-osuus 
verorahoituk
sesta

EURO-0SUUS
MAKSUOSUUS 
SOTELLE

Hyrynsalmi         2 326 7 479 575 3 216 5 468 830 12 948 405 5 006 189 3 937 116 3 230 665 12 173 970
Kajaani          37 239 135 214 561 3 631 27 048 311 162 262 872 37 612 346 49 337 948 51 722 582 138 672 876
Kuhmo              8 499 27 692 061 3 258 13 760 810 41 452 871 14 748 021 12 604 236 11 804 566 39 156 823
Paltamo            3 435 10 269 909 2 990 4 932 908 15 202 817 6 058 692 4 622 597 4 770 995 15 452 283
Ristijärvi         1 317 4 527 935 3 438 1 839 732 6 367 667 3 588 179 1 936 165 1 829 228 7 353 572
Sotkamo            10 423 38 095 331 3 655 9 774 006 47 869 337 11 934 300 14 555 239 14 476 878 40 966 417
Suomussalmi        8 051 26 179 532 3 252 13 364 841 39 544 373 14 218 247 12 023 935 11 182 322 37 424 504

71 290 249 458 904 3 499 76 189 438 325 648 342 93 165 974 99 017 236 99 017 236 291 200 445

Kunta
Asukasluku 
2017

ALKUPERÄINEN 
MAKSUOSUUS 
SOTELLE €/asukas

Soten alijäämä   
v. 2019

Lopullinen kunnan 
maksuosuus v. 
2019

Lopullinen 
maksuosuus 
2019 
€/asukas

Hyrynsalmi         2 326 11 892 488 5 113 281 482 12 173 970 5 234
Kajaani          37 239 130 553 208 3 506 8 119 669 138 672 877 3 724
Kuhmo              8 499 37 336 787 4 393 1 820 036 39 156 823 4 607
Paltamo            3 435 14 747 002 4 293 705 281 15 452 283 4 498
Ristijärvi         1 317 7 013 068 5 325 340 504 7 353 572 5 584
Sotkamo            10 423 38 403 282 3 684 2 563 135 40 966 417 3 930
Suomussalmi        8 051 36 054 167 4 478 1 370 338 37 424 505 4 648

71 290 276 000 000 3 872 15 200 445 291 200 445 4 085  
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Taulukko 7. Kuntien verorahoituserien kehitys 
 
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Kuntien verorahoituserien kehitys  
Kuntien maksuosuuden perustana olevien maksuunpantujen verojen ja valtionosuuksien kehitys 2013 - 2019
Valtionosuudet yhteensä
Kunta 2013 m-% 2014 m-% 2015 m-% 2016 m-% 2017 m-% 2018 m-% 2019 m-%
Hyrynsalmi         9 751 037 -2,8 9 787 392 0,4 9 843 513 0,6 9 654 084 -1,9 9 551 018 -1,1 10 577 622 10,7 10 475 019 -1,0
Kajaani         56 980 140 -5,1 56 434 343 -1,0 57 750 624 2,3 64 104 175 11,0 63 801 167 -0,5 64 118 534 0,5 64 660 657 0,8
Kuhmo              28 426 671 -0,1 29 282 399 3,0 28 911 925 -1,3 29 024 096 0,4 28 839 535 -0,6 28 528 169 -1,1 28 508 831 -0,1
Paltamo            10 597 933 -1,7 10 579 619 -0,2 10 542 996 -0,3 10 967 661 4,0 10 771 925 -1,8 10 785 758 0,1 10 991 600 1,9
Puolanka           12 562 691 -0,8 12 711 213 1,2 12 497 946 -1,7 12 845 423 2,8 12 672 428 -1,3 12 718 836 0,4 12 797 111 0,6
Ristijärvi         5 827 154 -2,4 5 696 876 -2,2 5 442 375 -4,5 5 698 728 4,7 5 661 739 -0,6 5 623 874 -0,7 5 427 911 -3,5
Sotkamo            19 394 943 -2,3 20 043 462 3,3 20 361 781 1,6 22 068 035 8,4 21 940 079 -0,6 21 728 450 -1,0 21 708 306 -0,1
Suomussalmi        29 244 536 -2,6 30 121 008 3,0 29 796 018 -1,1 29 895 186 0,3 29 500 789 -1 28 636 992 -2,9 27 583 088 -3,7
Yhteensä 172 785 105 -2,8 174 656 312 1,1 175 147 178 0,3 184 257 388 5,2 182 738 680 -0,8 182 718 235 0,0 182 152 523 -0,3

Verotulot  yhteensä
Kunta 2013 m-% 2014 m-% 2015 m-% 2016 m-% 2017 m-% 2018 m-% 2019 m-%
Hyrynsalmi         7 060 808 4,2 6 863 626 -2,8 7 443 175 8,4 7 882 673 5,9 7 688 168 -2,5 7 620 661 -0,9 7 479 575 -1,9
Kajaani         121 960 004 4,8 123 939 510 1,6 134 230 788 8,3 138 364 889 3,1 138 154 528 -0,2 138 410 924 0,2 135 214 561 -2,3
Kuhmo              26 040 601 4,2 25 643 741 -1,5 28 230 059 10,1 29 167 749 3,3 28 727 398 -1,5 28 852 048 0,4 27 692 061 -4,0
Paltamo            9 716 343 4,5 9 685 797 -0,3 10 299 324 6,3 10 630 695 3,2 10 861 595 2,2 10 687 567 -1,6 10 269 909 -3,9
Puolanka           7 966 912 5,0 7 660 569 -3,8 8 528 135 11,3 9 040 795 6,0 8 887 905 -1,7 8 918 222 0,3 8 372 214 -6,1
Ristijärvi         3 966 196 3,0 3 985 302 0,5 4 432 868 11,2 4 705 807 6,2 4 890 588 3,9 4 656 136 -4,8 4 527 935 -2,8
Sotkamo            32 854 446 4,5 33 169 315 1,0 36 874 118 11,2 38 089 490 3,3 38 377 323 0,8 38 969 294 1,5 38 095 331 -2,2
Suomussalmi        25 535 564 4,1 25 044 595 -1,9 27 101 666 8,2 27 911 799 3,0 27 925 507 0,0 27 240 161 -2,5 26 179 532 -3,9
Yhteensä 235 100 874 4,5 235 992 454 0,4 257 140 133 9,0 265 793 897 3,4 265 513 012 -0,1 265 355 013 -0,1 257 831 118 -2,8

Kaikki erät yhteensä
Kunta 2013 m-% 2014 m-% 2015 m-% 2016 m-% 2017 m-% 2018 m-% 2019 m-%
Hyrynsalmi         16 811 845 0,0 16 651 018 -1,0 17 286 688 3,8 17 536 757 1,4 17 239 186 -1,7 18 198 283 5,6 17 954 594 -1,3
Kajaani            178 940 144 1,4 180 373 853 0,8 191 981 412 6,4 202 469 064 5,5 201 955 695 -0,3 202 529 458 0,3 199 875 218 -1,3
Kuhmo              54 467 272 1,9 54 926 140 0,8 57 141 984 4,0 58 191 845 1,8 57 566 933 -1,1 57 380 217 -0,3 56 200 892 -2,1
Paltamo            20 314 276 1,2 20 265 416 -0,2 20 842 320 2,8 21 598 356 3,6 21 633 520 0,2 21 473 325 -0,7 21 261 509 -1,0
Puolanka           20 529 603 1,4 20 371 782 -0,8 21 026 081 3,2 21 886 218 4,1 21 560 333 -1,5 21 637 058 0,4 21 169 325 -2,2
Ristijärvi         9 793 350 -0,3 9 682 178 -1,1 9 875 243 2,0 10 404 535 5,4 10 552 327 1,4 10 280 010 -2,6 9 955 846 -3,2
Sotkamo            52 249 389 1,9 53 212 777 1,8 57 235 899 7,6 60 157 525 5,1 60 317 402 0,3 60 697 744 0,6 59 803 637 -1,5
Suomussalmi        54 780 100 0,4 55 165 603 0,7 56 897 684 3,1 57 806 985 1,6 57 426 296 -0,7 55 877 153 -2,7 53 762 620 -3,8
Yhteensä 407 885 979 1,3 410 648 766 0,7 432 287 311 5,3 450 051 285 4,1 448 251 692 -0,4 448 073 248 0,0 439 983 641 -1,8

 
Taulukko 8. Maksuosuuden kehitys kunnittain 
 

 
 
 

1.1.5  Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toiminnan ja talouden kehitys   
Yleiskatsaus   

 
 
Kainuun Työterveys – liikelaitoksella ei ole ollut toimintaa eikä henkilöstöä 2019. Toimintaa 
on jatkanut 1.1.2019 alkaen Kainuunmeren Työterveys Oy. 
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Liikevaihto 
Kainuun Työterveys –liikelaitoksella ei ollut liiketoimintaa vuonna 2019. (5 615 370,50 € v. 
2018)  
Tulos  
Liikelaitoksen tulos oli alijäämäinen -353,31€, tulostavoite oli 0 €.  

 
Vuonna 2013 tulos oli alijäämäinen 50 783 €, tulostavoite oli 200 000 €.  
Vuonna 2014 tulos oli ylijäämäinen 156 938,32 €, tulostavoite oli 200 000 €. 
Vuoden 2015 tulos oli alijäämäinen 161 777,93 €, tulostavoite oli 200 000 €. 
Vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen 55 089,58 €, tulostavoite oli 200 000 €. 
vuonna 2017 ylijäämäinen 31 184,91 €, tulostavoite oli 502 463 €. 
vuonna 2018 ylijäämäinen 103 629,86 €, tulostavoite oli 159 897 €.  

 
 

Investoinnit 
Investointeja ei ole tehty vuonna 2019.  
 

1.1.6 Ympäristöasiat    
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toimii maakunnan ter-
veydensuojeluviranomaisena. Sen alaisena käytännön tehtäviä hoitavat ympäristötervey-
denhuollon viranhaltijat. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä määrätään terveydensuo-
jelulaissa. Lain tavoitteena on suojella ihmisen terveyttä mm. huomioimalla terveydensuojelu 
yhteiskunnan eri toimintoja suunniteltaessa. Terveydensuojeluun kuuluu terveyshaittojen 
ennalta ehkäisy ja todettujen haittojen poistaminen ja vähentäminen. 
 
Terveydensuojeluviranomainen antaa ympäristölupaviranomaisille (kunnat, aluehallin-
tovirastot) ja ELY-keskukselle lausuntoja ympäristöluvanvaraisen toiminnan ympäristövaiku-
tusten arviointi-menettelyyn liittyvistä asiakirjoista sekä ympäristölupahakemuksista. Lau-
sunnoissa kiinnitetään huomiota toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin terveyshaittoihin tai –
vaaroihin. 
 
Terveydensuojeluviranomainen tekee yhteistyötä ympäristölupia valvovan viranomaisen 
kanssa toimimalla asiantuntijana terveyshaittojen arvioinnissa. Lisäksi viranhaltijat osallistu-
vat toimintaan liittyvien seurantaryhmien kokouksiin sekä lupavelvollisiin kohdistuviin vuosi-
tarkastuksiin. 
 
Kainuussa annettiin lausuntoja v. 2019 eniten maa-ainesasioiden, eläinsuojien ja kaivostoi-
minnan ympäristölupiin liittyen. 
 
Laitoshäiriötilanteista, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ilmoitetaan ympäristöter-
veydenhuoltoon, jolloin voidaan tarvittaessa arvioida mahdollisia terveyshaittoja ja antaa 
ohjeita haittojen vähentämiseksi. 
 

1. Ympäristöterveydenhuolto osallistuu alueiden käytön suunnitteluun antamalla lausun-
toja kaavoista (maakunta-, yleis- ja asemakaavat) ja osallistumalla kaavoittajan kans-
sa käytäviin neuvotteluihin kaavan valmisteluvaiheessa. Lausunnoissa otetaan kan-
taa mm. kaavoitettavan alueen meluun, maaperän haitta-aineisiin, ilman epäpuhtauk-
siin ja pinta- sekä pohjaveden vaikutuksiin. 
 

V. 2019 ympäristöterveydenhuolto käytti em. asioihin työaikaa n. 0,5 htv. 
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1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat  
 
Korruption ja lahjonnan torjunta 
Korruption ja lahjonnan torjunnasta huolehditaan kuntayhtymässä noudattamalla lainsää-
däntöä ja toimintaa ohjaavia kuntayhtymäkohtaisia sääntöjä. Toiminnassa noudatetaan lain-
säädännön lisäksi muun muassa perussopimusta, hallintosääntöä, tarkastussääntöä, han-
kintasääntöä, talousarvion täytäntöönpano-ohjetta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan ohjetta. Kuntayhtymän säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Uusi hallintosääntö ja kon-
serniohje hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 19.6.2017 §:t 7 ja 8. 
 
Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa noudatetaan hankintatoimen ohjeita, osto-
opasta ja vuosittain laadittua investointisuunnitelmaa. Toiminnan kannalta välttämättömät 
hankinnat toteutetaan keskitetysti kuntayhtymän hankintayksikön kautta ja hankinnoissa 
noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja hankintasääntöä. Kuntayhtymän han-
kintaohjeistuksen ajantasaisuudesta huolehditaan. 
 
Tarkastuslautakunta arvioi työssään yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 
Sisäinen tarkastaja tekee tarkastuksia ennakolta laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti 
otantana. 
 
Luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ovat antaneet pyydetyt sidonnaisuusselvitykset. 
Kuntayhtymän päätöksentekoelinten toiminnassa on korostettu luottamushenkilöiden oma-
ehtoisen jääväämisen tärkeyttä. 
 
Ihmisoikeussopimukset  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän näkökulmasta keskeisiä kansainvälisiä 
ihmisoikeussopimuksia ovat YK:n ihmisoikeussopimukset, jotka Suomi on allekirjoittanut ja 
ratifioinut tai ratifioimassa. Viimeisin Suomessa ratifioitu ihmisoikeussopimus on vammais-
ten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, joka astui voimaan kesäkuussa 2016. 

Syrjintä sekä syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet 

Vuoden 2018 aikana Suomen tuomioistuimissa ei ollut vireillä tapauksia, jossa Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä vaadittiin hyvitystä väitetyn syrjinnän perusteella. 

Järjestäytymisvapaus  
 
Kainuun soten ja Kainuun liitossa työskentelevästä henkilökunnasta oli vuonna 2019 yh-
teensä 2747 työntekijää järjestäytynyt ammattiliittoihin (tilanne 31.12.2019). Suurimpia am-
mattiliittoja olivat Tehy, Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto, Jyty, JHL ja JUKOlaiset ammatti-
järjestöt. Tilastossa ovat mukana ne työntekijät, joiden ay-jäsenmaksu pidätetään palkasta. 
 
Valvontakäynnit 

Vuonna 2019 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei tehnyt yhtään valvontakäyntiä.  
 

1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
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Pääministeri Juha Sipilä pyysi perjantaina 8. maaliskuuta 2019 hallituksensa eroa tasavallan 
presidentiltä. Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmiste-
luun ei ollut enää edellytyksiä. Työ suunnattiin valmistelun päättämiseen, tehdyn työn do-
kumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon. 
 
Juha Sipilän hallituskaudella tehtiin laajaa valmistelutyötä. Tarve sosiaali- ja terveyspalve-
luiden uudistukselle on sama tai jopa suurempi kuin aiemminkin. Soten sisältöjen uudista-
mistyötä on jatkettava, koska nykytilanne ei ole yhdenvertainen asiakkaiden palvelutarpei-
siin vastaamisen suhteen. Lisäksi tuottavuutta on parannettava. 
 
Perustuslakivaliokunta antoi soteen liittyen viisi lausuntoa, jotka toimivat pohjana mahdolli-
selle jatkotyölle. 
 
Uudistuksen kaatuminen ei vaikuttanut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
varsinaiseen toimintaan.  
 
Pääministeri Sanna Marinin Osallistava ja osaava Suomi hallitusohjelman tavoitteena on 
luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta 
vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä 
varten, ei päinvastoin. 
 
Maan hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen, jolla koko julkista sosiaali- ja terveyden-
huoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut 
edellä ihmiskeskeisesti turvaamalla palvelut yhdenvertaisesti kaikille, painopisteinä ovat pe-
ruspalvelut ja ennaltaehkäisy. Sote-uudistukseen liittyy myös rakenteiden uudistaminen – 
sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin 
julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kuntien vastuulle 
jää edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri. 
Valtio tukee taloudellisesti palveluiden kehittämistä ja rakenteiden uudistamista mm. avaa-
malla valtionavustushaut. Sote-uudistus valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. 
 
Vaikka Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja rakenne vastaa pitkälti Marinin 
hallituksen linjauksia, on tarvetta edelleen kehittää palveluita ja sote-rakennetta. 
 
Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä 
siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman. Ohjelma to-
teutetaan vuosina 2020 - 2022. Ohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolilla Suo-
mea ja rahoitushaku on käynnistetty 20.1.2020. 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten tavoitteena on: 

• parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta 
• siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
• varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus 
• vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta 
• hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat 

 
Valtiovarainministeriön (Taloudellinen katsaus, Talvi 2019;Julkaisu 2019:69) mukaan hidas-
tuva talouskasvu ja hallitusohjelman mukaiset menolisäykset kasvattavat julkisen talouden 
alijäämää v. 2020. Toisaalta vuosina 2020 - 2023 toteutettavat veronkorotukset lisäävät ve-
rotuloja asteittain hallituskauden edetessä. Julkinen talous pysyy silti selvästi alijäämäisenä 
koko hallituskauden ajan. Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää hallitusohjelmassa 
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tavoiteltujen työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuottavuutta vahvistavien toimien 
täsmentämistä ja toimeenpanoa. 
 
Kuntayhtymän talouden kannalta on huolestuttavaa, että kuntien kuntayhtymälle vuosittain 
talousarvioon osoittamat kuntamaksuosuudet ovat alimitoitettuja. Kun kuntayhtymän talous-
arviot laaditaan realistiset asiakastarpeet huomioiden, ovat ne väistämättä jo lähtötilantees-
sa alijäämäisiä ja lisäksi riski alijäämän lisäkasvusta vuoden aikana on suuri. 
Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2019 talousarvio/käyttösuunnitelma oli kun-
tamaksuosuuden osalta alimitoitettu. Kuntien raamineuvotteluissa hyväksymä maksuosuus 
vuodelle 2019 oli vain 276 M€, vaikka kuntien maksuosuudeksi muodostui jo vuonna 2018 
tilipäätöksessä n. 14,8 M€ enemmän eli 290,8 M€. Vuoden 2019 maksuosuudesta päätettä-
essä oli jo tiedossa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset vuodelle 2019. 
Tiedossa oli myös, että työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset korotukset tulevat osaltaan 
korottamaan ostopalvelujen hintaa. Näihin ei riittänyt talousarvioon varattu määräraha.  
 
Kuntaliiton (Tiedote 5.2.2020) tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen 
nousu vuodesta 2018 vuoteen 2019 oli 3,9 %. Syyksi toimintakulujen kasvulle Kuntaliitto 
mainitsee mm. toimintamenojen kasvun ja verorahoituksen heikon kehityksen. Kainuun 
sotessa toimintakulujen nousu vuodesta 2018 vuoteen 2019 oli 0,1 %. Jos Potilasvakuutus-
keskuksen vastuuvelan muutos huomioidaan sekä v. 2018 että v. 2019, niin toimintakulujen 
kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 on 2,1 %.  
 
Potilasvakuutuskeskuksen vastuuvelan vaikutus vuosien 2018 ja 2019 toimintakuluihin
TOIMINTAKULUT   1000 € v. 2018
SAP v. 2018 336 325  
Oikaistut toimintakulut v. 2018 332 325
Vastuuvelan muutos 4,0 milj. euroa

TOIMINTAKULUT   1000 € v. 2019 muutos-€ muutos-%
SAP v. 2019 336 520 195 0,1
Oikaistut toimintakulut v. 2019 339 420 7 095 2,1
Vastuuvelan muutos 2,9 milj. euroa  
 
Meillä toimintakulujen nousu jää alle keskimääräisen kuntien- ja kuntayhtymien nousun. Ti-
linpäätöksen alijäämä on silti huomattavan iso ennen perussopimuksen mukaista tasausta. 
Talousarvio 2019 jouduttiin valmistelemaan alimitoitetuksi palvelutarpeen ja kustannusten 
osalta koska kuntamaksuosuus oli alimitoitettu.   
 
Talousarvion 2020 toimintakuluihin on varattu 1,4 milj. euroa (0,4 %) enemmän rahaa kuin 
vuoden 2019 tilinpäätöksen toteutuneet toimintakulut olivat, joten kuntayhtymän taloustilan-
ne on kuluvana vuonna edelleen haastava. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän hallitus on käynnistänyt soten toimintojen tehostamisen ja talouden tasapainottamis-
toimenpiteet 6.3.2019 § 54. 

 

1.1.9  Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista  

 
Toiminnalliset riskit: 
Palveluiden tarpeenmukaisen järjestämisen kannalta suurimpana riskinä tulevaisuudessa on 
ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön rekrytointi. Erityistyöntekijöiden ja lääkäreiden sekä 
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hoitohenkilöstön rekrytointihaasteet ovat erilaisia riippuen sairaanhoidon erikoisalasta ja 
työyksikön sijainnista Kainuussa. Tulevina vuosina on nähtävissä erityistyöntekijöiden lisäksi 
rekrytointihaasteita hoitoalan ns. perustehtävien täyttämisessä. Yleisesti toteutettavat koulu-
tuspoliittiset linjaukset maassamme ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksen säilyminen Kai-
nuussa on erittäin tärkeää henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi Kainuussa.  

  
Nykyiset osaamisen kehittämiseen kohdennetut henkilö- ja talouden resurssit ovat riski toi-
minnan ja palveluketjujen ja osaamisen kehittämiselle. Laaja-alaisesti työskentelevä osaava 
henkilökunta vähentää rekrytointitarvetta. 
 
Henkilöstön työurat pitenevät, joten työssä jaksamisen tukemiseen on kohdennettava ny-
kyistä enemmän resursseja. Sairauspoissaolojen lisääntyminen on merkittävä riski, joka vai-
kuttaa asiakkaiden ja potilaiden hoitoon. Suurin osa sairauspoissaoloista on korvattava sijai-
sella potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Sijaistyövoiman osaamisen varmistaminen ja 
henkilöstön joustavan liikkumisen eri työyksiköiden välillä on oltava suunnitelmallista toimin-
taa riskien välttämiseksi. 
 
Tietojärjestelmien toimivuus on Kainuun soten ja Kainuun kuntien toimintojen kannalta olen-
naisen tärkeää. Suurimpana riskinä on toimintojen riippuvuus tietojärjestelmistä ja niiden 
toimivuudesta. Kaikkia osa-alueita ei voida kustannussyistä tai toiminnallisista syistä var-
mentaa järjestelmiä kahdentamalla. Keskitettyjen palveluiden ja internet -yhteyden palomuu-
rilaitteet ovat kahdennettuja. Varalaitejärjestelyt on hoidettu huoltosopimuksella siten, että 
korjaus tapahtuu virka-aikana 4 tunnin vasteajalla.  
 
Rahoitusriskit:  
 
Kuntien päätösten mukaisesti Uusi sairaala – hankkeen investointikulut ja rahoitus on Sote 
ky:n taseessa. Elokuussa 2017 kuntayhtymän hallitus päätti hakea pitkäaikaista lainaa Uu-
den sairaalan rakentamista varten yhteensä 159 milj. euroa. Kuntayhtymän hallitus kilpailutti 
rahoituslaitokset ja niiden pohjalta NIB (Nordic Investment Bank) myönsi 76 milj. € lainaa ja 
EIB (Euroopan investointipankki) myönsi 78 milj. euroa lainaa. Lainasopimuksen mukaiset 
kovenantit: kovenantti A, korolliset velat suhteessa toimintatuottoihin, arvo 31.12.2019 0,4 
(ei saa ylittää suhdelukua 1,2:1,0) ja kovenantti B, lainanlyhennykset, korot ja muut rahoi-
tuskulut suhteessa toimintatuottoihin, arvo 31.12.2019 4 % (ei saa ylittää 15 %). 
 
Vuonna 2017 nostettiin NIB:n (Nordic Investment Bank) myöntämää pitkäaikaista lainaa 
33 000 000 euroa Uuden sairaalan rakentamiseen. Ensimmäisen noston yhteydessä koko 
NIB:n 76 000 000 euron lainalle kilpailutettiin korkosuojaus, jolla vaihtuva korko muutettiin 
kiinteäksi koronvaihtosopimuksella.  
 
Vuonna 2018 nostettiin yhteensä 45 milj. euroa pitkäaikaista lainaa Uuden sairaalan raken-
tamiseen. Lainoista 25 milj. euroa nostettin NIB:ltä ja 20 milj. euroa EIB:ltä. NIB:n lainalla on 
edellä mainittu korkosuojaus ja EIB:n 20 milj. laina on kiinteäkorkoinen. Vuonna 2019 nos-
tettiin EIB:n lainaa 20 milj. euroa sekä helmikuussa että kesäkuussa. Vuoden 2019 lopussa 
EIB:n lainaa oli nostamatta vielä 18 milj. euroa. NIB:n lainaa nostettiin vuodn 2019 marras-
kuussa 10 milj. euroa ja NIB:n lainaa oli vuoden 2019 lopussa nostamatta 8 milj. euroa. Kai-
nuun sotella on pitkäaikaista lainaa 31.12.2019 yhteensä 130 025 133,10 euroa (31.12.2018 
pitkäaikaista lainaa oli yhteensä 80 080 706,60 euroa). Näistä ei ole yhtään valuuttalainoja. 
 
Taloudelliset riskit: 
Palkkojen harmonisointi: 
Palkkojen harmonisointityö koskee ensivaiheessa KVTESin (Kunnallinen yleinen virka- ja 
työehtosopimus) palkkoja (TS = Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 
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ja LS= Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus KVTES:n toteutumisen jälkeen). 
KVTES/palkkojen harmonisointiprosessissa on parhaillaan menossa sekä palkkojen selvitys 
yksiköittäin että laskenta takautuvien ja viivästyskorkojen osalta.  Hinnoittelu- ja tasokohtais-
ten palkkojen selvitys on lähtökohtaisesti tehty.  
 
Tarkastettujen palkkataulukon osien osalta takautuvia maksuja syntyisi n. 10 miljoonaa eu-
roa. Tehtäväkohtaisten palkkojen korjaamisen reaaliaikaiset kustannukset ovat n. 2,1 mil-
joonaa euroa ja lisäksi viivästyskoroista muodostuu huomattava summa.  
 
Tavoitteena on saada laskettua takautuvien (vuoteen 2013 saakka) sekä viivästyskorkojen 
määrä sekä selvitettyä kaikki palkat (KVTES) siten että KVTESin palkkojen harmonisointi 
olisi yhtymähallituksen käsiteltävissä huhtikuun 2020 kokouksessa. 
 
 
Vahinkoriskit: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on pakollisten vakuutusten lisäksi va-
kuutettuna vapaaehtoisesti sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat kuntayhtymän järjestämässä 
toiminnassa mukana ollessaan sekä henkilökunta matkustaessaan enintään 1 kk kestävillä 
virkamatkoilla. Kuntayhtymän toiminta on vakuutettu julkisyhteisön vastuuvakuutuksella va-
hingonkorvausvelvollisuuden varalta sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetusta varalli-
suusvahingosta. Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella täy-
destä arvosta ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta (all risk). Kuntayhtymän hallituk-
sen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetyt viranhaltijat on vakuutettu hallinnon vastuuvakuu-
tuksella. 
 
 
Sote – ja maakuntauudistus:  
Valtakunnallisessa valmistelussa olleen Sote- ja maakuntauudistuksen päämääränä oli pe-
rustaa uudet maakunnat, uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus 
sekä siirtää maakunnille uusia tehtäviä.   Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. 

8.3.2018 Maakunta- ja sote- uudistukseen tarvittavien lakien käsittely lopetettiin eduskunnan 
perustuslakivaliokunnassa. Samana päivänä hallitus erosi ja jatkoi toimitusministeriönä, 
kunnes uusi hallitus aloitti eduskuntavaalien jälkeen. Tämä tarkoitti sitä, että samalla koko 
sote-uudistus kaatui. Uudistuksen kaatuminen ei vaikuttanut Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymän varsinaiseen toimintaan. Kuntayhtymä jatkoi hyväksytyn talousarvion 
2019 ja taloussuunnitelman 2020–2022 puitteissa normaalia toimintaansa. Uusi sairaala 
investointi eteni suunnitellusti.   

Maan hallituksen vaihtuminen kesken hallituskauden ja siten sote/maakunta-valmistelun 
keskeytyminen ovat luoneet epävarmuutta sote-kentälle. Antti Rinteen hallituksen linjaukset 
poikkeavat sisällöllisesti edellisen hallituksen linjauksista, mikä vaatii toisenlaisen näkökul-
man omaksumista sote-palvelujen kehittämiseen. Juha Sipilän hallituksen linjaukset korosti-
vat vahvasti asiakkaan valinnanvapautta ja yksityisten palveluntuottajien vahvaa roolia pal-
velujen tuotannossa. Antti Rinteen hallitus puolestaan korosti julkisen sektorin ensisijaisuut-
ta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Joulukuun alussa (3.12.2019) Antti Rinne erosi pää-
ministerin tehtävästä. Tämä osaltaan loi myös epävarmuutta sote-uudistuksen etenemiseen. 
Sanna Marin aloitti pääministerinä 10.12.2019 jatkaen hallitusohjelman Osallistava ja osaa-
va Suomi täytäntöönpanoa. 
 
Arvio keskeneräisten riita-asioiden todennäköisestä vaikutuksesta  
Markkinaoikeus on antanut 13.6.2019 päätöksen 3D-kuvantamislaitteiston hankinta asiassa 
seuraamusmaksun määräämisestä kuntayhtymälle. Kuntayhtymä on hakenut asiaan muu-
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tosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asian käsittely on vielä kesken korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa.  
 
Markkinaoikeuden käsiteltävänä on tällä hetkellä yksi hankinta-asia, joka on tullut vireille v. 
2019 alussa. 
 
Kainuun käräjäoikeudessa 8.11.2017 asti vireillä olleesta työsuhteen irtisanomista koske-
vasta riita-asiasta käräjäoikeus antoi 18.2.2019 tuomion. Kuntayhtymä haki tuomioon muu-
tosta Rovaniemen hovioikeudesta. Hovioikeus antoi 5.9.2019 asiassa tuomion hyläten kun-
tayhtymän valituksen ja pidättäen käräjäoikeuden päätöksen ennallaan. 
 
Kainuun käräjäoikeus antoi 3.6.2019 väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen Kainuun soten 
omistaman tai hallinnoiman arkistoaineiston käytön turvaamiseksi. Kainuun sote haki tur-
vaamistoimen vahvistamista, mutta vastaaja kiisti asian. Asian käsittely on vielä kesken kä-
räjäoikeudessa. 
 
Kainuun käräjäoikeus antoi 15.3.2018 kuljetuskustannuksia koskevassa asiassa päätöksen, 
johon kuntayhtymä haki muutosta hovioikeudelta saatuaan palautettua menetetyn määrä-
ajan valituksen tekemiseksi. Vastapuoli haki muutosta menetetyn määräajan palauttamista 
koskevaan hovioikeuden päätökseen, jonka korkein oikeus kumosi 8.10.2019 antamalla 
päätöksellään. Kainuun käräjäoikeuden 15.3.2018 antama päätös kuljetuskustannuksista jäi 
lainvoimaiseksi. 
 
Kainuun käräjäoikeudessa oli 27.4.2018 saakka vireillä työsuhteen päättämistä koskeva 
riita-asia, jossa tehtiin 9.1.2020 yhtymähallituksen hyväksymä sovintosopimus. 
 
Kainuun käräjäoikeus antoi 28.2.2019 tuomion henkilörekisteririkosasiassa Kainuun soten 
työntekijää vastaan. Tuomion mukaan kuntayhtymä velvoitettiin maksamaan osa vahingon-
korvauksista yhteisvastuullisesti työntekijän kanssa. Yksi asianomistaja sekä vastaajan asi-
anajaja valittivat hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta. Hovioikeus antoi 2.10.2019 rat-
kaisunsa, jonka mukaan vastaajan asianajajan palkkiovalitukselle ei myönnetty jatkokäsitte-
lylupaa, mutta työntekijä velvoitettiin maksamaan vahingonkorvaus valittaneelle asianomis-
tajalle. Työntekijä on maksanut käsiteltävässä tapauksessa kaikki käräjäoikeudessa ja hovi-
oikeudessa tuomitut korvaukset asianomistajille. 
 
Helsingin käräjäoikeus antoi 4.5.2018 tuomion vahingonkorvausasiassa, joka koskee vuon-
na 2012 järjestettyä Kuhmon terveysaseman vastaanottotoimintapalvelun tarjouskilpailua. 
Kainuun sote haki tuomioon muutosta hovioikeudelta. Asian käsittely on vielä kesken hovi-
oikeudessa. 
   

1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toteaa, että sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymässä järjes-
tetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Hal-
lintosääntöä päivitettiin yhtymävaltuustossa 20.6.2018 § 11. Päivitetty hallintosääntö tuli 
voimaan 1.1.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Yhtymävaltuusto hyväksyi 19.12.2018 § 24 
myös konserniohjeen päivityksen. Päivitetty konserniohje tuli voimaan 1.1.2019 ja on voi-
massa toistaiseksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakisääteiset tehtä-
vät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
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kuntayhtymän hallitus on 19.6.2013 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh-
jeet kuntayhtymässä noudatettavaksi. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteet 25.6.2014 § 8. Yhtymähallitus on 21.11.2018 § 244 hyväksynyt 
Kainuun soten riskienhallintasuunnitelman 2019 – 2020. Yhtymävaltuustolle suunnitelma 
annettiin tiedoksi 19.12.2018 § 20. Yhtymähallitus on 23.1.2019 § 19 hyväksynyt sisäisen 
tarkastuksen suunnitelman vuosille 2019 – 2020. Kuntayhtymän tasolla riskienhallinta-
analyysi on tehty WPro -ohjelman Kuntalain mukainen vaarojen selvittäminen ja arviointi –
osioon.  Työturvallisuuslain 10 §:n mukainen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi suorite-
taan HaiPro –sovelluksella. Työyksiköt päivittävät työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 
joka toinen vuosi tai toiminnan olennaisesti muuttuessa. 

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat omalta osaltaan puolivuosittain raportoineet kuntayhtymän 
yhtymähallitukselle sisäisen valvontansa järjestämisestä. Raporteissa kuvattu sisäisen val-
vonnan laajuus vaihtelee eri tulosalueiden koosta ja toiminnasta johtuen 2-10 sivun mittai-
sena.  

Osana riskienhallintaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vakuutukset 
ovat ajan tasalla (kilpailutettu keväällä 2019) ja riittävän kattavat. Kainuun soten toiminta-
alueella ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella merkittävässä määrin sellaisia vahinkota-
pahtumia, jotka olisivat edellyttäneet korvauksia joko kuntayhtymälle itselleen, kuntayhty-
män työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle.   

Terveysperusteiset poissaolot (työtapaturmat ja sairauspoissaolot) ovat 211 henkilötyövuot-
ta vuonna 2019 (205 HTV v. 2018) eli ovat vuonna 2019 olleet 15,7 työpäi-
vää/henkilötyövuosi (15,0 työpäivää/HTV v. 2018). Luvut eivät sisällä Kainuun Työterveys –
liikelaitosta. 

Potilasasiamieheen otettiin vuonna 2019 yhteyttä 1637 kertaa (v. 2018 yhteydenottoja oli 
1740). Yhteydenottojen kokonaismäärä on hiukan laskenut (noin 5,9 %) edelliseen vuoteen 
verrattuna. Ainoastaan vanhuspalvelujen tulosalueella (nousua 23,9 %) ja erittelemättömis-
sä (nousua 7,4 %) yhteydenotot ovat lisääntyneet. Kaikilla muilla tulosalueilla yhteyden-
otoissa on tapahtunut laskua.   

Hoidon laatua koskeva tyytymättömyys on ollut useimmiten yhteydenoton syynä, ja selvänä 
kakkosena on potilas- ja lääkevahinkoasioihin liittyvät yhteydenotot, joissa on kuitenkin ha-
vaittavissa laskua (noin 19,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitoon pääsyä koskevissa 
yhteydenotoissa on sen sijaan tapahtunut selvä nousu (49,4 %). Hoitoon pääsyä koskevat 
yhteydenotot painottuvat niihin toimintoihin (aikuisten mielenterveyspalvelut, silmätaudit ja 
terveysasemien vastaanottotoiminta), joissa on ollut suurin vajaus lääkärityövoimasta. Koh-
teluun liittyvät yhteydenotot ovat kääntyneet laskuun (laskua 29,2 %) edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Tehtyjen potilasvahinkoilmoitusten määrä on ollut jyrkässä nousussa kaksi edellistä vuotta. 
Tähän lienee osaltaan vaikuttanut se, että vuoden 2018 aikana tuli mahdolliseksi tehdä poti-
lasvahinkoilmoitus myös sähköisesti. Lisääntyneestä vahinkoilmoitusten lukumäärästä huo-
limatta korvaukseen oikeutettujen vahinkotapaisten määrä on pysynyt jokseenkin samana. 
Tästä voi päätellä, että potilasvahinkoilmoituksia tehdään myös sellaisesta tyytymättömyy-
destä (esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön toiminnasta, menettelytavoista ja käyttäyty-
misestä), joita koskevia moitteita Potilasvakuutuskeskus ei voi tutkia. Potilasvakuutuskeskus 
voi ottaa kantaa vain siihen, onko korvauksenhakijalla oikeus vahingonkorvaukseen potilas-
vahinkolain nojalla.  
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Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemista (kuntayhtymän toimintaa koskevista) vahinkoilmoi-
tuksista johti korvauksen maksamiseen 34 korvauspäätöstä, joka on 28,1 % vakuutuskes-
kuksen ratkaisemasta 121 ilmoituksesta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
maksoi vuonna 2019 vakuutusmaksua Potilasvakuutuskeskukselle 507.913,61 euroa (v. 
2018 vakuutusmaksu oli 462.857,01 euroa). Nämä luvut eivät sisällä korvausvastuuvarauk-
sia.  

Henkilöriskien osalta on olemassa sijais-/varahenkilöjärjestely, jossa henkilöille on määritelty 
poissaolon ajaksi sijaiset / varahenkilöt. Järjestelyä tulee edelleen kehittää etenkin, jos eräi-
den avainhenkilöiden poissaolot jatkuisivat pitemmän ajan. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikat päivitet-
tiin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän toimesta. Nämä uusitut tietoturva- ja tietosuojapolitiik-
ka hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 9.10.2019 / § 251. Kyseessä ovat hallinnolliset 
ohjeet, jotka määrittelevät tietoturvan ja tietosuojan tarkoituksen, tavoitteet, organisoinnin, 
vastuut, toteutuskeinot sekä seurannan kuntayhtymässä. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 
ovat voimassa toistaiseksi ja voimassaolo jatkuu, ellei niitä nimenomaisesti kumota. Nyt hy-
väksytyt tietoturva- ja tietosuojapolitiikka korvasivat aiemmin voimassa olleen tietoturvapoli-
tiikan (8.5.2013/§221). 
 
Tietoturva- ja tietosuojatyön päämäärä on turvata Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, 
estää tietojen, henkilötietojen ja tietojärjestelmien joutuminen ulkopuolisille sekä estää nii-
den valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen, mini-
moida aiheutuvat vahingot sekä hoitaa muut rekisterinpitäjälle kuuluvat tietosuojaan liittyvät 
velvollisuudet. Normaaliajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan 
toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen.  

Materiaalipalvelut toimii kahdessa paikassa 1.4.2019 alkaen, kun uusi logistiikkakeskus (G-
rakennus) otettiin käyttöön. Logistiikkakeskuksessa työskentelevät varastopäällikkö, ostajat 
sekä kaksi (2) varastonhoitajaa. Kehräämöntien vuokratiloihin jäi edelleen neljä (4) varas-
tonhoitajaa. Materiaalipalvelut huolehtivat kulutustavaroiden varastoinnin, toimitukset, sisäi-
sen logistiikan, ostot hankintaohjeen mukaisesti sekä tavarakuljetukset Kainuun soten alu-
eella. 

Hankintayksikkö toimii hallinnon tulosalueelle. Vuonna 2019 hankintayksikkö teki 37 tarjous-
kierrosta, jotka ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi/kainuu –palvelussa ja hankintailmoitukset.fi sivuil-
la. Pienhankintakierroksia hankintayksikössä tehtiin 11.  

Oikaisuvaatimuksia saatiin yhteensä viisi (5) kappaletta. Kyseessä olivat EU-kynnysarvon 
ylittävä hankinta, johon oikaisuvaatimuksia jätettiin kolme (3). Hankinta ei edennyt markki-
naoikeuteen sekä kaksi (2) kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintaa, joista toinen on 
osatarjouksen osalta markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus määräsi Kainuun sosiaali- ja 
terveyden huollon kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25.000 euroa  3 
D kuvantamislaitteen suorahankintaan liittyen (MAO:273/19). 

Kainuun maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu ja kokonaisarkkitehtuurityö päättyi kevääl-
lä 2019 maakuntauudistuksen valmistelun keskeydyttyä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymän osalta tietosuojan hallintamalliin ja tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuu-
riin liittyvää työskentelyä on kuitenkin jatkettu maakuntauudistuksen valmistelun päättymisen 
jälkeen Arter Oy:n toimittamaan, ja Kainuun liiton hankkimaan ARC-ohjelmaan. Kainuun 
liitto ei tule jatkamaan ARC-ohjelmiston käyttöä enää vuonna 2020, joten Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymälle on hankittu vuoden 2019 lopussa oma käyttöoikeus 
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ARC-ohjelmistoon ja Kainuun liiton ARC-ympäristöön talletetut tiedot siirretään Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon omaan ohjelmaympäristöön vuoden 2020 alkupuolella.  

Sisäinen tarkastaja on tehnyt tarkastuksia vuosille 2019 – 2020 laaditun tarkastussuunnitel-
man mukaisesti otantana. Sisäisen tarkastuksen laajuus on kattanut kuntayhtymän koko 
toimintakentän. Kuluneella tilikaudella tehtyjen otantatarkastusten perusteella sisäinen tar-
kastus ei ole havainnut olennaisia virheitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
män toiminnassa. Tarkastuksista on raportoitu kuntayhtymän johtoa. Sisäinen tarkastaja on 
mukana Uusi sairaala –hankkeen talousryhmässä asiantuntijajäsenenä tarvittaessa. Talous-
ryhmä seuraa hankkeen talousasioiden hoitoa ja talouden toteutumista. 

Sisäinen tarkastaja jäi eläkkeelle 1.10.2019 alkaen. Tarkastuslautakunta valitsi kokoukses-
saan 23.5.2019 § 41 sihteerikseen 1.7.2019 alkaen johdon sihteeri Sari Keräsen. Päätös 
sisäisen tarkastajan tehtävien hoitamisesta on selvityksen alla. Sisäisen tarkastajan tehtävä 
on maaliskuussa 2020 laitettu julkisesti haettavaksi. 
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus   

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen  
 
 
Taulukko 9. Kainuun soten ja liikelaitoksen yhdistetty eliminoitu tuloslaskelma  
 

 
    
 
  



35 
 
  

1.3.2 Toiminnan rahoitus  
Taulukko 10. Kainuun soten ja Kainuun työterveys –liikelaitoksen yhdistetty rahoituslaskelma 
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RAHOITUSLASKELMA

KAINUUN SOTE JA KAINUUN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018

Toiminnan rahavirta 5 125 689,79 11 674 544,86
   Vuosikate 7 935 791,79 7 667 286,86
   Satunnaiset erät 0,00 0,00
   Tulorahoituksen korjauserät           -2 810 102,00 4 007 258,00

Investointien rahavirta -54 263 072,27 -48 781 683,25
   Investointimenot -54 744 595,98 -48 883 830,23
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 60 100,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 481 523,71 42 046,98

Toiminnan ja investointien rahavirta -49 137 382,48 -37 107 138,39

Rahoituksen rahavirta
  Antolainauksen muutokset 0,00 -13 720,00
   Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -13 720,00
Lainakannan muutokset 37 944 426,50 56 444 426,50
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00 45 000 000,00
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -55 573,50 -555 573,50
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 000,00 12 000 000,00

Oman pääoman muutokset -461 300,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset 17 275 194,29 -21 675 404,75
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -18 463,65 -221 370,05
   Vaihto-omaisuuden muutos -493 884,26 -188 314,80
   Saamisten muutos 8 486 376,92 -1 430 627,96
   Korottomien velkojen muutos 9 301 165,28 967 584,90
Rahoituksen rahavirta 55 219 620,79 34 755 301,75

Rahavarojen muutos 5 620 938,31 -2 351 836,64
Rahavarojen muutos
   Kassavarat 31.12. 14 514 234,46 8 893 296,15
   Kassavarat  1.1. 8 893 296,15 11 245 132,79

5 620 938,31 -2 351 836,64

Investointien tulorahoitus % 14,5 15,7
Lainanhoitokate 0,7 16,4
Kassan riittävyys, pv 8,3 8,3

-110 546 757,43 -61 409 374,95 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen 
kertymä 5 vuodelta  
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1.4 Rahoitusasema    

1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut   
 
Taulukko 11. Kainuun soten ja Kainuun työterveys –liikelaitoksen yhdistetty tase  
 
VASTAAVAA 2019 2018 VASTATTAVAA 2019 2018

1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
A  PYSYVÄT VASTAAVAT 163 998 117 671 A  OMA PÄÄOMA 14 562 15 024
I   Aineettomat hyödykkeet 1 869 1 842 I  Peruspääoma 13 178 13 178
   1. Aineettomat oikeudet 434 745 IV Muut omat rahastot 1 176 1 176
   2. Muut pitkävaikutteiset menot 1 435 1 097 V Edellisten tilikausien yli/allijäämä 209 567
   3. Ennakkomaksut 0 0
 VI Tilikauden yli/alijäämä 0 104
II  Aineelliset hyödykkeet 160 565 114 852
  1. Maa- ja vesialueet 849 848 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 0 0
  2. Rakennukset 24 732 26 672    VARAUKSET
  3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 335 2 537   1. Poistoero 0 0
  4. Koneet ja kalusto 4 132 4 427   2. Vapaaehtoiset varaukset 0 0
  6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 128 517 80 368

C  PAKOLLISET VARAUKSET 6 103 8 913
III  Sijoitukset 1 565 978   2. Muut pakolliset varaukset 6 103 8 913
  1. Osakkeet ja osuudet 1 193 606
  3. Muut lainasaamiset 0 0 D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 724 1 700
  4. Muut saamiset 372 372   1. Valtion toimeksiannot 219 227

  2. Lahjoitusrahastojen pääomat 358 368
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 273 1 231   3. Muut toimeksiantojen pääomat 1 146 1 104
  1.  Valtion toimeksiannot 0 0
  2.  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 127 127 E  VIERAS PÄÄOMA 189 746 142 501
  3.  Muut toimeksiantojen varat 1 146 1 104 I  Pitkäaikainen 130 025 80 081

  2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 130 025 80 081
C VAIHTUVAT  VASTAAVAT 46 864 49 236   3  Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
I  Vaihto-omaisuus 2 337 1 844
  1. Aineet ja tarvikkeet 2 337 1 844 II Lyhytaikainen 59 721 62 420

  1. Joukkovelkakirjalainat 0 12 000
  2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 56 56

II Saamiset 30 013 38 499   3  Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
  Pitkäaikaiset saamiset 132 132   5. Saadut ennakot 5 5
  1. Lainasaamiset 132 132   6. Ostovelat 22 209 15 504
  Lyhytaikaiset saamiset 29 881 38 367   7. Muut velat 3 513 3 284
  1. Myyntisaamiset 6 472 9 475   8. Siirtovelat 33 939 31 572
  2. Lainasaamiset 70 86
  3. Muut saamiset 5 570 4 796 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 212 135 168 138
  4. Siirtosaamiset 17 769 24 010 TASEEN  TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 7 9
IV Rahat ja pankkisaamiset 14 514 8 893 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55 40

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 56 41
VASTAAVAA  YHTEENSÄ 212 135 168 138 Kertynyt yli-/alijäämä, 209 671

Lainakanta 31.12. 130 080 92 136
Lainasaamiset 202 218  
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1.5 Kokonaistulot ja –menot   
 
Taulukko 12. Kuntayhtymän kokonaistulot ja –menot  
  
KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT
KAINUUN SOTE KONSERNI

2019 2018 2019 2018
TULOT (ulkoiset) 1 000 e 1 000 e % MENOT (ulkoiset) 1 000 e 1 000 e %
Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 355 688 353 829 87,5 Toimintakulut 345 968 345 200 83,1
Verotulot 0 0 0,0    -valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0
Valtionosuudet 0 0 0,0 Korkomenot 665 230 0,2
Korkotuotot 9 29 0,0 Muut rahoituskulut 925 713 0,2
Muut rahoitustuotot 292 236 0,1 Satunnaiset kulut 0 30 0,0
Satunnaiset tulot 0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 2 810 -4 007 0,7
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,0 0,0

0,0 0,0
Investoinnit 0,0 Investoinnit 0,0

Rahoitusosuudet 0 60 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 53 976 49 086 13,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 482 42 0,1  0,0

0,0  0,0
Rahoitustoiminta 0,0 Rahoitustoiminta 0,0

Antolainojen vähennykset 0 0 0,0 Antolainojen lisäykset 0 14 0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 45 000 12,3 Pitkäaik.lainojen vähennys 56 556 0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 57 000 0,0 Lyhyt aik.lainojen vähennys 12 000 45 000 2,9
Oman pääoman lisäykset 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0 0,0

TULOT YHTEENSÄ 406 471 456 196 100,0 MENOT YHTEENSÄ 416 400 436 822 100,0

Täsmäytys:
Kokonaistulojen ja menojen erotus -9 929 19 374
Rahavarojen muutos -7 473 -2 292
./.Muut maksuvalmiuden muutokset 17 401 21 665

9 929 19 373

 
 
 

1.6 Konsernin toiminta ja talous  

1.6.1 Konsernirakenne 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymällä on yksi liikelaitos; Kainuun Työter-
veys -liikelaitos, joka yhdistetään erikseen kuntayhtymän tilinpäätökseen. Kainuun Työter-
veys –liikelaitoksen toimintaa on jatkanut 1.1.2019 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon -kuntayhtymän tytäryhtiö Kainuunmeren Työterveys Oy, joka on yhdistelty konserni-
tilinpäätökseen. Kainuun sote –konsernin pääomaosuus Kainuunmeren Työterveys Oy:ssä 
on 53,87 prosenttia. Konsernin sisäinen omistus ja keskinäiset liiketapahtumat Kainuunme-
ren Työterveys Oy:n osalta on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. 
 
Lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon –kuntayhtymä on omistajana Pohjois-Suomen 
laboratoriokeskus –liikelaitoskuntayhtymässä 10,58 prosentin osuudella (yhdistelty konserni-
tilinpäätökseen kuntayhtymän omistusta vastaava osuus). Muita omistajia ovat Keski-
Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Lapin, Länsi-Pohjan ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä on osakkaana Pohjois-Suomen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon osuuskunnassa, pohjoisten sairaanhoitopiirien yhteisesti omistamas-
sa Medieco Oy:ssä (omistusyhteysyhteisö) 11,59 prosentin osakepääomaosuudella, Tervia 
Osaajat Oy:ssä, Una Oy:ssä, Kuntien Tiera Oy:ssä, SOTEVirtuaalikirjasto Oy:ssä, Rokuan 
Terveys- ja Kuntouttamissäätiössä ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatus-
yhdistyksessä. 
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Kuntayhtymällä ei ole taseyksikkönä käsiteltäviä rahastoja. Toimeksiantojen varoissa ja 
pääomissa on testamenttilahjoituksena saatu Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajien ra-
hasto. 
 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu. 
 
Liikelaitoksen toimintaa on selostettu kohdassa 1.1.5 
 
 
YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

Yhdistelty kpl Ei yhdistelty kpl
Kainuun työterveys -liikelaitos 1
Tytäryhteisöt
Kainuunmeren Työterveys Oy 1
Kuntayhtymät
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen 
liikelaitoskuntayhtymä, Nordlab

1

Yhteensä 3 0

Yhdistely konsernitilinpäätökseenKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä -konserni

 
 

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 
 
Kuntayhtymän konserni- ja omistajaohjausta konserniin kuuluvassa tytäryhtiössä on toteu-
tettu yhtymähallituksen yhtiön hallitukseen nimeämien edustajien välityksellä sekä antamalla 
tytäryhtiölle ohjeita ja suosituksia kuntayhtymäkonsernin yhtenäisten strategisten tavoittei-
den määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja seu-
rannan järjestämiseksi. 
 
Tytäryhtiö Kainuunmeren Työterveys Oy on raportoinut vuoden 2019 aikana yhtymähallituk-
selle olennaisista toimintaansa koskevista asioista, tavoitteidensa toteutumisesta ja taloudel-
lisesta tuloksestaan.  
 
Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoit-
teiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettely-
tapoja ja tehostaa kuntayhtymäkonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntayhtymä-
konsernia ja kuntayhtymän muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin peri-
aattein ja kuntayhtymäkonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.  
 
Konserniohje täydentää tytäryhteisöille niiden perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä 
asetettuja kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavoitteita. Konserniohjeen tavoitteena on kun-
tayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kuntayhty-
män yhteisöistä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. 
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1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 
Kainuun soten konsernirakenne muuttui vuoden 2019 alussa siten, että Kainuun Työterveys 
–liikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin ja 1.1.2019 lukien toiminta siirtyi Kainuunmeren Työter-
veys Oy:lle. Kainuunmeren Työterveys Oy perustettiin 13.10.2016, mutta se ei ollut toimin-
nassa ennen vuoden 2019 alkua. 1.1.2019 lukien yhtiö on tuottanut osakkailleen ja muille 
mahdollisille tuleville osakkeenomistajilleen työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja sekä 
toimintaansa liittyen harjoittanut myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa liiketoi-
mintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuoli-
sille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa sen osakkeenomistajien sidosyksik-
könä eikä johda toimintaan markkinoilla. 
 
Kuhmon kaupunki on irtisanonut työterveyshuollon sopimuksen Kainuunmeren Työterveys 
Oy:n kanssa 31. joulukuuta 2019 lukien. Kuhmon kaupunginhallitus päätti kilpailuttaa työter-
veyshuollon palvelut ja palveluntuottajaksi valittiin toinen palveluntarjoaja. Työterveyden 
osalta kilpailutusta ei suoritettu. Kainuunmeren Työterveyden osakkaista myös Kajaanin 
kaupunki harkitsi vuoden 2019 aikana työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamista tai jär-
jestämistä toisella tavalla. Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkaita ovat Kainuun sote-
kuntayhtymä ja Kainuun kunnat, pois lukien Puolanka. Osakkaat eivät ole allekirjoittaneet 
yhtiön osakassopimusta.  
 

1.6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja 
tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännök-
siä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä turvataan omaisuus ja 
voimavarat toiminnan harjoittamiseen. 
  
Konserniohjeen mukaan konsernijohdolla tarkoitetaan yhtymähallitusta ja kuntayhtymän joh-
tajaa. Toimivallan ja – vastuujako konserniohjauksessa ovat toteutuneet yhtymävaltuuston 
hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.  Ohjeiden anto kuntayhtymän edustajille tytäryhti-
össä on toteutettu konserniohjeen mukaisesti. 
 
Sisäisen valvonnan järjestämisessä kuntayhtymän johdon tehtävänä on ohjeistaa, valvoa ja 
arvioida kuntayhtymän ja sen konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan järjestelmän ja menet-
telyjen toimivuutta. 
 
Kuntalain 14 §:n mukaan yhtymävaltuuston tulee päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteista. Kainuun sote -kuntayhtymä noudattaa yhtymähallituksen hy-
väksymää riskienhallintasuunnitelmaa. Tytäryhtiön hallitus vastaa oman yhtiönsä riskienhal-
lintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. 
 
Kuntayhtymän tytäryhtiö on raportoinut kuntayhtymälle ohjeiden mukaisesti osavuosikat-
sauksissa ja lisäksi pyydettäessä sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja 
talouden kehittymisestä sekä arviosta niihin liittyvistä riskeistä. 
 
Toimintakertomuksessa on arvioitava kuntayhtymän ja konsernin toiminnan laajuuteen ja 
rakenteeseen liittyviä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä tasapuolisesti ja katta-
vasti sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. 
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Riskienhallinnan osalta toiminnan kehittämistä tulee jatkaa. Yhteenvetona todetaan, että 
konsernivalvonnan kohdealueissa ei ole havaittu sellaisia puutteita ja virheitä, joista tulee 
tehdä erityistä selvitystä. 

1.6.5 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Konserniohjeessa määritetyt omistajaohjauksen periaatteet mahdollistavat hyvin joustavan 
omistajapolitiikan. Konsernin rakennetta ja tytäryhteisöjen roolia arvioidaan jatkossakin ta-
paus kerrallaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta.  
Konsernissa on valmistauduttu hyvin toimintaympäristön muutoksiin mm. yhtiö- ja omaisuus-
järjestelyin. Toteutettu yhtiöittäminen parantaa konserniyhteisöjen toimintaedellytyksiä ja 
turvaa siten entistä kilpailukykyisemmän ja ajanmukaisemman palvelutuotannon niin kunta-
laisille, asiakkaille kuin omistajille. 
 
Kainuun sote -kuntayhtymän ja konserniyhteisöjen toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä 
voivat pitkällä tähtäimellä olla Kainuun sote -kuntayhtymän alueen väestön ikääntyminen ja 
siihen liittyvä kasvava palveluiden tarve yhdistettynä alhaiseen syntyvyyteen ja huoltosuh-
teen heikkenemiseen sekä yleiset taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutok-
set.    
 
Suomen valtion ja Kainuun alueen positiivisena jatkunut taloussuhdanne vuonna 2019 ei ole 
näkynyt Kainuun soten täysjäsenkuntien maksuosuuksien tai toiminnan tuottojen merkittä-
vänä kasvuna. Kainuun sote -kuntayhtymän ja konserniyhteisöjen taloudellisen aseman ar-
vioidaan kuitenkin pysyvän vakaana myös tulevina vuosina. Merkittäviä toimintaan vaikutta-
via tekijöitä konserniyhteisöjen toiminnassa voi syntyä, mikäli omistajakunnat vetäytyvät 
merkittävästi konserniyhteisöjen palveluiden käyttämisestä.  
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Taulukko 13. Tuloslaskelma ja tunnusluvut  
 
1.6.1 Konsernin tuloksen muodostuminen

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2019 2018

1 000 € 1 000 €
Toimintatuotot 355 688 353 829
Toimintakulut -345 968 -345 200
Valmistus omaan käyttöön 0 0
Toimintakate 9 720 8 629

Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot 9 29
   Muut rahoitustuotot 293 236
   Korkokulut -665 -230
   Muut rahoituskulut -925 -713
   Vuosikate 8 432 7 951
Poistot ja arvonalentumiset -8 045 -7 686
Satunnaiset tuotot ja kulut
   Satunnaiset tuotot 0 -31
Tilikauden tulos 387 234
Laskennalliset verot -84 0
Poistoeron muutokset
Rahastojen muutokset
Vähemmistöosuudet -152 0
Tilikauden yli-/alijäämä 151 234

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut % 102,8 102,5
Vuosikate/Poistot, % 104,8 103,4  
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Taulukko 14. Konsernin rahoituslaskelma  
 
 KAINUUN SOTE -KONSERNI

2019 2018
1 000 € 1 000 €

Toiminan rahavirta
   Vuosikate 8 432 7 951
   Satunnaiset erät 0 -31
   Tulorahoituksen korjauserät -2 810 4 007

Investointien rahavirta
   Investointimenot -53 976 -49 086
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 60
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 482 42

Toiminnan ja investointien rahavirta -47 872 -37 057

Rahoituksen rahavirta
   Antolainasaamisten lisäys 0 -14
   Antolainasaamisten vähennys 0 0
Lainakannan muutokset
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 45 000
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -56 -556
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 12 000

Oman pääoman muutokset -461
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -19 -221
   Vaihto-omaisuuden muutos -494 -188
   Saamisten muutos 8 239 -22 351
   Korottomien velkojen muutos 10 135 1 095
Rahoituksen rahavirta 55 344 34 765
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos 7 472 -2 292
Rahavarojen muutos
   Kassavarat 31.12. 16 977 9 503
   Kassavarat 1.1. 9 505 11 795

7 472 -2 292

Investointien tulorahoitus 15,6 16,2
Lainanhoitokate 12,6 13,4
Kassanriittävyys, pv 21,1 12,4
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -84 929 -68 021
5 vuodelta  
 
Kainuunmeren Työterveys Oy:n kassavarat 31.12.2018 1 764,40 €. Kainuunmeren Työter-
veys Oy:tä ei ole yhdistelty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän konserniti-
linpäätökseen vuonna 2018, mutta se on yhdistelty siihen vuonna 2019. Yhtiön varsinainen 
toiminta on alkanut 1.1.2019. Edellä esitetty selittää Kainuun sote –konsernin kassavarojen 
eroavuuden 31.12.2018  (9 503 t€) ja 01.01.2019 (9 505 t€). 
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Taulukko 15. Kainuun sote –kuntayhtymän konsernitase  
 
T A S E 
KAINUUN SOTEN KONSERNITASE

VASTAAVAA 2019 2018 VASTATTAVAA 2019 2018

    

PYSYVÄT VASTAAVAT 163 672 117 765 OMA PÄÄOMA 15 122 15 433
Aineettomat hyödykkeet 2 292 2 136 Peruspääoma 13 178 13 178
   Aineettomat oikeudet 808 785 Muut omat rahastot 1 176 1 176
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 484 1 140 Edellisten tilikausien yli/allijäämä 618 846
   Ennakkomaksut 0 211 Tilikauden yli/alijäämä 151 234

Aineelliset hyödykkeet 160 764 115 061 VÄHEMMISTÖOSUUS 613 0
   Maa- ja vesialueet 848 848     Vähemmistöosuus 613 0
   Rakennukset 24 732 26 672
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 335 2 537 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
   Koneet ja kalusto 4 332 4 636     VARAUKSET 0 0
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 128 517 80 368    Poistoero 0 0

   Vapaaehtoiset varaukset 0 0
Sijoitukset 616 568
   Osakkeet ja osuudet 244 196 PAKOLLISET VARAUKSET 6 103 8 913
   Muut lainasaamiset 0 0    Muut pakolliset varaukset 6 103 8 913
   Muut saamiset 372 372

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 723 1 700
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 273 1 231    Valtion toimeksiannot 218 227
    Valtion toimeksiannot 0 0    Lahjoitusrahastojen pääomat 358 368
    Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 127 127    Muut toimeksiantojen pääomat 1 146 1 104
    Muut toimeksiantojen varat 1 146 1 104

VIERAS PÄÄOMA 191 519 143 356
VAIHTUVAT  VASTAAVAT 50 135 50 406 Pitkäaikainen 130 025 80 081
Vaihto-omaisuus 2 337 1 844    Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 130 025 80 081
    Aineet ja tarvikkeet 2 337 1 844    Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Lyhytaikainen 61 410 63 275
Saamiset 30 820 39 059    Joukkovelkakirjalainat 0 12 000
  Pitkäaikaiset saamiset 132 132    Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 56 56
    Lainasaamiset muilta 132 132    Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
  Lyhytaikaiset saamiset 30 688 38 927
    Myyntisaamiset 7 151 9 874    Saadut ennakot 5 5
    Lainasaamiset muilta 70 86    Ostovelat 22 852 15 696
    Muut saamiset 5 659 4 924
    Siirtosaamiset 17 808 24 043    Muut velat 3 617 3 331

   Siirtovelat 34 880 32 187
Rahat ja pankkisaamiset 16 978 9 503

Laskennalliset verot 84 0
VASTAAVAA  YHTEENSÄ 215 080 169 402     Laskennalliset verot 84 0

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 215 080 169 402
TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste. % 7 9

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57 43
Kertynyt yli-/alijäämä 769 1 080
Lainakanta 31.12. 130 165 92 137  

 
 
 
 
 
 



45 
 

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet    

1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuloslaskelma vuodelta 2019 ilman lii-
kelaitosta osoittaa yli-/alijäämää 0 euroa, sen jälkeen kun jäsenkunnilta on merkitty tilinpää-
töksessä laskutettavaksi alijäämän tasaus 15 200 445,23 euroa. 
 
Kainuun Työterveys –liikelaitoksella ei ollut toimintaa vuonna 2019. Liikelaitoksen tulos oli 
alijäämäinen -353,31 €, tulostavoite oli 0 €.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän virallinen tilikauden tulos liikelaitos mu-
kaan lukien osoittaa yli-/alijäämää yhteensä -353,31 euroa. 
 
Hallitus esittää, että vuoden 2019 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
yli/alijäämä 0 euroa ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen alijäämä -353,31 euroa kirjataan 
tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille.  
 
Konsernitilinpäätöksen tulos on 151 028,75 € ylijäämäinen. 
 

1.8 Talousarvion toteutuminen  

1.8.1 Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
nen 
 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 § 18 hyväksynyt koko kuntayhtymää kos-
kevan vuoden 2019 talousarvion ja – suunnitelman määrärahojen ja tuloarvioiden osalta 
bruttona. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt yhtymävaltuuston hyväksymään talousarvi-
oon kohdistuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset. 
 
Vuoden 2019 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote – kuntayhty-
män tasolla.  Kainuun Työterveys – liikelaitoksen tulostavoite vuodelle 2019 oli 0,00 €.  In-
vestointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.  
 
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohje käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 
23.1.2019 § 4 ja käyttösuunnitelma 17.4.2019 § 111. 
 
Käyttötalouden toteutumisvertailu, kuntayhtymä, muutettu talousarvio

KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ 
(ilman Työterveys -liikelaitosta) 1000 € KS 2019

Talousarvio
muutokset 
yhtymävaltu
usto 
18.12.2019 § 
23

Talousarvio 
muutosten 
jälkeen TP 2019

Poikkeama € 
TP 
2019/Muutettu 
TA 2019 (YV 
18.12.2019 § 
23) Poikkeama %

TOIMINTATUOTOT 334 313 -4 069 330 244 345 731 15 487 4,7
TOIMINTAKULUT 327 572 10 282 337 854 336 520 -1 334 -0,4
TOIMINTAKATE 6 741 -14 351 -7 610 9 211 1 601 -221,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 432 0 -1 432 -1 275 157 -11,0
VUOSIKATE 5 309 -14 351 -9 042 7 936 -1 106 -187,8
POISTOT -8 489 0 -8 489 -7 936 553 -6,5
TILIKAUDEN TULOS -3 180 -14 351 -17 531 0 17 531 -100,0
Tilinpäätös 2019 sarakkeessa toimintatuotoissa on huomioitu kunnilta laskutettava alijäämä 15 200 t€  
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Kaikissa muissa taulukoissa talousarviovertailut on tehty suhteessa alkuperäiseen talousar-
vioon, koska muutettua talousarviota ei ole viety tulosaluetasolle vaan se on esitetty vain 
kuntayhtymätasolla. 
 
Ulkoiset toimintatuotot ja –kulut ennen alijäämän tasausta ja eliminointeja   
 
KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      

(sis TTH -liikelaitoksen)                                   
1 000 €

Toteuma
-%

Muutos-
% 
TP2019/T
P2018

Muutos-
% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 350 150 335 807 -1 494 334 313 -4,5 330 531 98,9 -5,6 -1,1 -19 619 -3 782
   Myyntituotot 312 445 293 922 67 293 989 -5,9 293 139 99,7 -6,2 -0,3 -19 306 -850
./. Jäsenkunnilta 290 803 276 000 0 276 000 -5,1 276 000 100,0 -5,1 0,0 -14 803 0
   Maksutuotot 28 970 30 260 0 30 260 4,5 28 588 94,5 -1,3 -5,5 -382 -1 672
   Tuet ja avustukset 5 385 7 106 -1 561 5 545 3,0 4 736 85,4 -12,1 -14,6 -649 -809
   Muut tuotot 3 350 4 519 0 4 519 34,9 4 068 90,0 21,4 -10,0 718 -451
TOIMINTAKULUT 341 817 329 066 -1 494 327 572 -4,2 336 520 102,7 -1,5 2,7 -5 297 8 949
Palkat ja palkkiot 141 666 141 719 -244 141 475 -0,1 143 473 101,4 1,3 1,4 1 807 1 998
Henkilösivukulut 34 272 33 309 -51 33 258 -3,0 33 286 100,1 -2,9 0,1 -986 28
   Henkilöstökulut 175 938 175 028 -295 174 733 -0,7 176 759 101,2 0,5 1,2 821 2 026
       Asiakaspalvelujen ostot 56 230 50 392 0 50 392 -10,4 56 074 111,3 -0,3 11,3 -156 5 682
       Muiden palvelujen ostot 54 851 48 802 -114 48 688 -11,2 47 334 97,2 -13,7 -2,8 -7 517 -1 354
   Palvelujen ostot yhteensä 111 081 99 194 -114 99 080 -10,8 103 408 104,4 -6,9 4,4 -7 673 4 328
   Aineet ja tavarat 25 377 24 634 -20 24 614 -3,0 25 541 103,8 0,6 3,8 164 927
   Avustukset 14 179 14 186 71 14 257 0,6 14 771 103,6 4,2 3,6 592 514
   Vuokrat 13 998 13 829 4 13 833 -1,2 13 874 100,3 -0,9 0,3 -124 41
   Muut kulut 1 244 2 194 -1 140 1 054 -15,3 2 167 205,6 74,2 105,6 923 1 113
TOIMINTAKATE 8 333 6 741 0 6 741 -19,1 -5 989 -88,8 -171,9 -188,8 -14 322 -12 731
   Rahoituskulut ja -tuotot -666 -1 432 0 -1 432 115,0 -1 276 89,1 91,6 -10,9 -610 156
VUOSIKATE 7 667 5 309 0 5 309 -30,8 -7 265 -136,8 -194,8 -236,8 -14 932 -12 575
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 564 -8 489 0 -8 489 12,2 -7 936 93,5 4,9 -6,5 -372 553
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 103 -3 180 0 -3 180 0,0 -15 201 478,0 0,0 378,0 -15 304 -12 022
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 103 -3 180 0 -3 180 0,0 -15 201 478,0 0,0 378,0 -15 304 -12 022

Muutos € 
TP2018/TP

2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019TP 2018 TA 2019
Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos-
%

KS-19/
TP-18 TP 2019

 
 
 
Ulkoiset toimintatuotot ja –kulut ennen eliminointeja   
 
KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitosta)                                   
1 000 €

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP2019/TP2
018

Muutos-% 
TP2019/KS
2019

TOIMINTATUOTOT 344 534 335 807 -1 494 334 313 -3,0 345 731 103,4 0,3 3,4 -1 197 -11 418
   Myyntituotot 306 856 293 922 67 293 989 -4,2 308 339 104,9 0,5 4,9 -1 483 -14 350
./. Jäsenkunnilta 290 803 276 000 0 276 000 -5,1 291 200 105,5 0,1 5,5 -397 -15 200
   Maksutuotot 28 970 30 260 0 30 260 4,5 28 588 94,5 -1,3 -5,5 382 1 672
   Tuet ja avustukset 5 366 7 106 -1 561 5 545 3,3 4 736 85,4 -11,7 -14,6 630 809

   Muut tuotot 3 342 4 519 0 4 519 35,2 4 068 90,0 21,7 -10,0 -726 451

TOIMINTAKULUT 336 325 329 066 -1 494 327 572 -2,6 336 520 102,7 0,1 2,7 -195 -8 948
Palkat ja palkkiot 139 636 141 719 -244 141 475 1,3 143 473 101,4 2,7 1,4 -3 837 -1 998
Henkilösivukulut 33 804 33 309 -51 33 258 -1,6 33 286 100,1 -1,5 0,1 518 -28
   Henkilöstökulut 173 440 175 028 -295 174 733 0,7 176 759 101,2 1,9 1,2 -3 319 -2 026
       Asiakaspalvelujen ostot 56 092 50 392 0 50 392 -10,2 56 074 111,3 0,0 11,3 18 -5 682

       Muiden palvelujen ostot 52 453 48 802 -114 48 688 -7,2 47 334 97,2 -9,8 -2,8 5 119 1 354

   Palvelujen ostot yhteensä 108 545 99 194 -114 99 080 -8,7 103 408 104,4 -4,7 4,4 5 137 -4 328
   Aineet ja tavarat 25 240 24 634 -20 24 614 -2,5 25 541 103,8 1,2 3,8 -301 -927
   Avustukset 14 179 14 186 71 14 257 0,6 14 771 103,6 4,2 3,6 -592 -514
   Vuokrat 13 710 13 829 4 13 833 0,9 13 874 100,3 1,2 0,3 -164 -41
   Muut kulut 1 211 2 194 -1 140 1 054 -13,0 2 167 205,6 78,9 105,6 -956 -1 113
TOIMINTAKATE 8 210 6 741 0 6 741 -17,9 9 211 136,6 12,2 36,6 -1 001 -2 470
   Rahoituskulut ja -tuotot -670 -1 432 0 -1 432 113,7 -1 275 89,0 90,3 -11,0 605 -157
VUOSIKATE 7 542 5 309 0 5 309 -29,6 7 936 149,5 5,2 49,5 -394 -2 627
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 542 -8 489 0 -8 489 12,6 -7 936 93,5 5,2 -6,5 394 -553
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 0 -3 180 0 -3 180 0,0 0 0,0 0,0 -100,0 0 -3 180
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -3 180 0 -3 180 0,0 0 0,0 0,0 -100,0 0 -3 180

Muutos € 
TP2018/TP2

019

Muutos € 
KS2019/TP

2019KS 2019TA 2019
Talousarvio-    
muutokset

Muutos-%
KS-19/
TP-18 TP 2019TP 2018
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1.8.1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä     
 
Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019   Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

Väestötason 
mittarit: 

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

 

 

Vuoden 2017 
tieto 124,6  

Alueellisen 
hyvinvointi- 
suunnitelman 
laatiminen 
aloitettu 

 

 

 

1.1 126 

 

 

 

1.1 125 

 
 

1.1 Ennaltaehkäisevä 
työ ja Hyte-
työryhmän laajen-
taminen koskemaan 
myös yksityisiä pal-
velun tuottajia ja 
kolmatta sektoria. 

1.2 Maakunnan hyvin-
vointikertomuksen 
laatiminen 

Työ käynnissä 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

2.1 Ma-
ku/sote –
valmistelun 
TR6 alatyö-
ryhmänä 
käyn-
nistynyt, 
osallisuus ja 
demokratia 
alatyöryhmä.  
Hyödynne-
tään työryh-
män tuotok-
sia soten 
osalli-
suusmallin 
suunnitteluun 
Järjestöta-
paamiset 
järjestetty 

2.2  
81 kehittäjä-
asiakasta ja 
5 prosessia 

2.1  Kunta- ja 
järjestöyhteis-
työ 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Mallin ke-
hittäminen 
kehittäjäasiak-
kai-
den/kokemusa
siantuntijoiden 
käyttöön 
 
 

2.1  Kunta- ja 
järjestöyh-
teistyö suju-
vaa 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Käyte-
tään kehittä-
jäasiakkaita 
ja kokemus-
asiantuntijoi-
ta laajasti 
 

2.1 Parannamme kunta- 
ja järjestöyhteistyön 
mallia osallisuuden vah-
vistamiseksi 

Osallisuuden valmistelu 
käynnistetty osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta  

2.2 Laajennamme asi-
akkaiden osallistumis-
mahdollisuuksia palvelu-
jen kehittämisessä     

Osallisuuden valmistelu 
käynnistetty osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 
- asiakkaan rooli ja 
asema keskiössä 

2.2 Sähköisten palvelu-
jen kehittäminen sekä 
niiden käyttöön liittyvä 
asiakkaiden ohjaus ja 
neuvonta  

Työ käynnissä 
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3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Valinnan-
vapausmalli 
-sote-keskus 
-suunhoito 
- HB (henkilö-
kohtainen 
budjetti) 
-asiakasseteli 

3.1 Kainuun 
valinnanva-
pauspilotti-
hakemusta ei 
hyväksytty, 
STM järjes-
tänee uuden 
haun ma-
ku/sote –
lakien hyväk-
symisen 
jälkeen 

3.1 Pilotoidaan 
valinnanva-
paus 

 

3.1 Malli 
käytössä 

3.1 Valinnanvapausmal-
leja kokeillaan suoran 
valinnan palveluissa, 
henkilökohtaisessa bud-
jetissa ja asiakassetelis-
sä 

Meneillään Kainuun 
palvelusetelikokeilu – 
henkilökohtainen budjet-
ti HB jatkohanke ja 
Avain kansalaisuuteen –
hanke.  

3.2 Palvelu-
seteli 

3.2 Palvelu-
seteli- ja 
ostopal-
velusopimus 
järjestelmän 
(PSOP) käyt-
töönotto 
toteutettu 

3.2 Ostopalve-
lujen suhde 
omaan toimin-
taan 

Palvelusete-
lien käyttö-
aste nousee 

3.2 Palvelu-
setelien käyt-
töastetta 
nostetaan 

3.2 Palvelusetelitoimin-
nan ja siihen liittyvän 
sähköisen asioinnin  
laajentaminen 

Avain kansalaisuuteen -
hankkeessa kokeiltu 
ePayment-järjestelmää 
HB-asiakkailla 

 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1 Hoito- ja 
palvelutakuun 
toteutuminen 

 

4.1 Omaval-
vontajärjes-
telmän toi-
mintaa on 
kehitetty ja 
koulutuksia 
järjestetty 

Palvelutar-
peen arvioin-
ti- ja palvelu-
ohjauksen 
valmistelua 
jatkettu 

4.1. Palvelulu-
paus laadittu 

 
 
 
 

4.1 Asiakas-
tarpeen arvi-
oinnin ja pal-
veluoh-
jauksen kehit-
täminen.  
 
 

4.1 Palvelu-
lupauksen  
mukainen 
toiminta to-
teutuu 

 
 
 
4.1 Hoito- ja 
palvelutakuu 
toteutuu 
100%:sti 
kaikilla osa-
alueilla 
 

 

4.1 Palvelulupauksen 
laatiminen 

Osana maku/sote-
valmistelua valmisteltu 
maakunnallista palvelu-
lupausta. 

4.1 Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja pal-
veluohjauksen malli 

Teoreettisesti geneeri-
nen malli lähes kehitetty, 
työ jatkuu mallin edel-
leen kehittämisenä ja 
toteutuksen aikataulut-
tamisena ja vaiheistami-
sena 
 
4.1 Ennaltaehkäisevien 
palvelujen tarjonnan 
kehittäminen 
 
Työ käynnissä 

4.2 Asiakasko-
kemus 

4.2 Asiakas-
kokemusten 
kerääminen 
ja hyödyntä-
minen aloitet-
tu. 

Vastauksia 
1666 kpl, 
hoi-
don/palvelun 

4.2 Asiakas-
kokemuksen 
seuranta ja 
kehittäminen 

 

4.2 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 
kaikilla 

4.2 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
täminen ja siitä tiedot-
taminen asiakkaille 

Työ käynnissä osana 
asiakasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 

4.2 Asiakaskokemuksen 
kerääminen ja hyödyn-
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kokonais-
arvio 4.3 
(asteikko 1-
5) 

täminen 

Työ käynnissä osana 
asiakasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019  Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Omalla 
työllä vs osto-
palveluna tuo-
tetun työn 
kannattavuu-
den arviointi 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

5.2 Kilpailuky-
kyinen palk-
kaus 

5.1 Avoimia 
tehtäviä mm. 
erikoislääkä-
reistä, sosiaali-
työntekijöistä, 
sairaanhoita-
jista, psykolo-
geista jne. 

 
 

 

 
 

5.1 Henkilös-
tömitoitusten 
suositusten 
noudattami-
nen 

5.1 Pätevöi-
tymisen tu-
keminen, 
jotta osaami-
nen kehittyy 

 

 

 

 

 

5.2. Valta-
kunnallisiin 
keskiarvo-
palkkoihin 
pyrkiminen 

5.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu, 
avointen 
tointen luku-
määrä hallit-
tavissa 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Oikeu-
denmukainen 
palkka teh-
dystä työstä 

5.1 Alueella tuotettavan 
palvelun ja ostopalvelun 
jatkuva arviointi 

Oman ja ostopalvelun 
arviointi menossa. 

Henkilöstömitoituksen 
päivitys käynnissä.  
 
5.1 Käynnissä koulutus- 
ja kehittämisyhteistyö 
oppilaitosten ja yliopisto-
jen kanssa jatkuvana 
toimintana, tarpeita 
edelleen kehittää yhteis-
työtä 
 
Strateginen yhteistyö 
KAMK:n ja KAO:n, Ai-
kopan, yliopistojen 
kanssa menossa. 
 
5.2. Laajamittainen 
palkkojen arviointi 

Ei aloitettu vielä 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma  

 
 

6.1 Muutoksen 
monet kasvot 
–muutostuki-
hanke jätetty 
rahoittajalle 
(koskien uu-
den maa-
kunnan henki-
löstöä) Rahoi-
tuspäätös 
saadaan mikäli 
maku/sote –
lait hyväksy-
tään.   

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelman 
hakeminen  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma to-
teutettu 

6.1 Toteutamme muu-
tosohjelman ja tarjoam-
me muutosvalmennusta  

Koska Maku/sote ei 
toteutunut, rahoitusta ei 
Muutoksen monet kas-
vot -muuutostuki-
hankkeelle myönnetty 

Uusi hankehakemus on 
tehty. 
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Maakunta- ja 
soteuudistus ei 
toteutunut 

6.2 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

 

6.2. Toteutu-
neet osittain 

 

6.2 Toteutu-
mis-% 80-  
100, koska 
mukana  
lyhytaikaisia 
ja määräai-
kaisia työn-
tekijöitä, joille 
ei pidetä 

6.2 Toteutu-
mis-% 80-
100, koska 
mukana ly-
hytaikaisia ja 
määräai-
kaisia työn-
tekijöitä, joille 
ei pidetä 

6.2 Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitellusti 

Toteutettu osittain 

 

7. Uuden sairaa-
lan ja  maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1 Toimenpi-
deoh-jelman 
toteutumisen 
seuranta aloi-
tettu. 

Uusi sairaala –
konseptin to-
teutus henki-
löstö ja viestin-
tä huomioiden. 

Tutkimusyk-
sikön perus-
taminen ei ole 
vielä toteutu-
nut. 

Puolustusvoi-
mien asema 
huomioitu 
maakunta/sote 
-uudistuksessa 

7.1 Toimen-
pide-
ohjelman 
toteutuminen 

7.2. Johta-
misjärjestel-
män uudis-
taminen 

 

 
 

7.3 Henkilös-
töresurssien 
kohdentami-
nen toimin-
nan muutos-
ten edellyt-
tämällä taval-
la 

7.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

7.1.–7.3 Toimenpideoh-
jelman toteutumisen 
seuranta 

Konseptisuunnitelma 2.0 
päivitys tehty 

7.1.–7.3 Uusi sairaala -
konseptin toteutus hen-
kilöstö ja viestintä huo-
mioiden 

Toteutetaan 

7.1.Puolustusvoimien 
aseman huomiointi 
maakunta/sote               
-uudistuksessa 

Maakunta- ja sote-
uudistus ei toteutunut 

7.3. Riittävä resurssointi 

Käynnissä, 
resurssityöryhmä yhdis-
tetty mitoitustyöryhmään 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

8.1 Sairaus-
poissaolot 
tpvä/HTV 

8.1 
15,0 tpvä/HTV 
(v.2017 oli 
14,4 
tpvä/HTV) 

 

8.1  
12,5 
pvä/HTV 

 

8.1    
10 pvä/ HTV 

8.1 Varhaisen tuen         
-mallin aktiivinen käyttö 

Käynnissä 

8.1 Työyhteisön ilmapii-
rin kehittäminen 

8.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2 Työhyvin-
vointikysely 
toteutettu loka-
marraskuussa 
2018, vas-
tausprosentti 
oli 80 % 

8.2 Tulos yli 
4 (0-5) 

8.2 Tulos yli 
4,0 (0-5) 

8.2 Kaikissa työyhtei-
söissä hyvinvointiky-
selyn palaute käsitel-
ty/esimiehet 

Toteutunut, tulokset on 
käyty läpi henkilöstön 
kanssa ja analysoitu. 

8.3 Täyden-
nyskoulutus 
pv/hlö 

8.3 2,9 pv/hlö 8.3            
2,8 pv/hlö 

8.3   
yli 3 pv/hlö 

8.3 Täydennys-
koulutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutusten 
kirjaaminen HRM-jär-
jestelmään 
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Toteutetaan 

8.4 Varhemak-
sujen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.4   
0,75 % (v. 
2017  0,67 %) 

8.4 Laskeva 
trendi 

8.4 varhe-
maksujen 
osuus henki-
löstökuluista 
laskee 

8.4 Työhyvinvointityö 

Kehitetään edelleen 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019  Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 Asiakas-
kokemusarvi-
ointimallin 
kehittämistä ei 
ole vielä aloi-
tettu; Sote 
Leadership 
Master Uudis-
tuva Lean –
johtaja -
valmennuk-
sesta saatu 
pohjatietoa 

Asiakasraatien 
perustamista 
kunnallisesti ei 
ole vielä kehi-
tetty 

Ennaltaehkäi-
sevän työn 
lisäämiseen on 
tehty hanke-
hakemus 

9.1 Jatketaan 
asiakasko-
kemusten 
keräämistä ja 
hyödyntämis-
tä eri mene-
telmillä; asia-
kaspalaute-
määrän li-
sääminen 

9.1. Asiakas-
kokemuksen 
perusteella 
palvelut on 
mitoitettu 
vaikuttavam-
miksi ja luo-
tettavam-
miksi 

9.1 Asiakaskokemusar-
viointimallin kehittämi-
nen, käyttöönotto ja 
tehostaminen 

9.1 Sähköinen, paperi-
nen ja suullinen rapor-
tointi 

9.1 Asiakasraatien pe-
rustaminen kunnallisesti 
yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa 

9.1 Ennaltaehkäisevää 
työtä lisätään 
 
Valmistelussa 

9.1 Tietotar-
peet 

9.1 Johdon 
työpöydän ja 
toimintamallin 
edelleen kehit-
täminen käyn-
nissä 

9.1 Johdon 
työpöydän 
sisällön ke-
hittäminen ja 
raportointi-
työkalun 
käyttöönotto 

9.1 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessin 
ydin 

9.1 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 

Valmistelussa, 
Sote-Digi -pilotti 

 

9.2 Paljon 
palveluja käyt-
tävien asiak-
kaiden tunnis-
taminen 

9.2 Luotu toi-
mintamalli 
soten asiakas-
työhön (monia-
laisen yhteis-
työn ABC) 

9.2 Tunnista-
misen mene-
telmän käyt-
töönotto 

9.2 Mene-
telmä käy-
tössä 

9.2 Tutkimustiedon hyö-
dyntäminen 
 

Raportteja käytetään 
analysoinnin ja kehittä-
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Tutkimustie-
don hyödyntä-
mistä ei ole 
aloitettu 

misen pohjaa  

Paljon palveluja käyttä-
vien seuranta. 

9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Johdon 
katselmukset 
ovat toteutu-
neet tervey-
den- ja sairau-
denhoi-
topalvelujen, 
sairaanhoidon 
palvelujen ja 
vanhuspalve-
lujen tulosa-
lueiden vas-
tuualueilla 

9.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
100 % 

 

9.3 Prosessi-
katselmoin-
tien pilotointi 

9.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
vastuu-
aluetasoilla 
100 % 

9.3 Prosessi-
katselmoinnit 
toteutuvat 
keskeisissä 
hoito- ja pal-
veluketjuissa 

9.3 Johdon katselmus-
käytänteiden uudistami-
nen osana laadunhallin-
tajärjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamista 

Johdonkatselmukset 
käynnissä 
 
9.3 Prosessikatselmoin-
timallin kehittäminen 
tukemaan prosessien 
johtamista 

9.3 Toimivan maakun-
nallisen omavalvonta-
suunnitelman laatiminen   

Ei ole vielä tehty 

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1 Sähköis-
ten asiointipal-
velujen käyttö-
aste ja sähköi-
sen asioinnin 
kehittäminen 
laaja-alaisesti 

10.1 Sähköi-
sen asioinnin 
vision pohjalta 
toimintasuun-
nitelman val-
mistelu käyn-
nissä 

Palveluseteli- 
ja ostopalvelu-
järjestelmän 
käyttöönotto 
toteutettu 

10.1 Sähköi-
sen asioinnin 
lisääminen 

10.1 Sähköi-
nen asiointi 
luonnollinen 
osa jousta-
vaa toimintaa 

10.1 Korvataan mahdol-
lisuuksien mukaan hen-
kilökohtaisia kontakteja 
sähköisillä palveluilla  

Sähköisen asioinnin 
toimintasuunnitelman 
laadinta käynnissä. 

Chat-kokeiluja toteutettu 

Digitaaliset palvelut 
(Dipa) -hankevalmistelu 
eri tahojen kanssa jat-
kuu, hakemus jätetään 
syksyllä. 

 10.2 Oma-
soten käyttöä 
laajennettu 

10.2 15 000 
kainuulaista 
käyttää 
Omasote –
palvelua 

10.2 20 000 
kainuulaista 
käyttää 
Omasote –
palvelua 

10.2 Omasoten käyttöä 
tehostetaan ja palveluja 
lisätään sekä tuetaan 
asiakkaiden sähköistä 
asiointia (erityisesti itse- 
ja omahoito) 

Käynnissä 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

11.1 Toimivat 
hoito- ja palve-
luketjut (Lean) 

11.1  Valmiit 
prosessit 159, 
valmiit hoito-
ketjut 28 (vuo-
den 2017 tieto) 

 
 

Hoito- ja pal-
veluketjuja on 
päivitetty ja 
uudistettu.  
Lean menetel-

11.1 Keskei-
set hoito- ja 
palveluketjut 
määritelty ja 
kuvaaminen 
aloitettu 

 

11.1 Hoito- ja 
palveluketju-
jen vastuu-
henkilöt ja 
heidän val-

11.1 Hoito- ja 
palveluketju-
ja johdetaan, 
katselmoi-
daan ja kehi-
tetään tavoit-
teellisesti 

 

 

 

11.1 Palvelut ja tuotan-
totavat uudistetaan har-
kiten 
 
Valmistelussa 
 

 

 
11.1 Keskeiset hoito- ja 
palveluketjut määritel-
lään, kuvataan, asete-
taan tavoitteet ja mittarit.  
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miä on hyö-
dynnetty päivi-
tystyössä 

 

 

 
 
 
 
11.2 Valmistel-
tu Leadership 
Master; Uudis-
tuva Lean -
johtajaval-
mennus on 
käynnissä 

tuudet määri-
telty 

 

 

 

 

 

 

 
11.2 Lean 
jalkautuu 
organisaa-
tiossa laa-
jemmalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2 Lean –
työtapa käy-
tössä koko 
organisaa-
tiossa 

Hoito- ja palveluketjujen 
vastuuhenkilöt ja heidän 
valtuudet määritellään 
(prosessien johtaminen) 

Keskeiset ydinprosessit 
määritelty ja vastuuhen-
kilöt nimetty 

11.1 Kehitetään hoito- ja 
palveluketjujen katsel-
mointimalli (prosessikat-
selmointi)  
 
Valmistelussa 
 
11.2 Sisäisten kehittä-
jien kouluttaminen Lean-
menetelmään 

Toteutunut 

12. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

12.1 Tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelma ja 
järjestämisso-
pimus päivite-
tään 

 
 

12.1 Valmis-
tautuminen 
järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseksi 

 

12.1 Päivitetty 
terveydenhuol-
lon järjestä-
missuunnitel-
ma 

 

 

12.1 Asia-
kasohjauk-
sen, omahoi-
don ja säh-
köisten pal-
veluiden 
monipuolis-
taminen ja 
laajentami-
nen 

12.1 Suunni-
telma järjes-
täjän ja tuot-
tajan erotta-
miseksi ja 
kilpailuky-
kyisten pal-
velujen tuot-
tamiseksi 

12.1 Asia-
kasohjaus, 
omahoito ja 
sähköiset 
palvelut toi-
mivat laaja-
alaisesti 

 

 
12.1 Asiak-
kaat valitse-
vat soten 
tuottamat 
palvelut 

 12.1 Palvelujen kehit-
täminen 
 

Kehittäminen aloitettu 

 

 

 
12.1 Suunnitelma tehty 
järjestäjän ja tuottajan 
erottamiseksi 

Maakunta- ja sote-
uudistus ei toteutunut 

12.1 Oman tuotannon 
palvelujen laatu, tehok-
kuus ja taloudellisuus 
 
Seurataan suhteessa 
valtakunnan tasoon. 

12.2 Omaval-
vonnan ja 
etukäteisval-
vonnan kehit-
täminen 

12.2 Omaval-
vontasuunni-
telmat ja toi-
mintakäsi-kirjat 
päivitetty osit-
tain 

12.2 Oma-
valvonta-
suunnitelmat 
ja laatukäsi-
kirjat päivite-
tään 
 

12.2 Oma-
valvonta ja 
auditointi-
suunnitelma 
päivitetään 

 

 
12.2 Laajen-

12.2 Laatu-
käsikirjat 
käytössä 
kaikissa ydin-
toiminnoissa 
 

12.2 Syste-
maattinen 
omavalvonta 
ja auditointi 
tukee toimin-
tojen jatku-
vaa paran-
tamista 
 
12.2 Ydin-
toimin-nat 

12.2 Omavalvonta-
suunnitelmat ja laatukä-
sikirjat päivitetään 

Päivitetään jatkuvasti 

 
12.2 Kehitetään audi-
tointi- ja omavalvonta-
käytänteitä 

Käynnissä 
 
 
 
 
 
12.2 Laaditaan suunni-
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ne-taan    
ulkoista serti-
fiointiarvioin-
tia 

sertifiointi-
arvioinnin 
piirissä 

telma toimintojen sertifi-
ointiarviointiin 

Käynnissä  

12.3 Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro, 
Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

12.3 Potilas-
turvallisuus-
puolelle tehtiin 
Haipro –
ilmoituksia 
vuoden 2018 
aikana 5249 
kpl (4 158 kpl), 
joista läheltä 
piti 21,3 % (30 
%), tapahtui 
potilaalle 66,8 
% (70 %), 
kehittämiseh-
dotuksia/muita 
turvallisuusha-
vaintoja 11,8 
% 

12.3 Suunni-
telma kansal-
lisen potilas- 
ja asia-
kasstrategian 
tavoitteiden 
saavutta-
miseksi on 
laadittu 

 

 

 

 

12.3 Tuku     
-kyselyn 
(2018) poh-
jalta noste-
taan keskei-
set kehittä-
miskohteet 
yhtenäisen 
turvallisuus-
kulttuurin 
edistämiseen 

12.3 Palvelut 
ovat vaikut-
tavia ja tur-
vallisia poti-
las- ja asia-
kasstrategian 
tavoitteiden 
mukaisesti 

 

 

 

 

 
12.3 Yhte-
näinen tur-
vallisuuskult-
tuuri tukee 
potilas- ja 
asiakastur-
vallisuuden 
jatkuvaa 
parantamista 

12.3 Kansallisen potilas- 
ja asiakasturvallisuus-
strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi laadi-
taan suunnitelma 

Haipro-ilmoituksia  
5 220 kpl, joista 
-tapahtui potilaalle         
3 392 kpl (65%) 
- läheltä piti                    
1 067 (20,4 %) 
-kehittämisehdotus    
    758 (14,5%) 
- suunnitellaan kehittä-
mistoimenpide 350 kpl 
6,7 %  

12.3 Kehitetään yhte-
näistä turvallisuuskult-
tuuria hyödyntämällä 
turvallisuuskulttuuriky-
selyn tuloksia (kysely 
kolmen vuoden välein)  

Kysely toteutettu kevääl-
lä 2019 

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019  Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

 

 

 

 

13.1 Taloutta 
seurataan 
kuukausittain 
ja raportoidaan 
yhtymähalli-
tukselle,-
valtuustolle ja 
Kainuun kun-
nille 

Yliopistosai-
raaloiden vai-
keiden sai-
rauksien asia-

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

 

 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

  

13.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista 

Taloutta seurataan ja 
raportoidaan kuukausit-
tain yhtymähallitukselle, 
-valtuustolle sekä Kai-
nuun kunnille 

Kuntamaksuosuus on    
alimitoitettu suhteessa 
palvelutarpeeseen. Yh-
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kastarpeet 
lisääntyivät ja 
kustannukset 
kasvoivat 2,5 
milj.€ verrattu-
na vuoteen 
2017.  Eniten 
kasvoivat ostot 
OYS:lta, 3,3 
milj.€ 

 

 

 

 

 

tymähallitus on käsitellyt 
erilaisia sopeuttamistoi-
menpiteitä 27.3., 17.4. ja  
29.5., 21.8., 18.9., 9.10, 
30.10, 27.11 ja 16.12 
kokouksissa. Mm. han-
kintakielto on voimassa 
ja tulosalueet ovat kar-
sineet menoja. Yksittäi-
siä sopeuttamistoimen-
piteitä tuodaan hallituk-
sen käsiteltäväksi jatku-
vasti 
 
18.9.2019 yhtymähalli-
tus on hyväksynyt talou-
den sopeuttamisohjel-
man.  

9.10.2019 yhtymähalli-
tus käynnistänyt YT-
menettelyn 

 13.2 Asiakas- 
ja palvelu-
maksujen ko-
koaminen 
yhteen 

13.2 Asiakirjaa 
ylläpidetään 

13.2 Päätök-
senteossa 
päivitetään 
ko. asiakirjaa 

13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2 Asiakirjaa ylläpide-
tään 

Toteutuu 

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

14.1 Soten 
nettomenot 
€/asukas, Kun-
taliitto 

(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

14.1 Soten 
nettomenot v. 
2016 €/asukas 
3.389 (maan 
ka 3.106) v. 
2017 €/asukas 
3.789 (maan 
ka 3.046) 

Kehittämis-
hankkeissa ja 
kokeiluissa 
pyritään huo-
mioimaan 
myös uuden ja 
vanhan toimin-
tamallin kus-
tannusvaikutus 

14.1 Soten 
nettomenot 
kasvavat 
hallitusti 

14.1 Soten 
nettokustan-
nukset euroa 
/asukas on 
korkeintaan 
valtakunnalli-
sessa kes-
kiarvossa 

14.1.–14.2 Toimintaket-
jun tehostaminen ja 
kustannustietoisuuden 
lisääminen. Uuden sai-
raalan toimintamallien 
käyttöönotto. 

Valmisteilla Muutoseurot 
haltuun -lomake ja toi-
mintatapa 

Soten nettomenot v. 
2018 €/asukas 4.341 
(maan ka 3327) 

14.2 Esh:n 
tuottavuus-
tilasto, keskus-
sairaalat; epi-
sodi-
tuottavuus 
THL (vertai-
lutieto vuoden 
viiveellä) 

Tuottavuus = 
toiminnan 
tuotoksen ja 
sen aikaan-
saamiseksi 
käytettyjen 

14.2 Vuoden 
2016 olimme 
seitsemännek-
si tuottavin 
keskussairaa-
loiden joukos-
sa  

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

14.2. Vuonna 2018 Kai-
nuun soten episodituot-
tavuus oli 92 (100) 
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panosten väli-
nen suhde 

Tuottavuus = 
Tuotokset 
Panokset 

 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnusluv
ut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Asukas, asia-
kas 

      

Vakioitu kan-
santauti-
indeksi (Kela) 
laskee yhden 
yksikön vuo-
dessa nykyi-
sestä arvosta 
129,3 (v. 2010) 

128,2 126,2 124,6 124,4 <128 Tieto kesällä 2020 

Vakioitu sairas-
tavuusindeksi 
laskee yhden 
yksikön vuosit-
tain nykyisestä 
arvosta 119,6 
(v. 2010) 

121,1 121,0 119,9 119,1 <120/<112 Tieto syksyllä 2020 

Terveyden 
edistämisen 
aktiivisuus 
perustervey-
denhuollossa 
(sijoitus pa-
rempi kuin 
koko maassa 
keskim.) 

74 (koko 
maa 66) 

72 (koko 
maa 66) 

Seuraa-
van ker-
ran v 
2018 

65 (koko 
maa 67) 

Suomen pa-
ras 

Seuraavan kerran v. 
2020 

 

 

Hoito- ja palve-
lutakuun toteu-
tuminen (poik-
keamat rapor-
toidaan) 

ESH/TES
A toimen-
piteeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 
62.  Hoi-
dontar-
peen arvi-
oon pää-
syä yli 3 
kk odotta-

ESH:ssa 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonot-
taneita oli 
yht. 15. 
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvi-
oon pääsyä 
yli 3 kk 
odottaneita 

ESH:ssa 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 
7.  
ESH:ssa 
hoidon-
tarpeen 
arvioon 
pääsyä yli 

ESH/TESA 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 6 
kk jonot-
taneita oli 
yht. 2.  
Hoidontar-
peen arvi-
oon pääsyä 
yli 3 kk 
odot-taneita 
oli yhteensä 

Ei yhtään 
uhkasak-
kouhkaa tai 
huomautusta 

Ei uhkasakkoja 
ESH:ssa toimenpi-
teeseen pääsyä yli 6 
kk jonottaneita oli 
yht. 31. Hoidontar-
peen arvioon pää-
syä yli 3 kk odotta-
neita oli yhteensä 
56.  
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neita yht. 
49. Huom! 
Lukuihin 
sisältyy 
puutteelli-
sia mer-
kintöjä, 
jolloin 
todellinen 
luku on 
huomatta-
vasti pie-
nempi 

oli yhteen-
sä 44.   

3 kk odot-
ta-neita oli 
yhteensä 
54. 

293, joista 
kirurgiaan  
187 ja sil-
mätauteihin 
106 

Asiakas-
palautekysely 

      

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 

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

15,0 pvä/ 
HTV 

12,0 pvä/ 
HTV 

15,7 tpv/HTV 

Keskimääräi-
nen siirtymisikä 
eläkkeelle 
nousee 

61,0 

 

61,5 60,0 60,6 62,0 64,1 v. 

 

 

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

3,5 3,4 Joka toi-
nen vuosi 

Toteutettu 
lokamar-
raskuussa 
2018.  Vas-
taus-
prosentti 80 
% 

3,6 Joka toinen vuosi 

Täydennys-
koulutus 

2,7 pv/hlö 8.444 työ-
päivää 

3,1 pv/hlö 3,1  pv/hlö 3,0 pv/hlö Tieto vuositasolla 

Varhe-
maksujen 
osuus-% hen-
kilöstökuluista 

0,76 % 0,84 % 0,67 % 0,75 % laskeva trendi Varhaiseläkemeno-
perusteinen maksu 
lakannut 1.1.2019 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Laatujärjestel-
män ulkoiset ja 
sisäiset audi-
toinnit (kpl/v) 

Ulkoiset 
100 % ja 
sisäiset 41 
% 

Ulkoiset 
100 % ja 
sisäiset 85 
% 

Ulkoiset 
50 %; 
etenee 
suunnitel-
lusti 

Ulkoinen 
sertifiointi-
arviointi on 
toteutunut 
konserva-

Toteutuu 100 
% 

Toteutettu seuranta-
auditointi ISO 
9001:2015 konser-
vatiivinen (lukuun 
ottamatta kotona 
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 tiivisella, 

operatiivi-
sella ja 
leikkaus-
anestesian 
vas-
tuualueilla 
ja näillä 
alueilla on 
ISO 
9001:2015 
sertifikaatti.  
Sisäisten 
arviointien 
toteutu-
mispro-
sentti on 92 
% 

tapahtuvaa hengi-
tyshalvauspotilaan 
hoitoa)  ja operatiivi-
nen vastuualue 
Sertifiointiauditointi 
ISO9001:2015, 
akuuttihoidon palve-
lut  (lukuun ottamat-
ta ensihoito) ja ra-
diologia.  

 

 

Kehityskeskus-
telujen toteu-
tuminen 

Toteutunut 
osittain eli 
67 %.  
Prosenttia 
pelkästään 
pitkistä 
työ-
suhteista 
ei ole saa-
tavilla.  
Prosentti 
tulee päi-
vän nuppi-
luvun mu-
kaan 
31.12.201
5.  Sijaiset 
painavat 
luvussa, 
vaikka alle 
vuoden 
sijaisena 
olevien 
kanssa ei 
keskuste-
luja käydä. 

75 % n 80 %  Toteutu-
mispro-
sentti jär-
jestelmästä 
saatuna 52 
% 

Toteutumis-%  
80-100 

Käyty osittain 

Vuosittain kehi-
tettävät palve-
lu- ja hoitoket-
jut 

Hoito-
ketjuja on 
työstetty 

Vuonna 
2016 uudet 
aloitetut 5, 
valmiit pro-
sessit 154, 
valmiit hoi-
to- ja palve-
luketjut 28  

Valmiit 
prosessit 
159, val-
miit hoito-
ketjut 28 

Hoito- ja 
palvelu-
ketjuja on 
päivitetty ja 
uudistettu.  
Lean mene-
telmiä on 
hyödyn-
netty päi-

Lean jakau-
tuu organi-
saatiossa 
laajemmalle  

Käynnissä 
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vitystyössä 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

kasvu -% 
n. 3,6 

kasvu -% 
0,3 

kasvu -% 
0,1 

kasvu-% 
4,8 

kasvu -% 1,0 kasvu-%               
0,1 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
talous Kainuu 
(koko maa) 
(SOTKAnet, 
Kuntaliitto, THL) 

      

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

3737 
(3125) 

3389 
(3106) 

3789 
(3046) 

4341    
(3327) 

Ero valtakun-
nalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Vuoden 2019 tieto 
kesällä 2020 

Sosiaalitoimen 
nettokustan-
nukset eu-
roa/asukas 

 1518 
(1296) 

1349 
(1301) 

1544 
(1240) 

1590 (1371) Ero valtakun-
nalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Vuoden 2019 tieto 
kesällä 2020 

Terveystoimen 
nettokustan-
nukset eu-
roa/asukas 

 2219 
(1835) 

 2040 
(1811) 

2245 
(1813) 

2751  
(1956) 

 Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu  

Vuoden 2019 tieto 
kesällä 2020 

Perustervey-
denhuollon 
nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

702 (642)  612 (629) 681 (624) 795  (606) Ero valtakun-
nalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Vuoden 2019 tieto 
kesällä 2020 

Erikoissairaan-
hoidon netto-
kustannukset 
euroa/asukas 

1516 
(1188) 

1428 
(1177) 

1564 
(1184) 

1825 (1255) Ero valtakun-
nalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Vuoden 2019 tieto 
kesällä 2020 

Toimeentulo-
tuki eu-
roa/asukas 

89 (145) 81 (142) Tietoa ei 
saatavilla 

 Tietoa ei 
saatavilla 

Ero valtakun-
nalliseen 
kesiarvoon 
kaventuu 

Tietoa ei saatavilla 

Työllisyysaste 
(sis. Vaalan) 

(koko maa 
68,1 %) 

62,7 % 63,7 % 
(koko maa 
69,6 %) 

64,5 % 
(koko maa 
72,1 %) 

 68,0 % (koko maa 
73,0 %) 

Työttömyys-
aste (pl. Vaala) 

17,9 % 
(koko maa 
14,4 %) 

15,2 % 
(koko maa 
13,6 %) 

 14 % 
(koko maa 
11,2 %) 

11,5 % 
(koko maa 
9,7 %) 

 11,1 % (koko maa 
9,8 %) 

THL, Esh:n 
tuottavuustilas-

Episodi-
tuottavuus 

Episodi-
tuottavuus 

Episodi-
tuottavuus 

Episodituot- Kolmen tuot-
tavimman 

Tieto alkuvuonna 
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to, keskussai-
raalat (yht 16 
sairaalaa); 
episodituotta-
vuus 

on 104 on 97 on 88 tavuus 92 keskussairaa-
lan joukossa 

2021 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.12.2019 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on osallistunut eri ministeriöiden järjes-
tämiin tulevan maakunnan simulointitilaisuuksiin ja väliaikaisen toimielimen (VATE) valmis-
telutyöhön sekä eri työryhmien työhön toukokuuhun 2019 saakka. Maakunta- ja sote-
uudistus ei toteutunut. 

Kainuun Uuden sairaalan rakennushanke etenee suunnitellusti. Työt toteutetaan kahdessa 
rakennusvaiheessa siten, että 1-vaiheessa logistiikkaterminaali on vastaanotettu ja pääosa 
uudesta päärakennuksesta valmistui 31.10.2019. 2-vaiheessa peruskorjataan nykyinen päi-
vystysrakennus 28.2.2021 mennessä. Tämän jälkeen sairaalan vanhoja osia puretaan sekä 
viimeistellään piha- ja aluetyöt 31.10.2021 mennessä. 

Uusien sairaalalaitteiden hankintojen pääosat on saatu toteutettua. Merkittävin ict-hankinta 
on tuotannonohjausjärjestelmä, jolla tehostetaan tilannekuvan jakamista, ammattilaisviestin-
tää, potilaiden ohjausta sekä tehtävien ja laitteiden hallintaa. Vuoden 2018 aikana järjestel-
mä on saatu määrittely- ja testausvaiheeseen ja se etenee pilotointiin 2019.  

Uuden sairaalan muutto- ja käyttöönottosuunnittelua on tarkennettu yksikkökohtaisin suunni-
telmin. Potilastyön käynnistyminen uudessa sairaalassa ajoittuu tammikuulle 2020. 

Uusi Sairaala hankkeeseen kohdistuva pitkäaikainen lainoitus 159 milj. euroa kilpailutettiin 
elokuussa 2017. NIB:n (Pohjoismaiden investointipankki) lainasopimus 76 milj. euron lainas-
ta allekirjoitettiin 27.10 2017 ja ensimmäinen erä 33 milj. euroa nostettiin joulukuussa 2017, 
toukokuussa 2018 nostettiin 10 milj. euroa ja marraskuussa 2018 15 milj.euroa. Vuonna 
2019 marraskuussa nostettiin NIB:n lainaa 10 milj. euroa. NIB:n lainaa on vielä nostamatta 8 
milj. euroa.  EIB:n (Euroopan Investointipankki) lainasopimus 78 milj. euron lainasta allekir-
joitettiin 26.4 2018 ja ensimmäinen erä 20 milj. euroa nostettiin kesäkuussa 2018. NIB:n lai-
nalle on tehty korkosuojaus ja EIB:n kesäkuussa nostettu lainaerä on kiinteäkorkoinen. 
Vuoden 2019 aikana on nostettu EIB:ltä lainaa 20 M€ helmikuussa ja 20 M€ kesäkuussa. 
Lainat ovat kiinteäkorkoisia. EIB:n lainaa on vielä nostamatta 18 milj. euroa. 

 

Uuden sairaalan ensimmäinen vaihe valmistui lokakuussa 2019 ja muutto uusiin sairaalati-
loihin alkoi marraskuussa 2019. 
 
Talousarvion 2019 kuntien maksuosuus on 14,8 M€ pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. 
Yhtymähallitus on antanut tulosalueille talouden tasapainottamisohjeet 6.3.2019 § 54. Yh-
tymähallitus on käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä edelleen 27.3. ja 17.4. Tu-
losalueilta talouden tehostamistoimenpiteitä on esitetty 2,8 M€ edestä 17.4. yhtymähallituk-
sen kokouksessa. Lisäksi yhtymähallitus on käsitellyt lisää säästöjä 29.5.2019. Yhtymähalli-
tus on hyväksynyt lisää säästöjä 2,1 milj. euroa 18.9.2019 talouden sopeuttamisohjelmassa 
sekä käynnistänyt YT –menettelyn 9.10.2019 kokouksessaan. Vuoden 2019 säästötavoit-
teet yhteensä ovat 6,9 milj. euroa, josta YT-menettely jatkuu vuoden 2020 helmikuun lop-
puun saakka.  
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Yhtymävaltuusto teki kokouksessaan 18.12.2019 § 23 talousarvioon 2019 muutokset, jossa 
yhtymähallituksen huhtikuussa 2019 hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman alijäämä 
3 180 000 euroa kasvaa 14 351 000 eurolla, jolloin kokonaisalijäämäksi muodostuu loka-
kuun toteuman perusteella laaditun vuosiennusteen mukaan17 531 000 euroa. 
 

1.8.1.2 Hallinto 
 
Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 
2019   

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 

Asiakas ja asukas    
 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 
Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

                                                                     Visio 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 



63 
 
  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kainuulais-
ten asiakas-
määrä ns. 
korjaavissa 
palveluissa 

1.1 Jokaisessa 
kunnassa laa-
jat hyvinvointi-
suunnitelmat 

Selvitetään 
hyvinvointi-
suunnitelma-
työn 
laajentaminen 
koskemaan 
yrityksiä ja 
kolmatta 
sektoria. 
Käynnistetään 
alueellisen 
hyvinvointisuu
nni-telman 
laatiminen. 
  
Alueellisen 
hyvinvointisuu
nni-telman 
valmistelu 
käynnissä. 
 

1.1 Yhteiset 
tavoitteet ja 
toimenpiteet 
väestön hy-
vinvoinnin 
edistämiseksi 
eri toimijoi-
den kesken 
huomioiden 
kuntien eri-
laisuus 

1.1 Kainuu-
laisten asiak-
kaiden mää-
rä korjaavis-
sa palveluis-
sa vähenty-
nyt 

1.1 Laaditaan maakun-
nallinen hyvinvointi-
suunnitelma, 

Työ käynnissä, suunni-
telma luonnos vaihees-
sa 

Hytinä – Hyvinvointia, 
yhteistyötä, tietoa, näky-
vyyttä -hanke  
Saatu kielteinen rahoi-
tuspäätös 

Haettu rahoitusta kun-
tien kanssa THL:ltä yh-
teistyössä. Ehkäisevän 
päihdetyön tiedolla joh-
taminen kuntien yhdys-
pinnoilla osana hyvin-
voinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistä-
mistä Kainuussa. Saatu 
kielteinen rahoituspää-
tös.   

Määritellään korjaavat 
palvelut Kainuun soten 
palvelutuotannossa ja 
luodaan mittarit.  

Ei ole käynnistynyt vielä. 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den lkm 

Asiakaskoke-
mus osallisuu-
den toteutumi-
sesta 

2.1 Luodaan 
malli 
osallisuuden 
turvaamiseksi 

Maku/sote –
valmistelun 
TR6 
alatyöryhmänä 
käynnistynyt 
osallisuus ja 
demokratia 
alatyöryhmä. 
Hyödynnetään 
työryhmän tuo-
toksia soten 
osallisuus-
mallin 

2.1 Suunni-
telma osalli-
suuden vah-
vistamiseksi 
 
 

2.1 Asiakas-
kokemus 
osallisuudes-
ta hyvä 90 % 
asiakkaista 

2.1 Käynnistetään osal-
lisuustoimintamallin 
laatiminen yhteen sovit-
tamalla sote/maku -
osallisuusvalmistelu  
 
Osallisuuden valmistelu 
käynnistetty osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 
Asiakasymmärrystyö 
jatkuu säännöllisin ko-
koontumisin. Järjestöt 
saaneet rahoituksen 
OLKA-toiminnan käyn-
nistämiseen (vapaaeh-
tois- ja vertaistukitoimin-
ta). 
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suunnitteluun. 
 

Kirkastetaan asiakkaan 
roolia ja asemaa sote-
palveluissa kouluttamal-
la henkilöstöä.  

Asiakasprosesseja ku-
vattu(186 kpl), siirrytään 
tuloalueet ylittäviin asia-
kasprosesseihin (hoito-
ketjuja 28 kpl)  
 
Asiakkaan rooli ja ase-
ma keskiössä asiakas-
ymmärrys kehittämisko-
konaisuudessa. 

Kartoitetaan nykytila 
asiakkaiden kokemasta 
osallisuudesta ja määri-
tetään mittarit.  

Ei ole toteutettu vielä. 

 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Koulutuk-
seen osallistu-
neiden työnte-
kijöiden määrä 
 
Asiakaskoke-
mus valinnan-
vapauden 
toteutumisesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  

Luodaan hen-
kilökohtaisen 
budjetoinnin 
malli ja toimin-
takäytännöt 
(palveluseteli-
kokeilu). 

Käynnissä 
olevien HB-
kokeilujen 
kautta toimin-
takäytäntöjä 
uudistetaan ja 
rakennetaan 
toimintamallia. 

Varmistetaan 
ICT-välineiden 
käyttö valin-
nanva-pauden 
toteuttami-
sessa. 

Palveluseteli- 
ja ostopalvelu-
sopimus jär-
jestelmän 
(PSOP) käyt-
töönotto toteu-
tettu osana 
Kainuun palve-
lusetelikokei-
lua. 

Omasote, 
Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 

3.1 Asiakas 
saa tietoa 
nykyisestä ja 
tulevasta 
valinnanva-
paudesta 

 

 

 

 

 

3.1 Henkilö-
kohtainen 
budjetointi 
normaali 
käytäntö 

3.1 Uudet 
ICT-ratkaisut 
mahdollista-
vat toiminnan 
jatkuvan 
kehittämisen 

3.1 Valin-
nanvapaus 
toteutuu 
laajasti 

3.1 Koulutetaan henki-
löstö valinnanvapaudes-
ta.  

Toteutuu osittain Kai-
nuun palvelusetelikokei-
lu – henkilökohtainen 
budjetti HB:ssä ja Avain 
kansalaisuuteen -
hankkeessa (palvelu-
setelilaki) 

Osallistutaan aktiivisesti 
valinnanvapauskokei-
luihin ja pilotointeihin.  

Meneillään Kainuun 
palvelusetelikokeilu – 
henkilökohtainen budjet-
ti HB ja Avain kansalai-
suuteen -hanke. 

HB-kokeilua jatkettu 
uudella rahoituspäätök-
sellä 10/2019 saakka.  

Avain kansalaisuuteen -
hanke päättynyt 5/2019. 

Edistetään valinnanva-
pautta tukevien ICT-
ratkaisujen kehittämistä 
ja käyttöönottoa.  

Avain kansalaisuuteen -
hankkeessa kokeiltu 
ePayment-järjestelmää 
HB-asiakkailla. 
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ja ePassi   
kokeilu käyn-
nistetty osana 
Avain kansa-
laisuuteen –
hanketta. 

Luodaan malli 
valinnanva-
pauden toteu-
tumiselle (va-
linnanvapaus-
pilotointi) 

Kainuun valin-
nanvapauspi-
lottihakemusta 
ei ole hyväk-
sytty, STM 
järjestänee 
uuden haun 
maku/sote-
lakien hyväk-
symisen jäl-
keen, johon 
Kainuun sote 
osallistuu 

Maan hallituksen rahoi-
tushakuun valinnanva-
pauspiloteista tehtiin 
hankehakemus, mutta 
valinnanvapauspilotit 
eivät toteutuneet valta-
kunnan tasolla, koska 
maakunta- ja sote-
uudistuslait eivät toteu-
tuneet. 

Valmistaudutaan Mari-
nin hallituksen sote-
uudistusten toteuttami-
seen. 

 

 

 

3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikkakun-
talaisia (lkm) 

 3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikka-
kuntalaisia 
on enemmän 
kuin 2018 

3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikka-
kuntalaisia 
on 20 % 

3.2 Laaditaan suunni-
telma palveluiden tar-
joamiseksi ulkopaikka-
kuntalaisille (tavoitteet, 
seuranta ja arviointi) 

Yksittäisillä vastuualueil-
la tms. markkinointia 
toteutettu. 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1 Palvelutar-
peen arviointi 
ja palveluoh-
jauksen malli 
luotu 

Palvelulupaus 
laadittu 

 

 

 

4.1  
Aloitetaan 
yhtenäisen 
palvelutarpeen 
arviointi- ja 
palveluohjauk-
sen mallin 
kehittäminen  
 
Aikaisempi 
valmistelutyö 
pohjana, 
mallin 
kehittäminen 
käynnissä 
 

4.1. Palvelu-
tarpeen arvi-
ointi ja palve-
luohjauksen 
malliluonnos 

Palvelulu-
paus on laa-
dittu 

4.1 Maakun-
nallinen pal-
velutarpeen 
arviointi ja 
palveluoh-
jauksen malli 

4.1 Reaaliai-
kainen auto-
maatti-sesti 
toimiva pa-
lautejärjes-
telmä, joka 
on roolitettu 
tiedon käytön 
näkökulmas-
ta (järjestä-
jä/tuottaja) 

4.1 Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja pal-
veluohjauksen malli 
huomioiden sote/maku -
valmistelu.  
 
Teoreettisesti geneeri-
nen malli lähes kehitetty, 
työ jatkuu mallin edel-
leen kehittämisenä ja 
toteutuksen aikataulut-
tamisena ja vaiheistami-
sena. 
 
Työ käynnissä 
 
4.1 Käynnistetään pal-
velulupauksen laatimi-
nen sotelle  
 
Osana maku/sote-
valmistelua valmisteltu 
maakunnallista palvelu-
lupausta. 
 
Maakunta- ja sote-
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uudistus ei toteutunut. 
Palvelulupaus-
valmistelua voidaan 
hyödyntää tulevassa 
uudistuksessa. 
 

4.2 Asiakaspa-
lau-
tejärjestelmä 
toteutettu   

4.2 
Kartoitetaan 
eri vaihto-
ehtoja ja 
kokeillaan 
automaattista, 
realiaikaista 
asiakaskoke-
mustiedon  
keräämistä ja 
hyödyntämistä 
  
Vaihtoehtoja 
kartoitettu 
osana Kainuun 
palveluseteli-
kokeilua 

4.2 Luonnos 
palautejärjes-
telmän koko-
naisuudesta  
 

4.2 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä  
 

4.2 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
täminen, käyttöönotto ja 
nivominen osaksi palau-
tejärjestelmää. 
 
Työ käynnissä osana 
asiakasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 
 
Työ jatkuu 
 
Käynnistetty reaaliaikai-
sen asiakas-
palautepilotin valmistelu. 
Pilotointi toteutettu. 
Laadinnassa johtopää-
tökset kokeilun pohjalta. 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 
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5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Avoinna 
olevat vakans-
sit on täytetty 
pätevillä työn-
tekijöillä 

 

 

 
 

5.1 
Valmistellaan 
kehittämishan-
ke ja haetaan 
ulkopuolista 
rahoitusta 
 
Muutoksen 
monet kasvot -
muutos-
tukihanke 
jätetty 
rahoittajalle 
(koskien 
uuden 
maakunnan 
henkilöstöä) 
Rahoitus-
päätös 
saadaan mikäli 
maku/sote-lait 
hyväksytään. 

 
 

5.1 Oppilai-
tos- ja yli-
opistoyhteis-
työn vahvis-
taminen 

 

 

 
 
 

5.1 Vakanssit 
on 100 % 
täytetty 

 

 

 

 
 
 

5.1 Koulutus- ja kehit-
tämisyhteistyö oppilai-
tosten ja yliopistojen 
kanssa 

Käynnissä, jatkuvana 
toimintana, tarpeita 
edelleen kehittää yhteis-
työtä (mm. täydennys-
koulutuksen osalta) 

- Itä-Suomen yliopiston 
kanssa yhteistyö käyn-
nissä (kehittämishank-
keen kautta) 

Kehittämisekosysteemin 
(SOCOBA) rakentami-
nen (Itä-Suomen yliopis-
to ja Aikopa) 

Käynnissä  

Muutoksen monet kas-
vot -muutostukihanke ei 
toteutunut. Maakunta-ja 
sotelait eivät menneet 
läpi valtakunnan tasolla.  

 
Tehty tiedosta - työhy-
vinvointia ja tuottavutta -
hankehakemus ESR-
hakuun.  

 

5.2 Kilpailuky-
kyinen palk-
kaus 

5.2 Palkkojen 
jälkeenjäänei-
syys estää 
rekrytointeja  
 

5.2 Valta-
kunnallisiin 
keskiarvo-
palkkoihin 
pyrkiminen  

5.2 Oikeu-
denmukainen 
palkka teh-
dystä työstä  
 

5.2 Laajamittainen palk-
kojen arviointi hallinnon 
osalta 
 
Ei aloitettu 

5.3 Hallinnon 
osaamismatrii-
si tehty 

 5.3 Laadittu 
hallinnon 
osaamiskar-
toitus 

5.3 Hallinnon 
osaamisky-
vykkyys vas-
taa tarvetta 

5.3 Laaditaan hallinnon 
osaamiskartoitus ja ar-
vioidaan osaamiskyvyk-
kyys suhteessa tarpei-
siin 

Ei aloitettu 

Sote Lean-Master koulu-
tus toteutettiin tulosalue-
johtajille ja vastuu-
aluepäälliköille ja asian-
tuntijoille.  

Koulutus toteutunut 
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6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma  
- hallinnon 
henkilöstön 
osallistuminen 
muutosohjel-
maan 
 

6.1 - 6.3 Val-
votaan ja tue-
taan, että Uu-
den sairaalan 
toimenpide-
ohjelma toteu-
tetaan 

Toteutetaan 

6.1 - 6.3 Tut-
kimusyksikön 
perustaminen 

Ei vielä 
toteutettu 

Henkilöstöresu
rssien 
muutoksia on 
toteutettu  

6.1  Työnte-
kijöiden muu-
tosval-
miuksien 
vahvistu-
minen 

Kokeilu-
kulttuurin 
vahvistu-
minen 

6.1 Henkilös-
tön muutos-
tukiohjelma 
on käytössä 

6.1 Muutoksen monet 
kasvot -hankkeen toteut-
taminen.Koska Ma-
ku/sote ei toteutunut, 
rahoitusta ei myönnetty 

Erilaisten kokeilujen 
toteuttaminen: Chat-
kokeilut  

Tietojohtamisen kehit-
täminen ja pilotti aloitet-
tu yhteistyössä SoteDi-
gin kanssa. Pilotti toteu-
tettu sunnitellusti. Jatko-
suunnitelma käynnistet-
ty.  

RAI-vaikuttavuustieto -
pilotti (Tiera) käynnistet-
ty ja saatu päätökseen. 

7. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

7.1 Työhyvin-
vointikysely ja 
vastaus-% 
hallinnon osal-
ta 

7.1 Laaditaan 
mittaristo  

Osittainen 
valmistelu 
toteutuu Muu-
toksen monet 
kasvot –
hankkeen 
kautta 
 
Laaditaan 
mittaristo  

Ei ole aloitettu 

7.3 Kirjaami-
nen, seuranta 
ja kehittämi-
nen  

Työaikajousto-
ja kehitetty 
joiltakin osin 
OTE ja Erin-
Omainen - 
hankkeiden 
kautta 

7.3 Työaika-
joustoilla tue-
taan kouluttau-
tumismahdolli-
suutta 

Ei vielä seurat-
tu 

7.6 Kaikissa 
työyhteisöissä 
työhyvinvointi-
kyselyn pa-
laute käsitel-

7.1 Työhy-
vinvointiky-
sely toteutet-
tu, vastaus-
% 100 ja 
työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
laadittu 

7.1 Työhy-
vinvointiky-
selyn totetut-
taminen ja 
työhyvinvoin-
tisuunnitel-
man laatimi-
nen ovat 
vakiintuneet 

7.1 Työhyvinvointiky-
selyn tulosten läpi käy-
minen ja työhyvinvointi-
suunnitelman laatiminen 
hallinnon osalta 

Käyty läpi ja laadittu 
suunnitelma 
 
Aloitettu työhyvinvointi-
hankkeen valmistelu 
ESR-hakuun Tiedosta - 
työhyvinvointia ja tuotta-
vutta -hankehakemus 
jätetty ESR-hakuun. 

 

 

Tieto vuositasolla 

 

 

 

 

 
 
Tieto vuositasolla  

 

 

 

 

Menossa 
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ty/esi-miehet 

Työhyvinvoin-
tikysely  toteu-
tettu loka-
marraskuussa 
yhteistyössä 
Työterveyslai-
toksen kanssa 

7.6. Hyvinvoin-
tikysely joka 
vuosi muutos-
tilanteessa 

Toteutuu 

Selvitetään 
erilaisten työ-
hyvinvoinnin 
mittarien käy-
tön mahdolli-
suus esim. 
innostus 

Osittain toteu-
tuu Muutoksen 
monet kasvot -
hankkeessa 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistelussa 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

 

8. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

8.1 Asiakas-
kokemus hoi-
don ja palve-
lun vaikutta-
vuudesta sekä 
palveluiden 
järjestämisestä  

Palvelumuotoi-
lun toteuttami-
nen palveluis-
sa 

8.1 
Asiakaskoke-
musten analy-
sointimallin 
kehittäminen, 
käyttöönotto ja 
tehostaminen  
 
Mallin 
kehittämistä ei 
vielä aloitettu, 
Sote 
Leadership 
Master 
Uudistuva 
Lean -johtaja –

8.1 Asiak-
kaan rooli 
organisaa-
tiossa on 
vahvistunut; 
asiakasym-
märrys ohjaa 
palvelujen 
järjestämistä 
ja tuottamista 

 

8.1. Asiakas-
kokemuksen 
perusteella 
palvelut on 
muotoiltu 
vaikutta-
vammiksi ja 
luotettavam-
miksi 

 

8.1 Laaditaan suunni-
telma asiakaskokemus-
ten hyödyntämisestä 
palvelujen kehittämises-
sä  

Toteutuu osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta, 
ei laadittu suunnitelmaa 
vielä 

Kokemusasiantuntija-
toiminnan mallintami-
seen osallistuminen 
(valtakunnallinen malli) 
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valmennuksest
a saatu 
pohjatietoa 
 
8.1 
Asiakaskoke-
musten 
hyödyn-
täminen 
palvelujen 
kehittämisessä 
 
Toteutuu 
kehittä-
mishankkeissa 

Toteutuu osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 
paikallisesti 

Sote Leadership Master 
uudistava Lean-johtaja -
valmennus toteutunut.  

 

 

8.2 Johdon 
työpöydän 
käyttöaste 

Käynnistynei-
den tiedolla 
johtamisen 
pilottien lkm 

8.2 Edelleen 
kehitetään 
johdon työpöy-
tää.  

Johdon työ-
pöydän ja 
toimintamallin 
edelleen kehit-
täminen selvit-
telyssä 

Lisätään orga-
nisaation ja 
johdon kyvyk-
kyyttä tiedolla 
johtamiseen.  

Digios-
hankkeen 
kautta mahdol-
listuu 

8.3 Tunnista-
mis-
menetelmän 
käytön laajen-
taminen 

Ei ole vielä 
aloitettu 

8.4 Johdon 
katselmukset 
toteutetaan 
tulosalueilla 

Ensin suuret 
tulosalueet, ei 
vielä toteutettu 
hallinnossa 

8.4 Johdon 
katselmukset 
liitetään osaksi 
vuosikelloa 

Ei vielä toteu-

8.2 Toiminta-
kulttuurin 
muuttaminen 
tiedolla joh-
tamista tuke-
vaksi 

 

8.2 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessin 
ydin 

8.2 Johdon työpöydän 
sisällön kehittäminen ja 
raportointityökalun käyt-
töönotto  

Selvitelty raportointityö-
kaluja, ei vielä päätöksiä 
sisällön kehittämisestä 
eikä raportointityökalus-
ta. Perustettu työryhmä, 
asian valmistelu etenee. 

Tutkitun tiedon hyödyn-
täminen 
- esim. Impro-hanke 

Valitaan 1–2 pilottivas-
tuualuetta 

Ei ole aloitettu 

 

 

 

 

 

 

 
Menossa 

 

 

 

 

 

Osittain toteutuneet 
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tettu 

8.4 Johdon 
katsel-
musprosessia 
uudistetaan 

Aloitettu laatu-
järjestelmän 
päivityksessä 

 

 

Laatujärjestelmä päivi-
tetty 

 

 

9. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

9.1 Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 
ja sähköisen 
asioinnin kehit-
täminen laaja-
alaisesti 

9.1 Sähköistä 
asiointia kehi-
tetään laaja-
alaisesti ja 
systemaatti-
sesti.  

Vision pohjalta 
toimintasuun-
nitelman val-
mistelu käyn-
nissä 

 

Palveluseteli- 
ja ostopalvelu-
järjestelmän 
käyttöönotto 
toteutettu 

9.1 Sähköi-
sen asioinnin 
toiminta-
suunnitelma 
valmis 

 
Sähköisten 
palveluiden 
käyttöönoton 
myötä työ- ja 
toimintatavat 
muuttuvat  

9.1 Sähköi-
nen asiointi 
on osa nor-
maalia toi-
mintaa 

9.1 Valmistellaan ja 
laaditaan sähköisen 
asioinnin toimintasuun-
nitelma 

Työ käynnissä. Perus-
tettu ohjausryhmä ja 
projektiryhmä, työ ete-
nee 
 
Tuetaan työntekijöitä 
sähköisten palveluiden 
käyttöönotossa ja työ- ja 
toimintatapojen muutok-
sessa. 

Kainuun digituki -hanke 
käynnistynyt; valmistel-
laan kartoitusta sote-
henkilökunnan digi-
ohjaustaidoista ja asen-
teesta. 

Käynnistetään Digitaali-
set palvelut –hanke 
(Dipa) 

Valmistelu lopetettu. 
Hakemusta ei jätetä. 

Sosiaalihuollon Kantaan 
liittymisen valmistelu 

Aloitettu 

9.2 Aktiivisten 
Omasoten 
käyttäjien lkm 
- työyksiköt  
- asiakkaat 

9.2 Laajenne-
taan Oma-
soten palvelu-
valikoimaa 

Laajennettu 

9.2 Aktiivisia 
Omasoten 
käyttäjiä 
15 000 
hlöä/kk 

9.2 Aktiivisia 
Omasoten 
käyttäjiä 
40 000 
hlöä/kk 

9.2 Tuetaan henkilöstöä 
Omasoten laajempaan 
ja aktiiviseen käyttöön 

Käynnissä, etenee hy-
vin: aktiivikäyttäjiä 
16400/kk 

Markkinoidaan ja tue-
taan asiakkaita Oma-
soten käyttöön 

Toteutetaan olemassa 
olevilla resursseilla.  

10. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-

10.1 Määritel-
tyjen hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

10.1 Tuetaan 
Lean- oppien 
käyttöönottoa 

Sote Lea-

10.1 Asiak-
kaan rooli- ja 
asema palve-
luketjuissa 

10.1 Ajanta-
saiset, asia-
kaslähtöiset, 
hyvin johde-
tut hoito- ja 

10.1 Asiakaskokemuk-
sen merkityksen koros-
taminen hoito- ja palve-
luketjuissa 
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suutena läpi or-
ganisaation 

dership Master 
Uudistuva 
Lean -johtaja –
valmennus 
käynnissä; 1. 
näyttö toteutu-
nut kaikkien 
koulutettavien 
osalta 

10.1 Tuetaan 
prosessijoh-
tamista 

Kuvataan hal-
linnon proses-
seja 

10.1 Uudiste-
taan prosessi-
kartta 

Uudistusta 
tehty 

on keskiössä 

Prosessijoh-
tamisen vah-
vistaminen 
eri tasoilla 

palveluketjut 
toteutuvat 

- prosessikartta 

Toteutuu osana asia-
kasymmärrys-
kehittämiskokonaisuutta 

Keskeisten hoito- ja 
palveluketjujen määritte-
ly (käsitemäärittely, joh-
taminen)  

Aloitettu 

 

 
 
 
 
Menossa 

 

 

11. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

11.1 Tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelma ja 
järjestämisso-
pimus päivitet-
ty 

 
 

 

11.1Järjestä-
missuunnitel-
man ja -sopi-
muksen päivit-
täminen 

Terveyden-
huollon järjes-
tämissuunni-
telma päivitetty  

 

11.1 Esh:n 
järjestämis-
sopimuksen 
päivitys tehty 

11.1 Toteute-
taan tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelmaa 
ja esh:n jär-
jestämisso-
pimusta 

11.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman 
ja esh:n järjestämis-
sopimuksen vieminen 
käytäntöön, esh:n järjes-
tämissopimus hyväksyt-
ty ja toteutetaan.  

Erva-osuuskunta pää-
töksenteossa 

Valmistautuminen järjes-
tämisen ja tuottamisen 
erottamiseksi 
-  esim. osallistutaan 
valinnanvapaus-
pilotointiin 

Ei toteutunut valtakun-
nan tasolla 

HB-kokeilu ja Avain 
kansalaisuuteen -hanke 
käynnissä (palveluseteli-
lainsäädäntö) 

Hankkeet päättyneet 

11.2 Vastuu-
alueet/ laatu-
käsikirjat lkm 

11.2 

Luodaan yhte-
näinen oma-
valvonnan 
toimintamalli 

 

Aloitettu 

11.2 Oma-
valvonta-
suunnitelmat 
ja laatukäsi-
kirjat päivitet-
ty 

 
 
11.2 Oma-
valvonta ja 
auditointi-

11.2 Oma-
valvonta on 
osa organi-
saation jat-
kuvaa paran-
tamista 

 
 
11.2 Syste-
maattinen 
omavalvonta 

11.2 Valmistautuminen 
omavalvontaohjelman ja 
-suunnitelman laatimi-
seen 

Valmisteltu osana maa-
kunta- ja sote-uudistusta 
- ei ole vielä toteutunut 
 
11.2 Kehitetään audi-
tointi- ja omavalvonta-
käytänteitä  
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suunnitelma 
päivitetään 
 
 
 
 
11.2 Laajen-
netaan ul-
koista serti-
fiointiarvioin-
tia  

ja auditointi 
tukee toimin-
tojen jatku-
vaa paran-
tamista  
 
11.2 Ydin-
toiminnat 
sertifiointiar-
vioinnin pii-
rissä  

 
Käynnissä 
 
11.2 Laaditaan suunni-
telma toimintojen sertifi-
ointiarviointiin 
 
Käynnissä, kesken 

11.3 Haipro 
läheltäpititilan-
teiden %-
osuus 

11.3 Kansalli-
sen potilas- ja 
asiakas-
turvallisuus-
strategian 
mukaiset toi-
menpiteet 
toteutetaan 

 

Käynnissä 

11.3 Turvalli-
suuskulttuuri 
kehittyy posi-
tiiviseen 
suuntaan vrt. 
v. 2015 

Haipro lähel-
täpititilanteita 
50 % teh-
dyistä 
Haiproilmoi-
tuksista 

11.3 Potilas- 
ja asiakas-
turvallisuus 
näkyy raken-
teissa ja 
käytännön 
toiminnassa 

11.3 Turvallisuuskulttuu-
rikysely tehdään v.2019 

Tehty huhtikuussa 

 

Arvojen mukaisen toi-
mintakulttuurin kehittä-
minen, esimerkkinä 
toimiminen  

Käynnissä 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet  

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 
 

12. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

12.1 Toteutet-
tujen kustan-
nus-
vaikuttavuus-
arvioiden lkm 

 

 

 

12.1  

 

 

 

 

12.1 Toimin-
tojen muu-
tokset arvioi-
daan kustan-
nus-/ vaikut-
tavuusarvi-
oinnin avulla 

 

12.1 Muutok-
set tapahtu-
vat kustan-
nus-
tehokkaasti 

 

 

 

12.1 Luodaan työkalu 
kustannusvaikuttavuu-
den arvioimiseksi 

Ei käynnistetty. 

Seuranta- ja arviointilo-
makkeen työstäminen 
aloitettu 
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KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 
Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi sairaala, 
Maakuntauudistus

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP2019/TP2
018

Muutos-% 
TP2019/KS
2019

TOIMINTATUOTOT 292 761 279 432 -1 561 277 871 -5,1 292 038 105,1 -0,2 5,1 723 -14 167
   Myyntituotot 290 829 276 022 276 022 -5,1 291 204 105,5 0,1 5,5 -375 -15 182
./. Jäsenkunnilta 290 803 276 000 276 000 -5,1 291 200 105,5 0,1 5,5 -397 -15 200
   Maksutuotot 0 1 1 0,0 0 0,0 0,0 -100,0 0 1
   Tuet ja avustukset 1 136 2 669 -1 561 1 108 -2,5 511 46,1 -55,0 -53,9 625 597
   Muut tuotot 796 740 740 -7,0 323 43,6 -59,4 -56,4 473 417
TOIMINTAKULUT 4 889 6 778 -1 561 5 217 6,7 4 787 91,8 -2,1 -8,2 102 430
       Palkat ja palkkiot 2 658 3 111 -302 2 809 5,7 1 738 61,9 -34,6 -38,1 920 1 071
       Henkilöstösivukulut 567 653 -62 591 4,2 374 63,3 -34,0 -36,7 193 217
   Henkilöstökulut 3 225 3 764 -364 3 400 5,4 2 112 62,1 -34,5 -37,9 1 113 1 288
       Asiakaspalvelujen ostot -45 0 0 0,0 127 0,0 -382,2 0,0 -172 -127
       Muiden palvelujen ostot 958 1 360 -114 1 246 30,1 851 68,3 -11,2 -31,7 107 395
   Palvelujen ostot 913 1 360 -114 1 246 36,5 978 78,5 7,1 -21,5 -65 268
   Aineet ja tavarat 115 79 0 79 -31,3 86 108,9 -25,2 8,9 29 -7
   Avustukset 197 105 71 176 -10,7 168 95,5 -14,7 -4,5 29 8
   Vuokrat 121 157 -14 143 18,2 116 81,1 -4,1 -18,9 5 27
   Muut kulut 318 1 313 -1 140 173 -45,6 1 327 767,1 317,3 667,1 -1 009 -1 154
TOIMINTAKATE 287 872 272 654 0 272 654 -5,3 287 251 105,4 -0,2 5,4 621 -14 597
   Rahoituskulut ja -tuotot -661 -1 430 -1 430 116,3 -1 253 87,6 89,6 -12,4 592 -177
VUOSIKATE 287 211 271 224 0 271 224 -5,6 285 998 105,4 -0,4 5,4 1 213 -14 774
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -53 0 0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 -53 0
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 287 158 271 224 0 271 224 -5,5 285 998 105,4 -0,4 5,4 1 160 -14 774
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 287 158 271 224 0 271 224 -5,5 285 998 105,4 -0,4 5,4 1 160 -14 774

Muutos € 
TP2018/TP2

019

Muutos € 
KS2019/TP

2019TA 2019
Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos-%
KS-19/
TP-18 TP 2019TP 2018

 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 

2019 

Asukas, asia-
kas 

      

Syntyvät jul-
kaisut, artikke-
lit, tutkimukset, 
selvitykset ja 
raportit 

14 4 41 7 15 8 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 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 

0,7 tpv 

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 

Kehityskes-
kus-telut 

95 % 99 % 97 % 97  % 100 % 86 % KS-yksikkö 100 
% 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 

2019 
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vat  

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 

10 
 
 
5 prosessia 

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 1-12 kk 

2019 

 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

Toteutunut 
suunnitel-
lusti 

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

Toteutui 
suunnitel-
lusti 

Toteutunut 
suunnitel-
lusti 

Toteutuu 
suunnitel-
lusti 

Toimintakulut toteu-
tuivat 0,4 milj. euroa 
alle budjetoidun 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12.2019 

Hallinnossa on tehty uuden sairaalan toimenpide-ohjelma, joka on hyväksytty 
yhtymähallituksessa. Palveluiden kustannusrakenteita on selvitetty. Johtamisjärjestelmää on 
uudistettu uuteen sairaalaan soveltuvaksi ja yhdistetty tulosyksiköitä laajemmiksi 
vastuualueiksi. Uusi johtamisjärjestelmä ja organisatio aloittanut osittain v. 2018 ja 1.1.2019.  

Hallinnon toimijat ovat olleet mukana erilaisissa johto-, ohjaus- yms. työryhmissä 
päättämässä, linjaamassa uuden sairaalan rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyvissä 
asioita. Hoito- ja palveluketjujen, toimintamallien ja työtapojen kehittämistä yhden-
mukaisempaan suuntaan on ohjattu ja valvottu hallinnon toimesta, jotta esim. Uusi sairaala 
–konseptin mukaiset tavoitteet toteutuvat. Hoitotyössä toimintalähtöistä työvuoro-
suunnittelua on käyttöönotettu ja hoitohenkilökunnan liikkuvuuteen eri työyksikköjen välillä, 
esim. keskussairaalalla, on laadittu ohjeistusta sekä toimintamallia. 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelmien 
mukaisesti. Kainuun palvelusetelikokeilu - henkilökohtainen budjetti HB ja Lape-
muutosagentti saivat jatkorahoituksen tälle vuodelle. Myönteinen rahoituspäätös 
mahdollistaa myös Katajainen – ryhmäkuntoutuksen ja päivätoiminnan järjestämisen 
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville äideille ja perheille (avomuotoinen 
ryhmäkuntoutus) myös tänäkin vuonna. Oppilaitosyhteistyössä (Kao, Kamk) valmisteltu 
Ketterästi opittu –hanke sai rahoituksen ja hanke on käynnistetty. Kainuun liiton hallinnoima 
Kainuun digituki -hanke on käynnistynyt marraskuussa.  

Oppilaitosyhteistyötä on tehty Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston 
kanssa strategiseen yhteistyösopimukseen perustuen osaavan työvoiman saatavuuden 
turvaamisessa, osaamisen kehittämisessä sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnassa. 
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Kainuun soten asiakas- ja palveluohjauksen kehittämiseen eri tulos- ja vastuualueilta 
nimetty työryhmä on työstänyt geneerisen mallin asiakas- ja palveluohjaukselle sekä 
valmistelee mallin käyttöönottoon liittyviä vaiheita. Kainuun kuntien halukkuutta yhteistyöhön 
asiaan liittyen on selvitetty. 

Valmistelluille hankehakemuksille (VIP – Valitse Itsellesi parasta, Muutoksen monet kasvot) 
ei saatu rahoitusta, koska maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu valtakunnan tasolla 
loppui. Hakemuksia hyödynnetään tulevissa uudistuksissa. Terveyden edistämisen 
määrärahaa (THL) haettiin Hytinä-hankeella, jossa pääpaino on yhteisen hyvinvointitiedon 
hyödyntämisessä ja toimintamallin luomisessa soten ja kuntien välillä kuntien kanssa 
yhteistyössä. Hankkeelle ei saatu rahoitusta, koska maakunta- ja sote-uudistus ei 
toteutunut. Valmisteltu Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtaminen kuntien yhdyspinnoilla 
osana hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä Kainuussa –hankehakemus. 
Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi valmisteltu kehittämishanke ESR-hakuun.  

Omasoten käyttöä on edelleen laajennettu ja chat-palveluita on kokeiltu ja otettu käyttöön 
(Onks tää normaalia? -chat, En jaksa –chat, kansaterveyshoitajien –chat palvelu), joilla 
haetaan säästöjä. Tieteellisen kirjaston uudistaminen jatkuu. Tavoitteena on siirtyä 
digitaaliseen tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen, joka säästää kustannuksia.  

Käynnistetty laaja kehittämiskokonaisuus koskien asiakasymmärrystä, joka koostuu 
palvelukäyttäytymisesta, osallisuudesta, asiakaskokemuksesta ja tiedolla johtamisesta. 
Kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja kehittäjäasiakkaan kanssa. 
Toteutettu pilotteja eri yhteistyötahojen kanssa mm. tiedolla johtamiseen ja 
asiakaspalautteen keräämiseen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja -ohjelma on tehty 
ja käsitelty yhtymähalituksessa 27.3.2019 § 80, 17.4.2019 § 110, 29.5.2019 § 146 ja 
18.9.2019 § 222.  

Varautumiseen ja valmiuteen liittyviä Kainuun soten ohjeita on päivitetty esim. Kainuun 
keskussairaalan suuronnettomuusohje. 
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1.8.1.3 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut    
 
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Huttunen 

 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 
 

 
Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA). 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 TASAPAINOINEN 

TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 
 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Valtiolta 
saadut rinta-
maveteraanien 
määrärahat 
käytetään 
täysimääräi-
sesti  

 

1.1 
Mahdolliste-
taan 
rintamavete-
raanien 
määrärahojen 
käyttö laajasti 
eri palveluihin 

 
 

1.1 Rintama-
veteraanit 
saavat tarvit-
semansa 
palvelut hy-
vinvoinnin, 
terveyden ja 
toimintaky-
vyn paranta-
miseksi mää-
rärahojen 
puitteissa 
 

1.1 Rintama-
veteraanien 
ja muidenkin 
tukipalveluja 
tarvitsevien 
hyvinvointia, 
terveyttä ja 
toimintaky-
kyä on edis-
tetty yhteis-
työssä kun-
tien, yksityis-
ten palvelun-
tuottajien ja 
kolmannen 
sektorin 
kanssa 

 

1.1 Mahdollistetaan 
rintamaveteraanien 
määrärahojen käyttö 
laajasti eri palveluihin. 

On toteutunut. 

Valtiokonttorin ohjeis-
tuksen mukaisesti vete-
raanien oli mahdollista 
saada laajasti maksut-
tomia tukipalveluja. 

 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Toimivat 
vaihtoehtoiset 
viestintä-
kanavat 

2.1 
Verkkosivuja 
ja 
tukipalveluita 
kehitetään 
asiakas-
lähtöisemmiksi  
 
 
 
 
2.1 
Viranhaltija-
päätökset 
julkaistaan 
yleisessä tieto-
verkossa 
 
2.1 
Verkkosivuille 
laitetaan 
enemmän 
tietoa 
tukipalveluista  
 
 
2.2 Kehitetään 
vaihtoehtoisia 

2.1 Käytössä 
asiakkaiden 
tarpeista läh-
tevät, moni-
kanavaiset 
viestintä- ja 
osallistumis-
mahdollisuu-
det 

2.1 Käytössä 
asiakkaiden 
tarpeista läh-
tevät, moni-
kanavaiset 
viestintä- ja 
osallistumis-
mahdollisuu-
det 

2.1 Sosiaalista mediaa 
käytetään aikaisempaa 
enemmän viestinnässä. 

On toteutunut. 

2.1 Kehitetään vaihtoeh-
toisia viestintäkanavia 

Kehitystyötä on tehty 
resurssien puitteissa. 

2.1 Aktiivinen yhteistyö 
asiakkaiden kanssa 

On toteutunut. 
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viestintäkana-
via 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Asiakkaan 
valinnanva-
pausmahdolli-
suudet sosi-
aali- ja tervey-
denhuollon 
tukipalveluissa  

 

3.1 Selvitetään 
valinnanva-
pauden 
ulottuvuus ja 
vaikutukset 
sote-
kuljetuksiin 
 
1.1.2019 
lukien 
Sairaanhoidon 
palvelut –
tulosalue on 
vastannut 
kuljetuspalve-
luista. 
 
 
3.1 
Veteraanien 
tukipalveluja 
laajennetaan 
Valtiokonttorin 
määrärahojen 
puitteissa 
 
Määrärahan 
käyttöä on 
laajennettu 
myös 
tehostetun 
palveluasumi-
sen hoivaan 
määrärahan 
puitteissa. 
 

3.1 Asiak-
kaan valin-
nanvapaus 
mahdollistuu 
eri muodois-
sa sosiaali- 
ja terveyden-
huollon tuki-
palveluissa 
 

 

 

 

 
 

3.1 Monipuo-
lisemmat 
tukipalvelut 
veteraaneille 
ikä ja kunto 
huomioiden 

3.1 Asiak-
kaan valin-
nanvapaus 
mahdollistuu 
eri muodois-
sa sosiaali- 
ja terveyden-
huollon tuki-
palveluissa  

 

3.1 Veteraanien tukipal-
veluja laajennetaan 
Valtiokonttorin määrära-
hojen puitteissa 

On toteutunut.  

Veteraanien kotona 
asumista tukevat palve-
lut muuttuivat lakisäätei-
siksi 1.11.2019 alkaen. 
Palvelut toteutettiin vete-
raanikohtaisesti palvelu-
tarpeen arvion mukai-
sesti. 

 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys-
kyselyn tulok-
set  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys-
kyselyä ei 
tehty, mutta 
asiakkaiden 
palautteisiin 
reagoitiin välit-
tömästi sekä 
tehtiin tarvitta-
vat kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella. 
 
4.1 Tietohal-
linnon ohjaus-
ryhmä (Kai-
nuun kunnat, 
Kainuun liitto, 
Kainuun sote) 
on kokoontu-
nut säännölli-

4.1 Tehdään 
asiakastyyty-
väisyyskyse-
ly 
 
 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys 
säilyy korke-
alla tasolla 

 

 

 

4.1 Tehdään 
asiakastyyty-
väisyyskyse-
ly  
 
 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys 
säilyy korke-
alla tasolla 
 

 

 

 

 

 
 

4.1 Asiakaskoke-
muksen kerääminen ja 
hyödyntäminen 
 
Tarkastelujaksolla ei 
ollut suunnitelmissa. 

 

 

 

 

4.1 Tietohallinnon oh-
jausryhmä (Kainuun 
kunnat, Kainuun liitto, 
Kainuun sote) kokoon-
tuu säännöllisesti, n. 1 
krt./3 kk:n välein  

On toteutunut. 
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sesti, n. 1 
krt./3 kk:n 
välein. 

 

4.1 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 

 

 
4.1 Suoriin palautteisiin 
vastataan välittömästi 

Palautteisiin on pyritty 
vastaamaan välittömäs-
ti. 

 4.2 Arkiston 
asiakaspyyntö-
jen keskimää-
räinen käsitte-
lyaika vuodes-
sa  

 

4.2 Asiakas-
pyyntöjen 
määräaikojen 
kirjaaminen ja 
seuranta.  

 

Asiakasläh-
töisten selvi-
tyspyyntöjen 
käsittelyaika 
sosiaalitoi-
messa 21 vrk 
ja terveyden-
huollossa 
33vrk 

 

Asiakirjapyyn-
töjen keski-
määräinen 
käsittelyaika 8 
vrk 

4.2 Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määrä-
ajoissa 

4.2 Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määrä-
ajoissa  

 

4.2 Asiakaspyyntöjen 
määräaikojen kirjaami-
nen ja seuranta 

On toteutunut. 

1. Asiakaslähtöiset 
lokitietopyynnöt 
14 vrk 

2. Asiakaslähtöis-
ten lokien selvi-
tyspyynnöt 21 
vrk 

3. Asiakaslähtöiset 
tiedonoikaisu-
vaatimukset 26 
vrk ja potilasläh-
töiset 17 vrk 

4. Asiakaslähtöiset 
asiakirjapyynnöt 
15 vrk ja potilas-
lähtöiset 5 vrk ja 
viranomaisilta ja 
omaisilta saa-
puneet asiakir-
japyynnöt 7 vrk 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

5. Riittävän, 
osaavan henkilös-
tön turvaaminen 

 

5.1 Avointen  
vakanssien 
täyttöaste 

5.1 
Kehityskes-
kustelut on 
käyty 
suunnitellun 
mukaisesti ja 
kehityskeskus-

5.1 Henkilös-
tömitoitusten 
suositusten 
noudattami-
nen 

5.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu, 
avointen 
vakanssien 
lukumäärä 

5.1 Täydennyskoulutuk-
siin osallistumisen mah-
dollistaminen 

On toteutunut mahdolli-
suuksien mukaan. 
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telujen 
tilastointia 
kehitetään 

 

Kehityskes-
kustelut on 
käyty osittain. 

Pomon polku-
koulutus koko 
henkilöstölle 
toteutettu 

 

 

 

hallittavissa 5.1 Rekrytoidaan avoi-
miin vakansseihin tarvit-
tavat työntekijät 

Rekrytointi on ollut osit-
tain haasteellista. 
 
5.1. Alueella luotettavat 
palvelut, vs. ostopalve-
lut, jatkuva arviointi 

Arviointia on tehty. 

 5.2. Palkkauk-
sen kehittämi-
nen 

5.2 
Säännölliset 
tulosalueen 
johtoryhmän 
kokoukset 
 
5.2 
Kannustetaan 
ammattitaidon 
ylläpitämiseen 
ja 
kehittämiseen 
 
 

5.2 Pätevöi-
tymisen tu-
keminen, 
jotta osaami-
nen kehittyy 

5.2. Valta-
kunnalliseen 
keskiarvo-
palkkaan 
pyrkiminen 
 

5.2. Oikeu-
denmu-
kainen palk-
ka tehdystä 
työstä 

5.2. Laajamittainen 
palkkojen arviointi ja 
harmonisointi 

Osaamiskeskusteluissa 
3,4/5. 

Laajamittaisen palkkojen 
harmonisoinnin selvitte-
lytyötä on tehty. 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Kehitys-
keskustelu %-
osuus yli 1 v. 
kestävistä 
palvelussuh-
teista 

6.1 
Kehityskes-
kustelut on 
käyty 
suunnitellun 
mukaisesti ja 
kehityskes-
kustelujen 
tilastointia 
kehitetään 

Kehityskes-
kustelut käytiin 
osittain. 

 
 

6.1 Kehitys-
keskustelut 
käyty 
80%:sesti 

 

 

6.1 Kehitys-
keskustelut 
käyty 
90%:sesti  

 
 

6.1 Kehityskeskustelut 
toteutetaan suunnitellus-
ti 

Kehityskeskusteluja 
käytiin 52 %:sesti. 

6.1 Kehityskeskustelu-
jen tilastointia kehitetään 

Työ kesken. 

 6.2 Riittävät ja 
säännönmu-
kaiset työyh-
teisökokoukset 
ja -koulutuk-
set  

 

6.2 Tulosalu-
een johtoryh-
mä on kokoon-
tunut säännöl-
lisesti 

On toteutunut. 

6.2 Toimivat 
kokous- ja 
koulutuskäy-
tännöt 

 

6.2 Toimivat 
kokous- ja 
koulutuskäy-
tännöt  

 

6.2 Säännölliset tulos-
alueen johtoryhmän ja 
yksikköjen kokoukset 

On toteutunut. 

6.2 Kannustetaan am-
mattitaidon ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen 

On toteutunut mahdolli-
suuksien mukaan. 

Tutkitaan mahdollisuuk-
sia ja koulutusmuotoja 
henkilöstön täydennys-
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koulutuksiin ja osaami-
sen laajentamiseen. 

7. Uuden sairaa-
lan ja maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

7.1 Muutosten 
suunnittelu ja 
läpivieminen 
toteutuu suun-
nitellun mukai-
sesti  
 

7.1 Toimiva 
muutosjoh-
taminen toi-
minnan kaikilla 
tasoilla 
 

 7.1 Muutok-
sia suunnitel-
laan ja toteu-
tetaan yhteis-
työssä henki-
lökunnan 
kanssa 

7.2 Uuden 
sairaalan 
muutosjoh-
taminen to-
teutui muu-
tosjohtajien 
työn johdolla. 
Maakunta-
uudistuksen 
muutostuki –
hanke ei 
toteutunut, 
koska maa-
kuntalait 
eivät tulleet 
voimaan. 

7.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

 

7.1 Uudet 
toimintatavat 
ovat käytös-
sä 

7.1 Uuden sairaalan ja 
maakunta / soten muu-
tosten suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja seu-
rantaan osallistuminen 

Uuden sairaalan muu-
tosten suunnittelu toteu-
tui eri työryhmissä, re-
surssityöryhmä muutok-
sia kokoava työryhmä 
henkilöstöresurssien 
näkökulmasta. 

 
Sote ja maakuntauudis-
tuksen valmisteluun 
osallistuttiin työryhmissä 
ja vastuuvalmistelijoiden 
työpanoksella. Valmiste-
lu päättyi 31.3.2019. 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 
 

 

 

 

8.1 Yksikkö-
kohtaiset työ-
hyvinvointi-
kyselyn tulok-
set  

8.1 Työhyvin-
vointikyselyn 
tekeminen 
yksikkökohtai-
sesti. 

Kysely tehtiin 
loppuvuodes-
ta, tulokset 
analysoitiin ja 
käytiin läpi 
esimiesten 
johdolla. 

8.1 Työyksi-
kön työhyvin-
tointi kehittyy 
myönteisesti 

8.1 Työyksi-
kön työhyvin-
tointi kehittyy 
myönteisesti 

 

8.1 Työhyvin-
vointikyselyn tekeminen 
yksikkökohtaisesti. 

Kysely toteutettiin toisen 
kerran marraskuussa 
2019. Tuloksia on käyty 
läpi henkilöstön kanssa 
ja analysoitu niitä. 
 
8.1 Kaikissa työyhtei-
söissä tehdään kyselyn 
tulosten pohjalta työhy-
vinvoinnin parantamisen 
suunnitelma 
 

Yksikköjä on kehotettu 
tekemään suunnitelma. 

 

 

8.2 Henkilös-
tön vaihtuvuus  

 

 8.2 Henkilös-
tön vaihtu-
vuus laskee 

 

8.2 Henkilös-
tön vaihtu-
vuus laskee 

 

8.2 Huomioidaan työn-
tekijöiden tarpeet ja 
tuetaan työuria niiden eri 
vaiheissa 

Työkyvyn tukiprosessi 
on aktiivisesti käytössä. 
Pilottivaiheessa olevissa 
pooleissa on mahdolli-
suus osa-aikaiseen 
työntekoon työntekijän 
elämäntilanne ja työnan-
tajan tarpeet huomioi-
den. 
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 8.3 Sairaus-

poissaolojen 
kehitys  

 

8.3 Työhyvin-
voinnin aktiivi-
sen tuen toi-
mintatavat 
käytössä joka 
työyhteisössä 

 

Sairauspois-
saoloja 12,1 
tpv / htv 

 

Varhaisen 
puuttumisen 
malli on käy-
tössä 

8.3 Työnteki-
jöille järjeste-
tään lakien ja 
säännösten 
edellyttämät 
työtilat 

Toimenpiteisiin 
ryhdyttiin välit-
tömästi, jos 
tarvetta on 
ilmennyt, mut-
ta puhtaita 
tiloja ei aina 
ole pystytty 
välittömästi  
jäjestämään 
tarvittavaa 
määrää. 

8.3 Sairaus-
poissaolot 
vähenevät 

 

8.3 Sairaus-
poissaolot 
vähenevät  

 

8.3 Noudatetaan kaikilla 
esimiestasoilla varhai-
sen- ja tehostetun tuen 
mallien aktiivista käyttöä 

On toteutunut. 

8.3 Työntekijöille järjes-
tetään säännösten edel-
lyttämät työtilat 

Terveet työtilat on pyritty 
järjestämään mahdolli-
suuksien mukaan kaikil-
le, jotka oireilevat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Asiantun-
tijuuden kehit-
tyminen (1-5 
/% jakauma)  
 
 
8.4 Täyden-
nyskoulutus-
päivät/htv  

 

 

 

 
8.4 Osaamis-
keskustelut % 
 
 
8.4 Työkierto 
hlölukumäärä  

 

8.4 Osaamis-
keskustelut ja 
osaamisen 
arvioinnit 

8.4 Täyden-
nys-
koulutuksen 
suunnittelu 
kehityskes-
kustelujen 
pohjalta ja 
koulutusten 
kirjaaminen 
HRM-
järjestelmään 

Täydennys-
koulutuksiin 
osallistuttiin 
mahdollisuuk-
sien mukaises-
ti. 

8.4 Osaami-
nen vastaa 
osaamistar-
peita 
 

8.4 Täyden-
nyskoulutus 
mahdollistuu 
kaikille 

 
 
 

 
8.4 Osaamis-
keskustelu 
käyty 80 – 
100 %:sesti 
 
 
8.4 Osaamis-
alueet sel-

8.4 Osaami-
nen vastaa 
osaamistar-
peita 

 
8.4 Täyden-
nyskoulutus 
mahdollistuu 
kaikille 
 
 

 

 
 
8.4 Osaamis-
keskustelu 
käyty 90 %-
100 %:sesti 
 
 
8.4 Osaamis-
alueet sel-

8.4 Osaamiskeskustelut 
ja osaamisen arvioinnit 
 
Osaamisarviot 3,4/5. 

 
8.4 Täydennys-
koulutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutusten 
kirjaaminen HRM-
järjestelmään 

On toteutunut osittain. 
 

8.4 Täydennyskoulutuk-
siin osallistumisen mah-
dollistaminen 
 
Täydennyskoulutuspäi-
viä yhteensä 7921 eli 
2,4 pv/htv 
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Täydennys-
koulutuspäivät: 
1,7 pv/hlö  

 
8.4 Käytetään 
systemaatti-
sesti ja tavoit-
teellisesti eri-
laisia osaami-
sen kehittämi-
sen menetel-
miä (perehdyt-
tämistä, men-
torointia, työ-
kiertoa, verk-
ko-oppimista) 

keästi profi-
loituneet  
 

8.4 Kainuun 
sote on malli-
organisaatio 
oppivasta 
organisaa-
tiosta 

keästi profi-
loituneet  
 

8.4 Kainuun 
sote on malli-
organisaatio 
oppivasta 
organisaa-
tiosta  

 

 

8.4 Käytetään syste-
maattisesti ja tavoitteel-
lisesti erilaisia osaami-
sen kehittämisen mene-
telmiä (perehdyttämistä, 
mentorointia, työkiertoa, 
verkko-oppimista) 

Työkiertoon osallistui 4 
henkilöä. 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Toimivat 
palveluketjut  

 

 

 

 

9.1 Prosessien 
kehittämistä 
jatketaan  

Sisäisiä arvi-
ointeja ei ollut 
tarkastelu-
jaksolla suun-
nitelmissa 

Yhteistyötä on 
tehty läpi koko 
organisaation 

9.1Johdon 
työpöytää ja 
tietojärjes-
telmiä kehite-
tään 

9.1 Palvelu-
prosesseja 
kuvataan ja 
ne toimivat 
käytännössä 
sujuvasti 
 

9.1 Palvelu-
prosessit toi-
mivat suju-
vasti  

 

9.1 Prosessien kehittä-
mistä jatketaan  

On toteutunut. 

9.1 Asiakaskokemus-, 
prosessi- ja kustannus-
tietoa hyödynnetään 
palvelujen kehittämises-
sä 

On toteutunut. 

 9.2 Asiakas-
kokemus 

 

9.2 Palautteet 
on kerätty ja 
käsitelty 

9.2 Asiakas-
kokemuksen 
parempi 
hyödyntämi-
nen 

9.2 Asiakas-
kokemusten 
perusteella 
palvelut muo-
toiltu vaikut-
tavammiksi 
ja luotetta-
vammiksi 
 

9.2 Asiakaspalautteiden 
kerääminen ja käsittely 

Suorat palautteet käsi-
teltiin välittömästi. 
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 9.3 Tietotar-

peet 

 

 9.3 Johdon 
työpöydän 
käyttö 

9.3 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessien 
ydin 

9.3 Johdon työpöytää ja 
tietojärjestelmiä kehite-
tään 

Kehitystyötä on tehty. 
 
9.3 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 

Kehitystyötä on tehty. 

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 
 

10.1 Sähköis-
ten asiointipal-
velujen käyttö-
aste  

 

10.1 Kehite-
tään sähköisiä 
asiointi-
palveluja 

Kehitystyötä 
tehtiin mahdol-
lisuuksien 
mukaan. 

10.1 Sähköi-
sen asiointi 
yleistyy 

10.1 Sähköi-
nen asiointi 
normaalia 
toimintaa 

10.1 Kehitetään sähköi-
siä asiointipalveluja 

Kehitystyötä jatkettu 
mahdollisuuksien mu-
kaisesti. 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

 
 

11.1 Toimivat 
ja ajantasaiset 
palveluketjut  

 

11.1 Kehite-
tään palveluja 
ja järjestelmiä 

Kehitystyötä 
jatkettu mah-
dollisuuksien 
mukaisesti 

11.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut määri-
telty 

11.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut toteu-
tuvat  

 

 

11.1 Kehitetään palvelu-
ja ja –järjestelmiä 
 
11.1 Johtamisessa hyö-
dynnetään tutkittua tie-
toa ja Lean –toiminta-
mallia 
 
11.1 Tehdään yhteistyö-
tä läpi koko organisaati-
on 

On toteutunut. 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

12.1 Asiak-
kaan monipuo-
liset asiointita-
vat 

12.1 Digitaali-
sen tapaami-
sen tarjoami-
nen asiakkaille 
aktiivisesti ja 
palautteen 
kautta pal-
velun kehittä-
minen 

12.1 Palvelut 
ovat laaduk-
kaita ja hel-
posti saata-
tavissa 

12.1 Palvelut 
ovat laaduk-
kaita ja hel-
posti saata-
tavissa 

12.1 Kehitetään erilaisia 
asiointitapoja 

Kehitystyötä on tehty 
resurssien puitteissa. 

 12.2 Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro) 

 

12.2 Haittata-
pahtumat käsi-
teltiin ja niiden 
määriä seurat-
tiin 

12.2 Haipro-
tapahtumien 
perusteella 
suunnitellaan 
turvallisuutta 
parantavia 
toimenpiteitä 
 

 12.2 Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden haittata-
pahtumat on käsitelty ja 
kehittämistoimenpiteet 
on laadittu 

12.2 Turvallisuuden pa-
rantaminen Haipro-il-
moitusten pohjalta 

On toteutunut. 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

13.1 Taloutta 
seurataan ja 
poikkeamiin 
puututaan ja 
vältetään ali-
jäämän muo-
dostu-mista 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu talous-
arvion mu-
kaan 

 

 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu talous-
arvion mu-
kaan  

13.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista.  

Tulosalue sitoutui yhty-
mähallituksen hyväksy-
miin sopeutta-
mistoimenpiteisiin. 

Taloutta seurattiin kuu-
kausittain ja tehtiin kor-
jaustoimenpiteitä.  

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

14.1 Yksikkö-
kustannuksien 
hinta  

 

14.1 Toiminta-
ketjujen tehos-
taminen, kus-
tannustietoi-
suuden lisää-
minen 

14.1 Sote-
kuljetuksia 
yhdistellään 
nykyisen Ke-
lan järjestämiin 
kuljetuksiin 

1.1.2019 lu-
kien Sairaan-
hoidon palve-
lut –tulosalue 
on vastannut 
kuljetuspalve-
luista. 

14.1 Tosite 
1,38 €/kpl 
 
14.1 Palkka-
laskelma 
max 16,60 
€/kpl   

14.1 Tosite 
1,45 €/kpl 
 
14.1 Palkka-
laskelma 
max 17,43 
€/kpl  

14.1 Toimintaketjujen 
tehostaminen, kustan-
nustietoisuuden lisäämi-
nen 

On toteutunut. 

14.1 Prosessien kehit-
täminen 

On toteutunut. 

Tositteen hinta 1,16 
€/kpl 

Palkkalaskelman hinta 
15,01 €/kpl 
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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

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP2019/TP
2018

Muutos-% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 5 783 5 098 0 5 098 -11,8 5 360 105,1 -7,3 5,1 423 -262
   Myyntituotot 3 501 3 039 0 3 039 -13,2 2 981 98,1 -14,9 -1,9 520 58
   Maksutuotot 83 69 0 69 -16,9 72 104,3 -13,3 4,3 11 -3
   Tuet ja avustukset 1 138 981 0 981 -13,8 1 378 140,5 21,1 40,5 -240 -397
   Muut tuotot 1 061 1 009 0 1 009 -4,9 929 92,1 -12,4 -7,9 132 80
TOIMINTAKULUT 28 860 27 027 356 27 383 -5,1 25 956 94,8 -10,1 -5,2 2 904 1 427
       Palkat ja palkkiot 11 161 10 185 295 10 480 -6,1 9 935 94,8 -11,0 -5,2 1 226 545
       Henkilöstösivukulut 2 544 2 308 61 2 369 -6,9 2 238 94,5 -12,0 -5,5 306 131
   Henkilöstökulut 13 705 12 493 356 12 849 -6,2 12 173 94,7 -11,2 -5,3 1 532 676
       Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
       Muiden palvelujen ostot 9 024 9 147 0 9 147 1,4 9 039 98,8 0,2 -1,2 -15 108
   Palvelujen ostot 9 024 9 147 0 9 147 1,4 9 039 98,8 0,2 -1,2 -15 108
   Aineet ja tavarat 3 153 2 929 0 2 929 -7,1 2 694 92,0 -14,6 -8,0 459 235
   Avustukset 95 100 0 100 5,3 89 89,0 -6,3 -11,0 6 11
   Vuokrat 2 273 1 750 0 1 750 -23,0 1 408 80,5 -38,1 -19,5 865 342
   Muut kulut 610 608 0 608 -0,3 553 91,0 -9,3 -9,0 57 55
TOIMINTAKATE -23 077 -21 929 -356 -22 285 -3,4 -20 596 92,4 -10,8 -7,6 -2 481 -1 689
   Rahoituskulut ja -tuotot -2 -2 0 -2 0,0 -2 0,0 0,0 0,0 0 0
VUOSIKATE -23 079 -21 931 -356 -22 287 -3,4 -20 598 92,4 -10,8 -7,6 -2 481 -1 689
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 812 -6 762 0 -6 762 16,3 -6 468 95,7 11,3 -4,3 656 -294
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -28 891 -28 693 -356 -29 049 0,5 -27 066 93,2 -6,3 -6,8 -1 825 -1 983
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 891 -28 693 -356 -29 049 0,5 -27 066 93,2 -6,3 -6,8 -1 825 -1 983

TP 2018 TP 2019

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

Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019

Muutos € 
TP2018/TP

2019

 

 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA2019 Toteuma 1-12 
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. 

Veteraanipal-
velujen piirissä:  
 
Rintamavete-
raanit  
Lesket  

 
 
 
484 
397 

 
 
 
422 
380 

 
 
 
410 
339 

 
 
 
326 
270 

 
 
 
290 
300 

 
 
 
261 
243 
 
  

Arkiston asia-
kaspyyntöjen 
keskimääräi-
nen käsittelyai-
ka vuodessa:  
- asiakaslähtöi 
set lokipyynnöt  
- asiakaslähtöi 
set tiedon oi-
kaisuvaatimuk-
set  
- asiakaslähtöi 
set asiakirja-

  ei mitattu Keskimääräi-
nen käsittely-
aika: kä-
sittelyaikojen 
seuranta aloi-
tettu 1.1.2018 
alkaen 

Asiakaslähtöi-
set lokitieto-
pyynnöt: 

Asiakaspyyn-
töjen käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa  

 

Asiakaspyyn-
nöt on käsitelty 
säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa: 
Asiakaslähtöi-
set lokitieto-
pyynnöt 14 vrk 

Asiakaslähtöis-
ten lokien selvi-
tyspyynnöt 21 
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pyyn 
nöt  
- muilta viran-
omaisilta saa-
puvat asiakir-
japyyn 
nöt  
 

14 vrk, 

terveydenhuol-
lossa 11 vrk 

Asiakaslähtöiset 
lokien selvitys-
pyynnöt21 vrk 

Asiakaslähtöiset 
tiedonoikaisu-
vaatimukset:26 vrk 

Asiakaslähtöiset 
ja viranomaisilta 
saapuneet asia-
kirjapyynnöt4vrk 

vrk  

Asiakaslähtöi-
set tiedonoikai-
su-vaatimukset 
26 vrk 

Asiakaslähtöi-
set ja viran-
omaisilta saa-
puneet asiakir-
japyynnöt 4 vrk 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 
 

10,7 12,8 14,4 13,7 alle 12  16,4 (Työter-
veyshuollon 
tiedot) 

Täydennyskou-
lutus tpv/hlö  
 

2,7 2,6 2,6 1,7 2,7  2,4 

Kehityskeskus-
telujen käynti-
aste  
 

35 % 70 % 35 % 66 % 80 % 52%.  

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 

asteikolla 1-5 

Asiantuntijuus 
kehittyy myön-
teisesti  

Asiantuntijuus 
kehittyy myön-
teisesti. 

3,4 (vuonna 
2018: 3,6) 

Osaamiskes-
kustelu % 

  Osaamis-
keskustelut 
käyty mahdol-
lisimman use-
an työntekijän 
kanssa 

66 % Osaamis-
keskustelut 
käyty mahdol-
lisimman use-
an työntekijän 
kanssa 

Käyty osassa 
kehityskeskus-
teluita. 

Työkierto hlö 
lukumäärä  
 

  Työkierto li-
sääntyy 

Työkiertoa 
toteutettu 
suunnitelman 
mukaisesti 

Työkierto li-
sääntyy  
 
 

4 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018  TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 
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Työhyvinvointi-
mittaus (joka 2. 
vuosi)  
 

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

Vuonna 2018 
uusi arviointi-
työkalu käy-
tössä. Tavoit-
teena tason 
säilyminen. 

Mitä kuuluu -
kysely toteutet-
tiin toistami-
seen marras-
kuussa 2019. 
Kokonaissijoi-
tus 57. 

Sähköisten 
asiointipalve-
lujen käyttöas-
te  
 

  Käyttöaste 
kasvaa 

Kehitystyötä 
tehty käyttöas-
teen kasvat-
tamiseksi 

Käyttöaste 
kasvaa 

Kehitystyötä on 
tehty. 

Tietotilinpää-
tös-tiedot  
 

   Tietoja kerätty Laadittu ja 
käytössä 

Tietoja kerätty 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Toteutamme 
toimintaamme 
talousarvion 
puitteissa 
 

Toteutu-
nut 

Toteutu-
nut  

Toteutunut Toteutui miltei 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutui suun-
nitellusti. 

Palkkalaskel-
man hinta 

13,51 € 14,51 € 16,60 € 16,60 € 16,60 € 15,01 €  

Tositteen hinta 1,37 € 1,38 € 1,34 € 1,19 € 1,38 € 1,16 € 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-31.12.2019 

1.1.2019 tuli voimaan keskitettyjä tukipalveluita koskeva organisaatiouudistus, jonka yhtey-
dessä talous- ja velkaneuvonta siirtyi valtion hoidettavaksi ja materiaali- ja kuljetuspalvelut, 
laitetekniikka sekä ateria-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut siirtyivät Sairaanhoidon palvelut -
tulosalueelle. 

Talouden osalta tulosalueen toteumaprosentti toimintakulujen osalta oli 94,8 % ja toiminta-
kulujen loppusumma oli 26,0 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa euroa pienempi kuin 
käyttösuunnitelma. Tulosalueella on sitouduttu yhtymähallituksen vahvistamiin säästötavoit-
teisiin ja onnistuttu tekemään toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.  

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 31.3.2019, joten tulosalueen uudistuksen 
valmistelussa mukana olleet työntekijät palasivat 1.4.2019 takaisin omiin työtehtäviinsä. 

Jäsenkunnat irtisanoivat vuoden 2018 lopussa tukipalvelujen yhteistyösopimuksen koko-
naan tai osittain. Tämän johdosta Kainuun sote aloitti huhtikuussa 2019 talous- ja henkilös-
töpalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuussa. Neu-
votteluiden tuloksena päädyttiin talouspalveluissa kuuden henkilön irtisanomiseen, mutta 
yksi irtisanominen jouduttiin perumaan. Henkilöstön soputtamisessa hyödynnettiin niin ta-
lous- kuin henkilöstöpalveluissa määräaikaisten työsopimusten päättymisiä ja henkilöstön 
eläköitymisiä. 

Vuonna 2019 teknisten palvelujen tärkein tehtävä oli varmistaa uuden sairaalan laadukas ja 
turvallinen rakentaminen sekä ennakkoon valmistautuminen uuden sairaalan vastaanottoi-
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hin, muuttoihin ja käyttöönottoon. Ennakkoon valmistautumisessa keskeisenä asiana oli uu-
den sairaalan teknisten järjestelmien koulutukset ja huoltovastuiden tarkastelu. 

Kuntayhtymän palvelussuhdepäällikkö irtisanoutui ja uusi palvelussuhdepäällikkö aloitti vi-
rassa 1.4.2019. Henkilöstöpalveluissa suunniteltiin palkkaharmonisoinnin toteutusta ja jat-
kettiin paikallisneuvottelutoimintaa. Järjestelyerän jakoperusteista sovittiin henkilöstöjärjestö-
jen edustajien kanssa ja se sekä työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset maksettiin 
henkilöstölle. 

Tietohallinto käynnisti käyttövaltuushallinnan ja W10-käyttöönoton määrittely- ja käyttöönot-
toprojektit. Molempien hankkeiden tarkoituksena on parantaa tulevaisuudessa koko organi-
saation toiminnan sujuvuutta ja automatisoida käyttöoikeusprosesseja. Sote-
tietojärjestelmien puolelle tuli ylläpitoon uutena PSOP-tietojärjestelmä, joka vaati ylläpidon 
osalta lisäpanostusta. Myös uuden sairaalan ensimmäisen osan valmistumisen myötä käyt-
töönotettavat uudet tilat ja tietojärjestelmät vaativat tietohallinnon resursseja asennus- ja 
käyttöönottoprojekteissa. Jäsenkunnat ja Kainuun liitto irtisanoivat ICT-
yhteistoimintasopimuksen Kainuun soten kanssa päättymään 31.12.2020. 

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontui säännöllisesti vuonna 2019. Työryhmässä käy-
tiin läpi EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden työsuunnitelman toteutta-
mista ja toteutumista. Merkittävä työryhmän tehtävä oli tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päi-
vittäminen. Työryhmässä käytiin myös läpi 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain vaa-
timuksia organisaatiolle. Va. arkistopäällikkö järjesti henkilöstölle tietosuojakoulutusta ja jat-
koi tiedonohjaussuunnitelman laatimista. Kuntayhtymän osa-aikainen tietoturvavastaava 
aloitti tehtävässä 1.1.2019. 
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1.8.1.4 Perhepalvelut   

 
Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, 1.3.2018 – 31.3.2019 vs. perhepalve-
lujohtaja Anna-Liisa Kainulainen 
 
Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
Asiakas ja asukas    

 

 
Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA), perhekeskeisyys 

Visio 2026 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. 

 
Perustehtävä 

Perhepalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsi-
perheiden terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi perhepalveluiden hallintoon kuuluu perhepalve-
luiden hallinnon tulosyksikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu sosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus), toimeentu-
loturva, kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiper-
heiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avohuolto, huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan las-
tensuojeluyksikkö, lastenvalvoja, sijaishuoltoyksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki 
vammais- ja kehitysvammapalvelut (ml. kehitysvammapoliklinikka). Näitä ovat esimerkiksi vammaispalvelujen 

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 
HOUKUTTELEVA  

TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 
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sosiaalityö ja -palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen ohjaus, työ- ja päivätoiminnot sekä 
laitoshoito (lasten). Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolat sekä perhe-
suunnittelu, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 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 

Strateginen pää-
määrä 

 
Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet  

Toteuma 1-12 kk 
2019 kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kun-
tien, yksityisten 
palveluntuottajien 
ja kolmannen sek-
torin kanssa  

Pitkällä aikavälil-
lä väestötason 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
mittarit kehittyvät 
myönteisesti  

(huom. kansalli-
nen vertailutieto 
on osin saatavilla 
viiveellä). 

 

Hyödynnetään 
tilasto-, indi-
kaattori- ja tut-
kimustietoa 
toimintojen ja 
palveluiden 
kehittämiseksi.  

Osin toteutui: 
tulos-alueella 
hyödynnettiin 
tilasto- ja tutki-
mustietoa pal-
velujen kehit-
tämisessä. 
Minkä perus-
teella mm. ras-
kauden aikana 
tupakoivien 
seurantaa jat-
kettiin, polku-
työpari otti käyt-
töön nuorten 
tupakoinnin 
vähentämisen 
toimintamallin 
ja tulosalueella 
koulutettiin 
Lapset puheek-
si -kouluttajia.   

Suhteelliset 
erot koko maa-
han nähden 
kaventuvat. 

Yhteistyö kun-
tien, järjestöjen 
ja yksityisten 
palveluntuotta-
jien kanssa 
jatkuu.  

 

Pitkän aikavälin 
tavoite on suh-
teellisten erojen 
kaventaminen 
koko maahan 
nähden. 

Hyödynnetään 
tilasto-, indikaatto-
ri- ja tutkimustietoa 
toimintojen ja pal-
veluiden kehittä-
miseksi.  

Osallistutaan 
säännöllisesti jär-
jestöyhteistyöko-
kouksiin 

Naistentaudeilla 
käytetty alkuvuo-
desta paljon aikaa 
vaikuttamiseen, 
jotta rintasyövän 
hoito säilyisi Kai-
nuussa. 

Synnytysten suh-
teen positiivinen 
suunta: Kainuun 
ulkopuolisia syn-
nyttäjiä 120  

Aikuissosiaalityös-
sä on aloitettu 
rakenteellisen 
sosiaalityön työ-
ryhmä ja osallistut-
tu kuntien HYTE-
työhön. 



93 
 
2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi 

Yhteistyöverkos-
tojen, kontaktien 
ja kokemus-
asiakkaiden  
määrä. 

Lakisääteiset 
määräajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätään ja 
kehitetään kun-
talaisten digi-
taalisia vaiku-
tus-kanavia 
lakisääteisissä 
suunnitelmissa. 

Huomioidaan 
yhteistyöelimet 
toiminnan kehit-
tämisessä 
(maakunnalli-
nen nuorisoval-
tuusto, vam-
maisneuvostot) 

Tulosalueelta 
nimettiin edus-
tajat vammais-
neuvostoihin ja 
kehittäjäsiakas-
toiminta on 
käynnistyi ai-
kuissosiaalipal-
veluissa. 

Kuntalaisten ja 
asiakkaiden 
osallistuminen 
on yleistä. 

 

Kuntalaisten ja 
asiakkaiden 
aktiivinen ja 
osallistumis-
mahdollisuudet 
ovat monipuoli-
sia. 

Asiakkaiden 
osallisuus pa-
rantaa merkit-
tävästi palvelu-
ja.  

 

Hoito- ja kuntou-
tussuunnitelmat 
sekä asiakas-
/palvelusuunnitelm
at laaditaan oikea-
aikaisesti asiakkai-
ta kuullen 

Lapset huomioi-
daan eri palveluita 
järjestettäessä 
lakien säätämällä 
tavalla 

Lisätään ja kehite-
tään kuntalaisten 
digitaalisia vaiku-
tuskanavia lakisää-
teisissä suunnitel-
missa sekä palve-
luiden kehittämi-
sessä. 

Kehitetään asiak-
kaiden osallistu-
mismahdollisuuk-
sia mm. käyttämäl-
lä kehittäjä-
/kokemusasiakkait
a tarpeen mukai-
sesti. 

Pöllyvaaran asu-
misyksikön ja tila-
päisyksikön (os22) 
valmisteluun on 
osallistunut asiak-
kaita ja heidän 
omaisiaan. 

Käpylän asumis-
yksikön toiminnan 
lakkaamisen yh-
teydessä on asiak-
kaita ja heidän 
omaisiaan kuultu 
palvelusuunnitel-
mien laadinnan 
yhteydessä. 

Aikuissosiaalipal-
veluissa on jatkettu 
ja kehitetty kehittä-
jä-asiakastoimin-
taa. 

TYPissä on otettu 
käyttöön KYKY-
viisari asiakkaan 
palvelutarpeen 
arvioinnin tueksi ja 
asiakastyön vaikut-
tavuuden seuraa-
miseksi. 
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3. Mahdollis-
tamme asiak-
kaan valinnan-
vapauden eri 
muodoissa 

Palveluseteli 
palvelujen määrä 

 

Valinnanva-
pauden kehit-
täminen sovel-
tuvissa sosiaa-
li- ja terveys-
palveluissa 
(esim. palvelu-
setelit, valin-
nanvapauslaki 
ja henkilökoh-
tainen budjetti) 
muuttuvan 
lainsäädännön 
mu-kaisesti. 

Tulosalueelta 
vammaispal-
velut ja lapsi-
perheiden 
sosiaali-
palvelut osal-
listuvat Avain 
Asiakas, Erin-
omainen ja HB 
pilottiin. 

Palveluseteli-
toiminta käy-
tössä soveltu-
vissa sosiaali- 
ja terveyspal-
veluissa. 

 

 

Mahdollisesti 
uudistuva valin-
nanvapauslain-
säädäntö lisää 
asiakkaan vai-
kutusmahdolli-
suuksia, paran-
taa laatua, saa-
tavuutta ja kus-
tannusvaikutta-
vuutta. 

Palvelusetelin 
käyttöönottami-
nen soveltuvissa 
sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa 
voimassa ole-
vien lakien mu-
kaisesti.  

Osallistutaan 
valinnanvapaut-
ta kehittäviin 
hankkeisiin. 

Avain Asiakas- 
hanke päättyi. 
Vammaispalve-
luista osallistut-
tiin HB- hank-
keeseen. 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asi-
akkaat ovat tyy-
tyväisiä saamiin-
sa palveluihin) 

hoitotakuu 

hakemusten kä-
sittelyyn ottoajat 

päätöstenteon 
määräajat 

 

Seurataan 
määräaikojen 
sekä hoito- ja 
palvelutakuun 
toteutumista ja 
reagoidaan 
poikkeamiin. 

Tulosalueella: 
Toimeentulo-
tukihakemus-
ten käsittelyt 
toteutuivat 
98,88 %:sti 
määräajassa.  
3877 hake-
muksesta 41 
(1,12 %) käsit-
tely viivästyi.  

Kajaanissa, 
Hyrynsalmella 
ja Ristijärvellä 
oli ongelmia 
henkilökohtai-
sen ajan tar-
joamisessa 
sosiaalityöhön 
lakisääteises-
sä 7 arkipäi-
vässä.  

Vammaispal-
veluissa laki-
sääteisessä 
määräajassa 
käsitelty 95,9 
% hakemuk-

Toteutuu lain-
säätäjän edel-
lyttämällä ta-
valla. 

Toteutuu lain-
säätäjän edellyt-
tämällä tavalla, 
jopa huomatta-
vasti määräai-
kavelvoitteita 
paremmin. 

Hoitotakuun 
ja/tai palvelun-
tarpeen arvioin-
tiaikoja seura-
taan ja palvelut 
järjestetään 
lainsäädännön 
edellyttämässä 
ajassa. 

Palvelupäätök-
set tehdään 
lakien mukai-
sessa määrä-
ajoissa. 

Aikuissosiaali-
palveluissa toi-
meentulotukiha-
kemusten käsit-
tely toteutui 99 
%:sti lakisäätei-
sessä 7 arkipäi-
vän määräajas-
sa. 3877 jätetys-
tä hakemuk-
sesta 39 (1 %) 
käsittely viiväs-
tyi. 

Asiakkaille on 
pystytty kaikissa 
kunnissa anta-
maan  henkilö-
kohtainen aika 
sosiaalityöhön 7 
arkipäivässä. 

Alettiin valmis-



95 
 

sista ajalla 
1.1.-
31.12.2018. 

TYP:ssä asi-
akkaille on 
tehty palvelu-
tarpeen arviot  
lakisääteises-
sä 3 kuukau-
den määrä-
ajassa.  

Lapsiperhei-
den tervey-
denhuoltopal-
veluissa hoito-
takuuajat ovat 
toteutuneet.  

Lastensuoje-
lun lakisäätei-
set määräajat 
(katso teksti). 

tella takaisinsoit-
topal-velua. 

TYPissä asiak-
kaille tehtiin 
palvelutarpeen 
arviot  lakisää-
teisessä 3 kuu-
kauden määrä-
ajassa.  

Lapsiperheiden 
terveydenhuol-
topalveluissa 
hoitotakuu to-
teutunut.  

Lastensuojelus-
sa lakisääteisis-
sä määräajoissa 
ei ole kaikissa 
kunnissa pysyt-
ty. 

 Asiakastyytyväi-
syys säilyy kor-
kealla tasolla 

Asiakaspalauttei-
den lukumäärä 
kasvaa 

 

Vastaajien 
lukumäärä 
kasvaa.  

Kehitetään 
toimintaa poti-
las- ja sosiaa-
liasiamiesten 
raportit huomi-
oiden. 

Terveyden-
huollon vas-
tuualueella on 
tehostettuja 
asiakaspa-
lauteviikkoja 
järjestetty. 
Kirjallisten 
palautteiden 
keskiarvo on 
4.2- 4,6. 

väh. 4,5 Huikea asiakas-
tyytyväisyys ja 
asiakaskoke-
mus. 

väh. 4,5 

Tehostetaan 
asiakaspalaut-
teen saamista 

Parannetaan 
työntekijöiden ja 
viranhaltijoiden 
tavoitettavuutta 
ja asiakaspalve-
lua. 

Asiakaspalaut-
teisiin vastataan 
välittömästi. 

Aikuissosiaali-
palvelujen asia-
kaspa-
lautelomake on 
päivitetty. Toimi-
pisteissä otettu 
käyttöön asia-
kas-
palautelaatikot 
sähköisen pa-
lautteen rinnalle. 

 
 

 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 
 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 
2019 kursiivilla 
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5. Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

Henkilöstömittarit 
kehittyvät myön-
teisesti. 

 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Arvioidaan 
henkilöstömitoi-
tusta ja huomi-
oidaan mahdol-
liset suositukset 
mitoituksessa. 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkealla 
tasolla. 

Työmäärä on 
mitoitettu 
oikein. 

Rekrytoinnin kehit-
täminen, osaamisen 
jatkuva kehittämi-
nen, työn kuormitta-
vuuden hallinta.  

Mahdollistetaan 
henkilöstön täyden-
nyskoulutus 

Joustava tarpeen-
mukainen vakanssi-
pohjien käyttäminen.   

Selvitys henkilöstö-
mitoituksesta. Per-
lacon henkilöstömi-
totitus teetetty.  

Perlagon teki las-
kelmat vammaispal-
velujen henkilöstö-
mitoituksesta. 

6. Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Riittävät ja sään-
nönmukaiset 
työyhteisöko-
koukset, työnoh-
jaus ja kollegiaa-
linen tuki toteutu-
vat 

Työnohjaus ja 
kollegiaalinen 
tuki sekä muu 
tarvittava tuki 
lähiesimiestyöl-
le.  

Riittävät ja 
sään-
nönmukaiset 
työyh-
teisökokoukset 
(esim. johto-
ryhmät). 

 

Perhepalveluis-
sa kokeillaan 
suppeaa ja 
laajennettua 
johtoryhmä-
työskentelyä. 
Lisättiin vas-
tuualueiden 
välistä yhteis-
työtä ja yhdes-
sä tekemistä. 

Toimivat ko-
kouskäytännöt 
ja esimies-
työosaamisen 
vahvistaminen. 

Erinomainen 
johtaminen ja 
esimiestyö 
lisäävät työ-
hyvinvointia ja 
tuloksia.  

Työnohjaus ja kolle-
giaalinen tuki sekä 
muu tarvittava tuki 
lähiesimiestyölle.  

Riittävät ja sään-
nönmukaiset työyh-
teisökokoukset (mm. 
johtoryhmät). 

Vammaispalveluissa 
aloitettu 1.4 alkaen 
johdon (vastuu-
aluepäällikkö, palve-
lupäällikkö, johtava 
sosiaalityöntekijä) 
viikkopalaveri- käy-
täntö 

7. Uuden sairaalan 
ja maakunta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

Toimiva muutos-
johtaminen kaikil-
la tasoilla 

Osallistutaan 
aktiivisesti 
muutosten val-
misteluun (ml. 
aktiivinen vies-
tintä). 

Uusi sairaala-

Toimenpideoh-
jelmaan osallis-
tuminen, sote- 
ja maku-
valmisteluun 
osallistuminen. 

Muutokset 
toteutettu 
yhteistyössä 
henkilöstön 
kanssa 

Osallistutaan kes-
keisiin muutoksiin. 
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suunnittelu 
vaatinut paljon 
työaikaa eri 
henkilöstöryh-
miltä 

8. Johdamme hen-
kilöstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

Henkilöstömittarit 
kehittyvät myön-
teisesti 

 

Kehityskeskus-
telut toteutuvat 
suunnitellusti. 

 

tulosalueen 
kehityskeskus-
telut eivät  to-
teutuneet 
100%:sti.  

Esimiesten 
vaihtuvuus 
laskenut kehi-
tyskeskustelu-
jen toteutumista 

Seurataan ja 
puututaan tar-
vittaessa: sai-
rauspoissaolot, 
ylityövapaat, 
työtapaturmien 
ja ammattitau-
tien kehitys, 
henkilöstön 
väkivaltatilan-
teet (ks. mittari-
taulukko alla) 

 

Työn vaarojen 
kartoitus- ja 
riskien arviointi 
tehdään joka 
toinen vuosi. 

 

Osa aikuissosi-
aali-palvelujen 
Kajaanin henki-
löstöstä siirtyi 
väistötiloihin ja 
osan siirtymistä 
eri väistötiloihin 
valmisteltiin 
loppuvuonna. 

Henkilöstömit-
tarit kehittyvät 
myönteisesti. 

Henkilöstön 
korkea työhy-
vinvointi lisää 
tuottavuutta ja 
asiakastyyty-
väisyyttä. 

Seurataan ja kehite-
tään: ylityöt, täyden-
nyskoulutus, sai-
rauspoissaolot, ta-
paturmat ja ammatti-
taudit, kehityskes-
kusteluiden toteu-
tuminen. 

Terveiden, turvallis-
ten ja asianmukais-
ten työtilojen järjes-
täminen.  

Pöllyvaaran asumis-
yksiön ja tilapäisyk-
sikön tila- asia val-
misteltiin hallituksen 
päätettäväksi. 

Ristokodin sisäilma 
asiaa selvitettiin ja 
asiakkaat ja henki-
löstösiirrettiin väistö-
tiloihin. 

Vuolijoen työkes-
kuksen tilat on to-
dettu terveysvaaraa 
aiheuttaviksi, minkä 
vuoksi aloitettiin 
toiminnan uudelleen 
järjestelyn suunnitte-
lu.  

Työntekijöiden si-
säilmasta aiheutuvat 
oireet ovat lisäänty-
neet Sotkamon per-
hekeskuksessa. 

Työhyvinvoinnin 
varhaisentuen mallia 
on käytetty 

Säännöllinen työ-
paikan vaarojen ja 
riskien arviointi 

Kajaanissa sosiaali-
palvelukeskuksen 
(Osmonkatu 3) hen-
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kilöstö siirtyi väistöti-
loihin, Välikatu 21 B, 
2. krs, kun tilamuu-
tostyöt valmistuivat. 
Kehityskeskustelut 
toteutuivat aikuis-
sosiaalipalveluissa 
100 %:sti yli vuoden 
palvelussuhteessa 
olleiden työntekijöi-
den kanssa. 

Lapsiperheiden 
sosiaalipalveluille 
hankittu uusi kor-
vaavatila sisäilma-
ongelmista kärsiville 
henkilöille (Semi-
naarikatu 2, Intelli, 3 
krs) 

 
 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 
2026 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

Hoito- ja palve-
luketjujen toi-
mivuus. 

Mittari: uudiste-
tut/uudet pro-
sessit 

Johdon kat-
selmusten 
määrä 

 

Asiakas- ja 
prosessi- ja 
kustannustie-
toa hyödynne-
tään hoito- ja 
palveluketjujen 
kehittämises-
sä.  

Johdon työ-
pöytää ja tieto-
järjestelmiä 
kehitetään. 

Tiedolla joh-
tamisen kehit-
tyminen. 

Parannetaan 
sosiaalipalve-
lujen proses-
sien toimivuut-
ta 

Lean periaat-
teiden mukai-
nen toiminta 

 

Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
osassa vas-
tuualueita 

Palvelut ovat 
asiakkaan 
näkökulmas-
ta sujuvia, 
prosessit 
tehokkaita  

Lean periaat-
teiden mu-
kainen toi-
minta 

 

 

Johdonkat-
selmukset 
ovat toimivia 
ja säännölli-
siä 

Asiakas- ja prosessi- ja 
kustannustietoa hyödynne-
tään hoito- ja palveluketju-
jen kehittämisessä.  

 

Sosiaalityön yhteisten raja-
pintojen tarkastelu. 

Aloitettiin lapsiperheiden 
sosiaalipalvelujen ja vam-
maispalvelujen yhteistyö-
käytänteiden kehittäminen. 
 

Johdon katselmusten laa-
jentaminen ei ole toteutu-
nut. 

  

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivisem-
paan osallistumi-

Sähköisen 
asiointipalve-
luiden kehittä-
minen jatkuu. 

Laajennetaan 
ja paranne-
taan digi-
taalisia asioin-
tipalveluja 

Sähköisiä 
asiointipalvelu-
ja kehitetään 
Kainuun soten 
vision ”Helpos-

Sähköiset 
asiointipalve-
lut ovat osa 
asiakkaiden 
ja potilaiden 

Laajennetaan ja paranne-
taan digitaalisia asiointipal-
veluja (mm. Omasote, In-
ternet-sivut). Erityisesti 
oma- ja itsehoitomahdolli-
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seen omaan hoito- 
ja palvelu-
prosessiinsa 

 

 

 

 

(mm. Oma-
sote, Internet-
sivut). 

 

Vammaispal-
veluissa on 
otettu käyttöön 
henkilökohtai-
sen avun ja 
omaishoidon 
vapaan säh-
köinen palve-
lusetelijärjes-
telmä PSOP. 

Omasoten 
käyttöönottoa 
on laajennettu 
mm matkailija-
rokotuksiin ja 
naistentautien- 
ja äitiyspkl:lle 

Onks tää nor-
maalia chat 
palvelun ja En 
jaksa chatin 
kokeiluun 
osallistuminen 

ti lähelläsi” 
mukaisesti. 

 

 

arkea. suuksia kehitetään ja mark-
kinoidaan. 

Aikuissosiaalipalveluissa on 
otettu käyttöön facebookis-
sa toimiva somesossu-chat-
palvelu. suomi.fi -sivuston 
käyttöä on edistetty 

Omasoten käyttöä laajen-
nettu lapsiperheiden ter-
veydenhuoltopalveluissa 

Lastensuojelun sijaishuol-
toyksiköllä facebook sivut 
sekä tukiperhelaskutukses-
sa otettu käyttöön Oma-
sote. 

 

 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakasläh-
töisesti integroitu-
na kokonaisuutena 
läpi organisaation 

Toimivat, ajan-
tasaiset hoito- 
ja palveluketjut 

 

Kehitetään 
Lean-
osaamista. 

Jatketaan 
johdon kat-
selmuksia. 

Johdonkat-
selmuksia 
siirrettiin vuo-
delle 2019 

Tulosalueelta 
osallistuttiin 
palveluohjauk-
sen geneerisin 
mallin suunnit-
teluun. 

Tehtiin valvon-
takäynnit yksi-
tyisten palve-
luntuottajien 
yksiköihin.  

Hoito- ja pal-
veluketjut toi-
mivat parem-
min. 

Jatkuva pro-
sessien pa-
rantaminen 
(hoito- ja 
palveluketju-
ja johdetaan, 
katselmoi-
daan ja kehi-
tetään tavoit-
teellisesti). 

Yhteistyön lisääminen per-
hepalvelujen vastuualuei-
den ja koko soten tulos- ja 
vastuualueiden kesken 

Hoito- ja palveluketjujen 
kehittäminen.  

Kehitysvammapalveluissa 
otettiin uudistettu asiakas-
prosessi (lean) käyttöön 
1.1.2019. 

Aikuissosiaalityön palvelu-
prosessi on päivitetty. On 
edistetty Monialaisen yh-
teistyön ABC-toimintamallin 
tunnettuutta eri sote-
foorumeilla. 

Yhteensovittavan johtami-
sen tehostaminen 

Kuntoutuksen vastuualueen 
kanssa aloitettu tarkastelu 
erityistyöntekijöiden siirty-
miseksi kuntoutuspalvelu-
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jen vastuualueelle 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi sote- 
ja maakuntalain 
mukaisesti 

Potilas- ja 
asiakasturvalli-
suuden myön-
teinen kehitys 

Seurataan 
HaiPro- ja 
QPro-
ilmoitusten 
kehitystä, puu-
tutaan poik-
keamiin. 

Ajantasaiset 
toimintakäsi-
kirjat ja oma-
valvontasuun-
nitelmat. 

 

Tulosalueella 
päivitettiin 
aikuissosiaali-
työn ja kehi-
tysvammapal-
velun asiakas-
prosessit 
Lean-
periaatteiden 
mukaisesti 

 

Lapsiperhei-
den sosiaali-
palveluissa 
laadittiin sosi-
aalihuoltolain 
mukaisten 
valvottujen ja 
tuettujen ta-
paamisten 
asiakaspro-
sessi. Lisäksi 
uudistettiin 
kotipalvelun 
asiakaspro-
sessi.  

 

Sosiaali-
päivystystä 
koskevaa oh-
jeistus päivitet-
tiin huomioi-
den sosiaali-
päivystysuu-
distuksen  
muutokset.   

 

Kehitysvam-
mapalveluissa 
on aloittanut 
toimintansa 
uusi puiteso-

Myönteinen 
kehitys. 

 

Erittäin kor-
kea potilas- 
ja asiakas-
turvallisuus 
mahdollista-
vat vaikutta-
vat ja turval-
liset palvelut. 

Seurataan HaiPro- ja QPro-
ilmoitusten kehitystä, puutu-
taan poikkeamiin käsittele-
mällä haittatapahtumat. 
Aloitettu SPro ohjelman 
käyttöön oton valmistelu. 

Ajantasaiset toimintakäsikir-
jat ja omavalvontasuunni-
telmat. 

Aikuissosiaalipalveluissa on 
otettu käyttöön vastuualu-
een oma omavalvonta-
suunnitelma. 

Virka-apu ja osallistuminen 
sote- ja maakuntauudistuk-
sen valmisteluun. Maakun-
tavalmistelu loppui kansalli-
sesti 3/2019. 

Uudistuksen ennakointi 

Aloitettu kehitysvammaisten 
lasten tilapäisenhoidon 
toiminnallisen suunnitelman 
valmistelu (muutos laitos-
hoidosta avopalveluksi). 

Kehitysvammaisten lasten 
tilapäisenhoidon toiminnal-
linen suunnitelma on val-
mistunut (muutos laitos-
hoidosta avopalveluksi). 
Samalla tilapäisenhoidon 
asiakaspaikkoja lisätään. 

 

Lapsiperheiden terveyspal-
veluissa jatkettu vauva-
myönteisyyssertifikaatin 
hakemiseksi tehtävää työtä 
ja perhekeskeisen hoito-
mallin vahvistamista 
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pimuksen 
mukainen 
asumisyksikkö 
Kajaanissa. 

 

 
 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 
  

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 
2026 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

Talousarvion 
toteutuminen 
suunnitellusti 

 

Mittari: ta to-
teuma ja tilin-
päätös 

Realistinen ja 
täy-
dellisyysperi-
aatteen mu-
kaisesti laadit-
tu talousarvio. 
Ei toteutunut, 
talousarvio 
laadittiin alijää-
mäiseksi. 

Talouden jat-
kuva seuranta, 
poikkeamien 
selvittäminen. 
Toteutui; ta-
louden toteu-
tumista seurat-
tiin säännölli-
sesti.  

Tilinpäätös 
toteutuu realis-
tisen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaisesti 
(nollatulos). 

Tilinpäätös 
toteutuu 
realistisen ja 
palvelut tur-
vaavan ta-
lousarvion 
mukaisesti 
(nollatulos). 

Realistinen ja täydellisyys-
periaatteen mukaisesti laa-
dittu talousarvio. 

Talouden jatkuva seuranta 
ja poikkeamien selvittämi-
nen. 

Talousarvio laadittu alun 
perin alijäämäiseksi eli vai-
keuksia pysyä suunnitellus-
sa. 

Laadittiin esityksiä talouden 
tasapainottamiseksi koko 
tulosalueella, seuranta koko 
vuoden osalta. 

Syksyn talouden karsinnat, 
mm. lakisääteisistä palve-
luista (tukihenkilötoiminta, 
sosiaalinen kuntoutus) kar-
sittiin aikuissosiaalipalve-
luissa. 

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

Kustannusra-
kennetta selvi-
tetään, kehite-
tään ja muu-
tetaan toimin-
noittain. 

Aikuissosiaali-
palveluissa 
vahvistettiin 
sosiaalityö-
tä/sosiaaliohja
usta nimike-

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Kustannus-
erot kaven-
tuvat koko 
maahan. 

 

Toimintaketjujen tehosta-
minen ja kustannustietoi-
suuden lisääminen 

Kehitysvammapalveluissa 
esitettyjen uudistuksen 
tueksi on laskettu toiminta 
vaihtoehdoille kustannuk-
sia. 

Huuhkajanvaaralle on 
suunniteltu lasten asumis-
palvelu yksikön lisäksi ai-
kuisten asumisen- ja päivä-
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muutoksin. toiminnan palveluja. Suun-
nittelussa on huomioitu 
henkilöstön ja tilojen kus-
tannustehokas yhteiskäyttö. 

 
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         
1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö  
ja  Vammaispalvelut Toteuma

-%

Muutos-% 
TP2019/TP
2018

Muutos-% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 5 525 6 076 0 6 076 10,0 5 965 98,2 8,0 -1,8 -440 111
   Myyntituotot 1 979 2 171 0 2 171 9,7 2 340 107,8 18,2 7,8 -361 -169
   Maksutuotot 2 286 2 457 0 2 457 7,5 2 342 95,3 2,4 -4,7 -56 115
   Tuet ja avustukset 227 220 0 220 -3,1 188 85,5 -17,2 -14,5 39 32
   Muut tuotot 1 033 1 228 0 1 228 18,9 1 095 89,2 6,0 -10,8 -62 133
TOIMINTAKULUT 73 813 73 472 -19 73 453 -0,5 74 375 101,3 0,8 1,3 -562 -922
       Palkat ja palkkiot 26 522 27 208 -16 27 192 2,5 27 182 100,0 2,5 0,0 -660 10
       Henkilösivukulut 6 757 6 676 -3 6 673 -1,2 6 659 99,8 -1,5 -0,2 98 14
   Henkilöstökulut 33 279 33 884 -19 33 865 1,8 33 841 99,9 1,7 -0,1 -562 24
       Asiakaspalvelujen ostot 22 073 20 531 20 531 -7,0 22 071 107,5 0,0 7,5 2 -1 540
       Muiden palvelujen ostot 7 900 7 762 7 762 -1,7 7 549 97,3 -4,4 -2,7 351 213
   Palvelujen ostot yhteensä 29 973 28 293 0 28 293 -5,6 29 620 104,7 -1,2 4,7 353 -1 327
   Aineet ja tavarat 1 655 1 755 1 755 6,0 1 638 93,3 -1,0 -6,7 17 117
   Avustukset 5 893 6 171 6 171 4,7 5 984 97,0 1,5 -3,0 -91 187
   Vuokrat 2 942 3 269 3 269 11,1 3 204 98,0 8,9 -2,0 -262 65
   Muut kulut 71 100 100 40,8 88 88,0 23,9 -12,0 -17 12
TOIMINTAKATE -68 288 -67 396 19 -67 377 -1,3 -68 410 101,5 0,2 1,5 122 1 033
   Rahoituskulut ja -tuotot -3 0 0 0 -100,0 -2 0,0 -33,3 0,0 -1 2
VUOSIKATE -68 291 -67 396 19 -67 377 -1,3 -68 412 101,5 0,2 1,5 121 1 035
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -221 -240 0 -240 8,6 -207 86,3 -6,3 -13,8 -14 -33
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -68 512 -67 636 19 -67 617 -1,3 -68 619 101,5 0,2 1,5 107 1 002
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 512 -67 636 19 -67 617 -1,3 -68 619 101,5 0,2 1,5 107 1 002

TP 2018 TP 2019

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

Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos € 
TP2018/TP

2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019

 
 

Mittarit / Tunnusluvut      
  
Mittarit / Tunnuslu-
vut1 

TP2015 TP2016 TP2017  TP2018 TA2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Asukas, asiakas       
Kelan sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu  

121,0 
(100) 

120,2 
(100) 

120,4 
(100) 

 119,1 < 120,0 Uusin vertailutieto v. 2018 

sairaalahoidon 0-17 v. 
potilaat / 1000 vastaa-
vanikäistä  

98,0 
(70,3) 

101,6 
(67,2) 

82,8 
(65,9) 

92,7 
(60,9) 

< 98,0 Uusin vertailutieto v. 2018 

Toimeentulotukea saaneis-
sa kotitalouksissa asuvat 
henkilöt, % asukkaista 

7,0 
(7,3) 

6,8 
(7,2) 

7,4 
(8,5) 

7,4 
(8,5) 

< 7,0 Huom. indikaattorin nimi 
muuttunut kansallisessa 
vertailussa. 

lastensuojelun avohuollol-
listen tukitoimien piirissä 0-
20 v., % vastaavan ikäises-
tä väestöstä 

6,9 
(5,9) 

6,5 
(4,6) 

6,7 
(4,5) 

6,9 
(4,4) 

< 6,9 Uusin vertailutieto v. 2018 

henkilökohtaisen avun 
asiakkaita / 100 000 asu-
kasta 

581 
(346) 

545 
(383) 

567 
(403) 

672 
(437) 

< 570 Uusin vertailutieto v. 2018 

hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen 

Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut 

Toteutui 
lähes 
täysin 

 Poikkeamia. Toteutuu Poikkeamia, ks. edellä ja 
alla tarkemmin. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tyytyväisyys (ka.)2 
vastaajien lukumäärä 

4,3 
152 

4,3 
78 

4,7 
227 

4,4 
146 

> 4,5 
> 300 

3,8  
128 
 
 

                                            
1 vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa (suluissa); ks. osin kuntakohtainen tieto, https://goo.gl/QxZX18. Talouslukujen vertailutietona 
sairaanhoitopiirin (sis. Puolanka) ja koko maan tiedot, ks. https://goo.gl/VwhguG   

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

https://goo.gl/QxZX18
https://goo.gl/VwhguG
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
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Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TA2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

kehityskeskustelut toteutu-
vat 

80–100 % Luotettava 
tieto ei 
saatavilla 

Arvio 60–
100 % 

 Luotettava tieto 
ei saatavilla. 

100 % Luotettava tieto ei saatavilla. 
Arvio 60–100 % yksiköittäin. 

Henkilöstömittarit 
(tpv/HTV2) 
HTV2 
täydennyskoulutus 
sairauspoissaolot 
ylityövapaat 
työtapaturmat ja -taudit 

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

 
655,5 
3,17 
11,94 
2,09 
0,51 

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

 
647,3 
4,0 
12,59 
1,52 
0,34 

 
Tavoite 652 
> 3,0 
< 12,0 
< 1,5 
< 0,4 

 
645 
3,8 
13,8 
1,78 
0,18 

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TA2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Potilas- ja asiakasturvalli-
suus3 
HaiPro (läheltä piti) 
väkivaltatilanteet (henkilös-
tö) 

 
 
142 
203 

 
 
95 
280 

 
 
203 
512 

 
 
124 
259 

 
 
 
< 180 

 
 
231 
450 

Talous TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TA2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Talousarvion toteutuminen 
 
Toteuma %  
 
Muutos % (edellinen TP) 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 
 
+ 3,9 % 

ylijäämä 
+ 0,25 M€ 
99,6 % 
 
+ 0,2 % 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 
 
– 2,7 % 

alijäämä 
– 2,1 M€  
103,2 % 
 
+ 2,0 % 

+/- 0 
 
100 % 

alijäämä 
– 1 M€ 
101,5 % 
 
+0,2 % 

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokustannukset eu-
roa/asukas (pl. varhaiskas-
vatus v. 2015 alk.) 

3872 
(3255) 

3955 
(3257) 

4013 
(3228) 

4341 
(3319) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
jolloin ero kasvoi 

Sosiaalitoiminnan nettokus-
tannukset, euroa/asukas 
(pl. varhaiskasvatus v. 
2015 alk.) 

1540 
(1402) 

1606 
(1430) 

1632 
(1366) 

1653 
(1415) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
jolloin ero pieneni 

Terveystoiminnan nettokus-
tannukset, euroa/asukas 

2332 
(1852) 

2349 
(1828) 

2381 
(1863) 

2688 
(1903) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
jolloin ero kasvoi 

Perusterveydenhuollon 
nettokustannukset, eu-
roa/asukas 

753 
(618) 

769 
(604) 

808 
(591) 

795 
(603) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
jolloin ero pieneni 

Erikoissairaanhoidon netto-
kustannukset, eu-
roa/asukas 

1501 
(1209) 

1496 
(1198) 

1525 
(1221) 

1825 
(1248) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
jolloin ero kasvoi 

Toimeentulotuki, eu-
roa/asukas 

97 
(135) 

93 
(134) 

92 
(149) 

91 
(147) 

Ero pienenee. Uusin vertailutieto v. 2018, 
ei merkittävää muutosta. 

 

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

https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
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Olennaista toiminnassa 1.1.–31.12.2019 
 
Perhepalveluiden hallinnon tulosyksikkö, perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 
 
Toteutuma 1-12 kk: Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi kansallisesti ja alueel-
lisesti 3/2019. Samalla raukesi useita vireillä olleita lakiluonnoksia: mm. valinnanvapauslaki 
(sis. asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti), itsemääräämislaki, laki sosiaali- ja terveyspal-
velujen tuottamisesta, vammaislainsäädännön uudistus. Kehittämishankkeisiin on osallistut-
tu ja yksittäisiä hallinnon kehittämistoimia on ollut vireillä: mm. yksilöasiain jaoston käsittely-
prosessi ja SPro-tietojärjestelmän käyttöönotto osana omavalvontaa, talousseurannan kehit-
täminen, kokonaisarkkitehtuurityö ja strategian kehittäminen, virkavalintapäätöksien vakioin-
ti.   
 
Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2019 laadittiin erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua 
noudattaen. Tulosalueen tilikauden tulos (17.2.2020 tilanteen mukaan) on -68,610 M€, jol-
loin alkuperäinen talousarvio ylittyy -1,00 M€. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna tili-
kauden tuloksen muutos oli +0,2 % (98 te). Käyttösuunnitelmaan nähden toimintatuotot alit-
tuivat (-111 te; 98,2 %) ja toimintatuotot kasvoivat tilinpäätökseen verrattuna (+440 t€, 8 %). 
Toimintatuotoista erityisesti myyntituotot kasvoivat lapsiperheiden terveyspalveluissa. Käyt-
tösuunnitelmaan nähden toimintakulut ylittyivät 928 t€, josta henkilöstökulut alittuivat -25 t€, 
palvelujen ostot ylittyivät 1328 t€ ja avustukset alittuivat -187 t€. Poistot toteutuivat talousar-
viota pienempinä (-190 te). Toimintakulujen muutos edelliseen tilinpäätökseen nähden oli 
+0,8 %; 569 te. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on valmisteltu ja osin toimeenpantu. 
Loppuvuodesta 2019 käynnistyi YT-menettely. 
 
Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö, ylilääkäri Ritva 
keravuo, ylihoitaja Marja-Liisa Haataja 
 
 
Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualueella, nimenmuutos terveydenhuollon palvelut 
– terveyspalvelut, on tehty talouden seurantaa, poikkeamien raportointia ja talouden tasa-
painottamiskartoituksia ja -suunnitelmia.  
Vastuualueella toimintatuotot toteutuivat 98,2 %, johtuen hiukan liian optimistisesta talous-
arviosta. Toimintakulut toteutuivat 100,2 %. Niissä suurin ylitys 106,8 % tuli asiakaspalvelu-
jen ostoista, joita ovat laitos- ja avohoitojen asiakasostot sekä erityistyöntekijöiden vajeen 
vuoksi ostopalvelut. Toimintakuluja nostivat uusiin toimitiloihin tarvittavat kalustehankinnat ja 
uuden sairaalan kalusto-, laite- ja hoitotarvikehankinnat.  Lääkekulut ylittyivät, 115,7 %, mi-
hin vaikuttaa vuosittain vaihtelevat kalliiden lääkehoitojen tarve ja Erva-alueen yhteiset han-
kinnat. Henkilöstökulut toteutuivat 99,0 %, mihin vaikuttivat rekrytointiongelmat ja tiukka 
määräaikaisen hoitohenkilöstön käyttö.  
 
Uuden sairaalan suunnittelutyö, toiminnallisten muutosten suunnittelu ja muutosten viemi-
nen arkityöhön on vaatinut esh henkilöstöltä paljon työaikaa ja voimavaroja.  
Loppuvuodesta uusi sairaala koulutukset, käyttöoikeusasiat, hankinnat jne vaativat paljon 
aikaa. Lasten ja naisten yksiköihin saatiin muutamaksi kuukaudeksi ylimääräinen hoitajare-
surssi, että saatiin nämä kaikki toteutumaan.  
 

Tarpeen mukaan on otettu käyttöön työhyvinvoinnin aktiivisen tuen toimintamallin mukaisia 
toimintatapoja ja järjestetty työterveyshuollon kanssa kolmikantaneuvotteluita.  
Yt neuvottelut ja niihin kerätyt säästötoimet ovat aiheuttaneet henkilöstössä huolta.  
 



105 
 
Työturvallisuusilmoituksia tehtiin 106 joista läheltä piti tapahtumia 44,3 % ja työtapaturmia 
50,9 %. Kohtalainen riski oli 57,5 % merkityksetön tai vähäinen riski 33,9 %. Tapahtumista 
suurin osa oli potilaan aggressiivinen käytös, neulanpisto, kaatuminen ja liukastuminen.  
 
Rekrytoinnissa psykologien ja sosiaalityöntekijöiden ja vakituisten lastenlääkäreiden osalta 
on edelleen ongelmia. Määräaikaisten äitiysneuvola ja opiskeluterveydenhuollon lääkärei-
den rekrytointi on ongelmallista. Määräaikaisia hoitajia ei aina ole saatu riittävästi. 
 
Asiakas: tietoturva ilmoituksia tehtiin 6, joista 83 % oli tietosuojan vaarantumiseen liittyviä 
ilmoituksia. 
 
Haipro potilasturvallisuusilmoituksia tehtiin 210, joista tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyviä oli 
41 % ja lääke- tai nestehoitoon liittyviä 27, 6 % ja hoidon järjestelyihin liittyviä 24,4%. Lähel-
tä piti tapahtumia oli 28,6 % ja tapahtui potilaalle tapahtumia 54,3 %. Vakavaa haittaa tapah-
tumia ei ollut yhtään, ei haittaa tai lievää haittaa aiheuttavia oli 72,3 % 
 
Asiakaspalautteita kerätään sähköisinä soten sivujen kautta, mutta myös yksikkökohtaisina 
ja tehostettuja viikkoja järjestetään. QPRO asiakaspalautteita saatiin 87, joiden keskiarvo on 
4,1.   
 
 Koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestämisselvitystä on tehty ja ammattikorkeakou- 
lun opiskeluterveydenhuollon siirtymiseen YTHS:n alustavaa suunnittelua on tehty.  
 
Sähköisten asiakas/potilaspalvelujen kehitetään, omasote käytössä jo monissa yksiköissä. 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitoa kehitetään 2021 erikoissairaanhoidon tilojen muut-
toa suunnitellen.  
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa vahvistetaan; lasten sosiaalityö, koulut, varhaiskasvatus 
jne. 

 
 

• Koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa (v. 2021 alka-

en) 

• Ammattikorkeakouluopiskeluterveydenhuollon siirtyminen Ylioppilaiden terveydenhoi-

tosäätiöön (YTHS) tulevaisuudessa 

• Uusi sairaala käyttöönottoon, koulutuksiin ja toiminnallisiin muutoksiin jne. riittävät re-

surssit 

• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi, lähetetiimit: moniammatillisen yhteistyön kehittä-

minen 

• Asiakaslähtöisten prosessien ja hoitoketjujen kehittäminen perus-, erikois- ja erityis-

tasolla, huomioiden mahdollinen sote-uudistus. Henkilöstörakenteen ja toimintamal-

lien tarkastelu ja kehittäminen prosesseihin liittyen 

• Rekrytointi: erikoislääkärirekrytoinnissa erityisesti lastenlääkäritilanne on kriittinen. 

Muiden vaikeasti rekrytoitavien ammattiryhmien rekrytointi; sosiaalityöntekijät ja psy-

kologit  

• Sähköisten asiakas/potilaspalvelujen kehittäminen 
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• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, STM 2014 - 2020 

• Vauvamyönteisyys ohjelman (WHO, Unicef, Thl) mukaisen toiminnan kehittäminen 

erikoissairaanhoito, neuvolatyö ja kolmas sektori 

• Laatutyö ja laatukäsikirjan työstäminen 

• Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista muutoksissa. Säännölliset 

palaverit ja tiedon kulku, oman työn ja työyhteisön työn kehittämismahdollisuudet, 

Tyhy-päivät. Tarpeenmukaiset työhyvinvointia tukevat toimenpiteet yhteistyössä hen-

kilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa 
 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat mukana THL: n systeemisen lastensuojelun Syty -
hankkeen kokeilussa. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistettiin Kainuun soten omalla 
konseptilla kevennetyin kriteerein ja se poikkeaa hieman muiden kuntien hankekriteereistä. 
Systeeminen lastensuojelumalli on toimintamalli, johon lastensuojelua tulevaisuudessa kehi-
tetään, tavoitteena on mm. huostaanottojen väheneminen. Systeemistä lastensuojelumallia 
lähdetään kokeilemaan aluksi Sotkamon ja Kuhmon lastensuojelussa. Systeemisenmallin 
kouluttajakoulutukseen on osallistunut kaksi Kainuun soten työntekijää ja he kouluttavat jat-
kossa työntekijöitä mallin käyttöön kokeilu kunnissa.  
 
Perhetyön Teppanan kohtaamispaikan avoimen ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen on 
aloitettu ja pyrkimyksenä painopisteen siirtäminen yleisiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin 
huomioiden muiden tuottamat palvelut kuten varhaiskasvatus, järjestöt ym. Lisäksi Tep-
panan toimitiloista ollaan luopumassa kesällä 2020 ja toiminnat tullaan järjestämään muissa 
olemissa olevissa tiloissa.   
 
Pro Consona ajanvaraus-ohjelman käyttöönottoa on valmisteltu ja ohjelma on otettu käyt-
töön lastensuojeluun ja perhetyöhön. Henkilökuntaa on koulutettu ohjelman käyttöön ja oh-
jelman käytön juurruttamista jatketaan. Henkilöstö on osallistunut määrämuotoisen kirjaami-
sen valmennukseen.  
 
Terveyden ja hyvinvointilaitos teki lastensuojelun määräaikoja koskevan kyselyn kuntiin ajal-
la 1.10.2018 – 31.3.2019 sekä 1.4.2019 – 30.9.2019. Kuntayhtymään vireille tulleet lasten-
suojeluasiat tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoasian (shl 36§) palvelutar-
peen arvioinnin käsittelyt on käsitelty molempien kyselyjen osalta pääsääntöisesti lakisää-
teisissä määräajoissa ja määräajoissa on ollut vain yksittäisiä ylityksiä. Samoin lastensuoje-
luasioina vireille tulleita palvelutarpeen arviointeja käsiteltiin pääsääntöisesti lakisääteisissä 
määräajoissa ja vain yksittäisiä ylityksiä on ollut kyseisissä määräaikakyselyissä. 
 
Henkilöstön saatavuus sosiaalityöntekijöiden virkoihin ja Salmilan yksikön sijaisuuksiin on 
ollut edelleen haasteellista ja tämä ei ole hyvä asia henkilöstön työssä viihtyvyyden ja jak-
samisen näkökulmasta. Vastuualueen johtavien viranhaltijoiden vähäisyys on nähty riittä-
mättömäksi ja tämä merkittävästi vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja tämä tulos on 
todennettavissa mitä kuuluu työhyvinvointi kyselyn tuloksista. Vuodelle 2019 tehtiin lisäva-
kanssiesitys johtavan sosiaalityöntekijän virasta, mutta tämä ei toteutunut ja asiassa tehtiin 
Kainuun soten hallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamiseksi uusi esitys ja 
virka perustettiin 12.6.2019 § 2019 ja virka täytetään vuoden 2020 alkupuolella.  Lastensuo-
jelupalvelujen kehittäminen ja samanaikaisesti työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimi-
nen on Kainuun soten onnistumisen edellytys tulevaisuudessa. Lastensuojelussa haluam-
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me, että meidän työyhteisömme voivat hyvin, osaaminen ja johtaminen ovat kunnossa asi-
akkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Tämän vuoksi olemme mukana Itä-Suomen yli-
opiston SoteDialogit -hankkeessa kaikki yhdessä kehittämässä Kainuun soten tulevia palve-
luja ja työskentelyoloja. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportin pohjalta on lastensuojelussa ryhdytty mo-
nenlaisiin toimenpiteisiin. Lastensuojelussa esimerkiksi valmistellaan sosiaalityöntekijöille 
työohjetta lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden päätöksentekoa varten. Rajoitustoimenpi-
teiden käyttöön on kiinnitetty muutoinkin erityistä huomiota huomioiden lainsäädännön mää-
rittämät velvoitteet. Salmilassa on päivitetty lastensuojelulaitoksen sääntöjä apulaisoi-
keusasiamiehen raportin pohjalta.  Lisäksi Salmilassa on tarkennettu rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä sijoitettujen lasten osalta ja siitä tehtäviä päätöksiä ja korostettu avohuollon sijoituk-
sen erityisasemaa suhteessa rajoitustoimenpiteisiin. Tämän toiminnan osalta on nähtävissä 
selkeää parannusta laitoksen toiminnassa ja lastensuojelun sosiaalityössä. Tämän edellä 
esitetyn asian osalta eduskunnan apulaisoikeusmies on pyytänyt Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastoa seuraamaan lastenkoti Salmilan toimintaa Salmilaa koskevalla tarkastuskäyn-
nillään tehtyjen havaintojensa pohjalta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kai-
nuun sotelta selvitystä lastenkoti Salmilaan toimintaan liittyen ja selvitys on annettu 
30.6.2019.     
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suoritti valvontakäynnin lastenkoti Salmilaan 28.–
29.11.2019. Valvontakäynti osoitti Salmilan lastenkodin toiminnan olevan asianmukaista ja 
lakiin perustuvaa toimintaa. Valvontakäynnillä havaittiin ohjausta vaativana toimenpiteenä 
lääkehuoltoon liittyviä asioita, jotka korvaavina toimenpiteinä saatetaan kuntoon. Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto toteaa tarkastuspöytäkirjassaan, ettei aihetta jatkotoimenpiteisiin 
heidän toimestaan ole.     
 
Lapsiperheiden päihde- ja riippuvuustyö -työhön tehtiin muutoksia. Polku-päihdetyön virka-
vakanssiin kohdistettiin muutoksia siten, että virkavakanssi siirrettiin 2.1.2020 lähtien Kajaa-
nin lastensuojelun arviointitiimiin ja polku-päihdetyön menetelmiä jalkautetaan vastuualueen 
muihin toimintoihin. (ks. yhtymähallitus 27.11.2019 § 324) 
 
Sosiaalipäivystyksen ohjeistukset on päivitetty ja tämän myötä laadittu yhteistyössä eri toi-
mijoiden kanssa selkeitä toimintamalleja eri asiakasryhmien jatkopoluiksi sosiaalipäivystyk-
sestä eteenpäin. Olennaisena muutoksena sosiaalipäivystystoiminnassa on tullut se, että 
hallinnollinen vastuu asiakkaiden nostotehtävissä on tullut sosiaalitoimelle. Kyse on tilanteis-
ta, joissa ei ole akuuttia terveydellistä ongelmaa, johon voitaisiin hälyttää ensihoitoyksikkö 
terveystoimen riskianalyysien perusteella. Hallinnollinen vastuu on sosiaalitoimella, mutta 
nostotehtävät voidaan hoitaa kuntayhtymässä halutulla tavalla. Kainuun soten sosiaali-
päivystyksessä tätä tehtävää varten on laadittu erillinen ohje, jossa määritelty kuka nosto-
tehtävät missäkin tilanteessa suorittaa. Sosiaalipäivystyksen tarve on kasvanut edelleen ja 
tämä näkyy etenkin kasvavina puhelumäärinä kaikille kansalaisille tarkoitetussa sosiaali-
päivystysnumerossa. Yhteydenottoja on ollut vuonna 2018 1220 kpl ja vuonna 2019 1759 
kpl.  
 
Turvakodin toiminta Salmilassa jatkuu THL:n rahoituksen turvin vuonna 2020.   
 
Toimistotyöhön kuuluvia tehtäviä on tarkasteltu ja järjestelty uudella tavalla koko vastuualu-
eella ja tämän myötä Salmilan yksikköön on saatu toimistotyön panosta. Tämän muutoksen 
myötä tiimivastaavan työpanos on saatu kohdennettu asiakastyöhön. Lastensuojelun ja so-
siaalihuollon asiakkuuksiin on kiinnitetty huomioita ja pyritty tehtäviä eriyttämään. Eri palve-
lujen myöntämisperusteita on tarkasteltu ja panostettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, 
mutta tämän prosessin kehittäminen vaatii vielä kehittämistä ja yhteistyötä muiden toimijoi-
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den kanssa.  
 
Suunnitelmana on ollut käynnistää tukihenkilötoimintaa omaksi toiminnaksi ostopalvelun 
lisäksi ostopalvelujen kustannusten hillitsemiseksi (TP 2018 1,1 M€ ja TP 2019 1 M€). Vuo-
delle 2019 haettiin kahta kotipalvelun työntekijän lisävakanssia lapsiperheiden kotipalveluun 
ja heidän työtehtävään olisi kuulunut myös tukihenkilönä toimiminen. Nämä lisävakanssi 
esitykset eivät toteutuneet. Lisäksi on valmisteltu perhepalvelujen sisällä muutoksia vapau-
tuvien vakanssien nimikemuutosten kautta tähän toimintaan, mutta tämä ei toteutunut. 
Oman toiminnan käynnistäminen kuitenkin nähdään erityisen tärkeänä tämän paljon palve-
lua tuotetun toiminnan osalta ja suunnittelua jatketaan vuoden 2020 aikana.  
 
Vastuualueen tilikauden tulos oli 14,4 M€, joten käyttösuunnitelma ylittyi 1,5 miljoonaa 
(111,7 %). Vuoden 2018 TP 14,2 M€, joten kasvua edelliseen vuoteen verraten 1,4 % 
(194 000€). Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 1,6 M€ (127 %), joka -1 % vähemmän verraten 
TP 2018. Palvelujen ostoissa ylitystä yhteensä 1,5 M€ (121 %), joka 0,9 % vähemmän 
verraten TP 2018. Henkilöstömenojen toteuma 97 % (5 M€), joten säästöä 156 000 €. 
Henkilöstömenoissa on kasvua edellisvuoteen TP 2018 (4,7 M€) verraten 7%. 
Asiakaspalvelujen ostojen ylitykset koostuvat lastensuojelun tulosyksiköstä tukihenkilö-
palvelun, lastensuojelulaitospalvelun, perhehoidonpalkkioiden, tukiperhehoidonpalkkioiden 
ja perhekuntoutuksen ylityksinä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tehdyt karsinnat 
näkyvät toteumassa erityisesti palvelujen ostojen ylityksenä, mutta palvelujen ostot ovat 
pysyneet maltillisena aikaisempaan vuoteen verraten ja menot ovat hieman laskeneet.   
 
 
Aikuissosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen 

Aikuissosiaalityön palveluprosessi uudistettiin (lean). Otettiin käyttöön kunnittainen 
asiakastiimipalaverikäytäntö, jossa asiakkaat jaetaan työntekijöiden kesken tasapuolisesti. 
Tavoitteena on ensimmäisen tapaamisajan tarjoaminen asiakkaalle mahdollisimman pian, 
viimeistään lakisääteisessä määräajassa. Asiakkuudet saatettiin ajan tasalle ja ei-
ajantasaiset asiakkuudet päätettiin lähes kaikissa kunnissa. Omatyöntekijä nimettiin 
Hyrynsalmella, Kuhmossa, Ristijärvellä ja Suomussalmella kaikille asiakkaille. Muissa 
kunnissa lähestyttiin 100 %:n tavoitetta. Työntekijöiden asiakasmäärien ja työkuorman 
seurantaa kehitettiin. 
 
Asumissosiaalityön tarve lisääntyi Kainuussa ja valtakunnallisesti perustoimeentulotuen 
käsittelyn siirryttyä Kelan tehtäväksi, minkä vuoksi sitä ja asumispalveluja kehitettiin. 
Tilapäismajoitus osoittautui tarpeelliseksi. Se ei kuitenkaan palvele päihtyneitä 
tilapäissuojan tarvitsijoita. Hätämajoitustilaa Kainuun sotella ei ollut. Välivuokrasopimuksia 
tehtiin Kajaanissa ja Sotkamossa yhteensä 23 kpl. Välivuokrauksella purettiin ja ehkäistiin 
tehokkaasti asunnottomuutta. Välitystilipalvelussa oli erityisen paljon asiakkaita (lähes 100 
henkilöä) Kajaanissa, jossa palvelu käynnistettiin 2018 lopussa. Asumisen ohjaukseen 
saatiin 2020 alusta lukien uusi vakanssi, johon rekrytoitiin työntekijä. Palvelua kehitettiin 
eteenpäin. 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelusopimukset tehtiin vastuualueen nimissä SOS Kainuu 
-hankkeessa 2018 toteutetun kilpailutuksen pohjalta ja työntekijöille järjestettiin palvelujen 
esittelytilaisuus. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelua toteutettiin myös enenevästi vas-
tuualueen omana toimintana ja hyödyntämällä muiden toimijoiden ryhmätoimintaa. Yhteis-
työtä tehtiin mm. Sotkamon mielenterveyden tuki ry:n ja Miina Sillanpää –säätiön Löydetyt 
miehet –hankkeen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen ja tukihenkilöpalveluiden osto keskey-
tettiin talouskarsintojen myötä. Asiakkaiden toimintaympäristöihin (kotiin, järjestöihin, toimi-
javerkostoihin ym.) tehtävää jalkautuvaa työtä lisättiin. 
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Yhtymähallitus hyväksyi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien virkanimikkeitä koskevan esi-
tyksen. Virkanimike- ja tehtävänkuvien muutoksella edistetään lean-ajattelun mukaista asia-
kasvirtaavuutta ja tehtävien tarkoituksenmukaista jakoa 1.1.2020 alkaen. Myös kuntouttavan 
työtoiminnan sisältöjä kehitettiin asiakkaiden tarpeiden pohjalta sosiaalisen kuntoutuksen 
suuntaan. 
 
TYPissä asiakkaan monialainen palvelutarvearvio toteutui 100 %:sti kolmen kuukauden ku-
luessa asiakkuuden alkamisesta. Kajaanin TYPin toimipisteessä alettiin maaliskuusta alka-
en käsitellä asiakkaiden toimeentulotukihakemuksia (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulo-
tuki). Asiakasohjausta selkeytettiin yhteistyössä TE-toimiston kanssa. TYPissä otettiin käyt-
töön THL:n kehittämä KYKY-viisari, joka tukee asiakkaan tilanteen arviointia ja palvelujen 
vaikuttavuuden arvioimista. KYKY-viisarin käyttöön otosta tehtiin selvitys ja siitä valmistel-
laan opinnäytetyötä. TYPin terveystarkastuspalvelua on 2018 alkaen ostettu Kainuunmeren 
työterveydestä Hyrynsalmella, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Ostopalvelusta 
saatuja kokemuksia kerättiin ja palvelun toteuttamista seurattiin arvioiden sen kustannuksia 
suhteessa omana tuotantona tehtävään vastaavaan työhön. 
 
Kainuun sosiaalisen luototuksen vaikuttavuudesta valmistui opinnäytetutkimus. Sosiaalisen 
luototuksen pääoma 250 000 euroa todettiin riittämättömäksi tarpeeseen nähden. Talous-
palveluissa on selvitelty teknistä ratkaisua pääoman lisäämiseksi merkitsemällä osa luotois-
ta luottotappioihin. Tämän vuoksi valmis esitys sosiaalisen luoton pääoman lisäämiseksi 
300 000 euroon ei edennyt yhtymähallituksen esityslistalle elokuussa. 
 
Aikuissosiaalipalveluissa toimeentulotukihakemusten käsittely toteutui 99 %:sti lakisäätei-
sessä seitsemässä (7) arkipäivän määräajassa. 3877 jätetystä hakemuksesta 39 (1 %) kä-
sittely viivästyi. Asiakkaat saivat henkilökohtaisen ajan sosiaalityöhön seitsemässä (7) arki-
päivässä kaikissa sote-kunnissa. Asiakastietojärjestelmässä otettiin käyttöön sähköinen 
ajanvarauskalenteri, jonka toiminta ei ole ollut tarjotun mukaista. 
 
Palvelujen saatavuuteen ja niistä tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Aikuissosiaa-
lityön esite valmistui. Facebook-sivuja kehitettiin ja käynnistetty somesossu -chatpalvelu. 
Työntekijät jalkautuivat erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan aikuissosiaalityön palveluista. Alet-
tiin valmistella takaisinsoittopalvelun käyttöön ottoa. Valmistauduttiin KANTA-arkiston käyt-
töön ottoon mm. kartoittamalla vastuualueen tiedonhallinnan nykytilaa yhteistyössä tietosuo-
ja- ja arkistovastaavien sekä tietohallinnon kanssa.  
 
Vastuualueen omavalvontasuunnitelma valmistui. Valmiussuunnitelma päivitettiin ja järjes-
tettiin henkilöstölle psykososiaaliseen tukeen liittyvää koulutusta. Kehittäjäasiakastoimintaa 
jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Asiakastyytyväisyyslomake uudistettiin ja toimipisteisiin teh-
tiin asiakaspalautelaatikot sähköisen palautemahdollisuuden lisäksi. Syksyllä järjestetyistä 
palautteenkeruun tehoviikoista huolimatta palautetta saatiin niukasti. TYPin Kajaanin toimi-
pisteessä oli kaupungin Roidu-palauteautomaatti, jonka tuloksia tarkasteltiin säännöllisesti. 
 
Tiivistettiin yhteistyötä mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidon vastuualueen kanssa päihde-
huolto- ja mielenterveyslaeista sosiaalihuoltolakiin siirtyviin velvoitteisiin varautumiseksi 
(mm. yhteinen seminaaripäivä 11.2.2019, päihdekuntoutuksen kilpailutuksen valmistelu). 
Vetäydyttiin yhteiskilpailutuksesta, koska yhteisökuntoutukseen varatut määrärahat oli kar-
sittava TA2020:sta. Sosiaalipäivystyksen kanssa koottiin kokemuksia yhteistyöstä ja paran-
nettiin toiminnan yhdyspintatyöskentelyä. TE-toimiston Kopakka-hankkeen kanssa toimittiin 
tiiviissä yhteistyössä ja työllisyydenhoitoa kehitettiin Tolokusti-käsikirjan pohjalta. Osallistut-
tiin Työllisyyden kuntakokeilun valmisteluun ja ohjausryhmätyöhön. 
 



110 
 
Tila-asioiden osalta Kajaanin sosiaalipalvelukeskuksen loput työntekijät eli sosiaalityönteki-
jät, sosiaaliohjaajat ja virastomestarit siirtyivät sisäilmaongelmien vuoksi Osmonkatu 3 toimi-
tiloista väistötiloihin, Välikatu 21 B. Väistötiloissa tehtiin useita tilamuutostöitä, joista syntyi 
merkittäviä kustannuksia. Väistötilat todettiin riittämättömiksi työntekijämäärään nähden ja 
etsittiin lisätiloja ongelmien ratkaisemiseksi. Työntekijöiden sisäilmasta aiheutuneet oireet 
lisääntyivät Sotkamon perhekeskuksessa. Työtiloihin liittyvät ongelmat työllistivät erittäin 
paljon esimiehiä Kajaanissa ja Sotkamossa. Paltamossa työntekijät siirtyivät perhekeskuk-
sen uudisrakennukseen maaliskuussa. Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven toimipis-
teiden työntekijöiden turvallisuus parani, kun Suomussalmelle siirrettiin yksi virastomestarin 
vakanssi. Määräajaksi rekrytoitu vartijakoulutuksen saanut virastomestari palvelee myös 
terveydenhuollon toimijoita. Näissä kunnissa ei ole järjestettyä piirivartiointia. 
 
Tehtiin tiivistä yhteistyötä vuoden lopussa päättyneen ISOSOS-hankkeen kanssa. Hank-
keen hallinnoija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) myönsi Kainuun sotelle Itä-
Suomen sosiaalialan maineteko vuonna 2019 -kunniakirjan. Siinä mainitaan, että aikuis-
sosiaalityössä pitkäjänteinen kehittämismyönteisyys ja sinnikkyys näkyvät edistysaskelina. 
Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa tehtävää työtä voidaan pitää kannustavana esi-
merkkinä rakennettaessa aikuissosiaalityön hyvää tulevaisuutta.  
 
Perustettiin rakenteellisen sosiaalityön työryhmä, joka koostuu vastuualueella työskentele-
vistä sosiaalityöntekijöistä. Työryhmässä keskusteltiin sosiaalihuoltolain asettamasta velvoit-
teesta tehdä rakenteellista sosiaalityötä ja suunniteltiin toteutusta eri kunnissa ISOSOS-
hankkeen toteuttaman Sotkamon pilotin pohjalta. Työryhmässä käsiteltiin hanketyöntekijän 
laatimaa Sotkamossa 1.1.2018 – 30.6.2019 tehtyjen palvelutarpeen arviointien tilastollista 
koostetta ja analyysiä asiakkaiden tuen tarpeista tiedolla johtamisen tueksi ja ongelmien 
ennaltaehkäisemiseksi. Vastaavia tietoja alettiin koostaa myös muissa sote-kunnissa. Osal-
listuttiin kuntien HYTE-työryhmiin niissä kunnissa, joissa aikuissosiaalityöstä pyydettiin 
edustus. Yhteistyö kuntien, yritysten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa todettiin tärkeäksi so-
siaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisen kannalta.  
 
Aikuissosiaalipalvelut osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen maakunnallistuva aikuissosiaali-
työ –verkostoon, Kuntaliiton sosiaalityö ja toimeentuloturva –verkostoon, Kela-yhteistyöhön 
paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
toimijaverkoston kokouksiin ja seminaareihin. 
 

Aikuissosiaalipalveluiden talouden tulos oli 0,21 M€ ylijäämäinen.  Vuodelle 2019 oli budje-
toitu 3,98 M€, josta toteutui 3,77 M€ (94,9 %). Verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen me-
not supistuivat 3,3 %. Henkilöstömenot ylittyivät 3,4 % suunnitellusta 2,42 M€:sta. Toteuma 
oli 2,51 M€, mikä oli 3 % enemmän kuin vuonna 2018. Syynä olivat sosiaalityöntekijöiden, 
sosiaaliohjaajien ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien palkankorotukset. Vuonna 2018 oli 
lisäksi täyttämättömiä vakansseja ja pitkiä poissaoloja vuotta 2019 enemmän. Toimeentulo-
tukimenot pienenivät edellisvuoteen verrattuna 17,5 %. Talousarvioon oli varattu 0,77 M€, 
toteuma 0,64 M€. Täydentävän toimeentulotuen menot ylittyivät, kun taas ehkäisevän toi-
meentulotuen menot alittuivat. Palvelujen ostoissa säästettiin 0,16 M€, toteuma oli 0,42 m€ 
(76,1 %), TA2019 0,56 M€. 
 

Vammaispalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 

Vammaislainsäädännön uudistuksessa tavoitteena oli kehitysvammalain ja vammaispalvelu-
lain yhdistäminen yhdeksi vammaislaiksi (Valas-hanke) Hallituksen esitys eduskunnalle 
vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018) raukesi. Myös hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista raukesi (HE 310/2018). Lausuntokierroksel-
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la ollutta Asiakas – ja potilaslakia ei eduskunta käsitellyt (STM tiedote 11.10.2018). 

Vuoden 2019 alusta kehitysvammapalvelujen asiakasprosessi uudistettiin. Kehitysvamma-
lain mukaisten palvelujen hakemukset on käsitelty ja viranhaltijapäätökset tehty vammais-
palvelun sosiaalityö ja -palvelut –tulosyksikössä (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, erityis-
huollon johtoryhmä). Hakijoiden palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu tapahtuu sosi-
aalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien toimesta. Kainuun soten tuottamien palvelujen osalta 
(asumispalvelu, työtoiminta) rajoitustoimenpiteistä tehtävät viranhaltijapäätökset ja päätök-
set työosuusrahoista tehdään kehitysvammapalvelut oma toiminta- tulosyksikön alueella. 

Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: vammaispalvelulaki: 1260, kehitysvammalaki 
(sisältää kaikki kv-lain mukaiset): 860, omaishoidon tuki: 132, perhehoito: 29, yhteensä 2 
281. Palvelusuunnitelmia on tehty yhteensä 474. 

Lakisääteiset vammaispalvelulain mukaiset määräajat ovat toteutuneet seuraavasti: hake-
musten käsittelyyn otto viivästyi 31 hakemuksen osalta ja viranhaltijapäätösten teko 3 kuu-
kauden aikana ylittyi kahdeksan päätöksen osalta.  

Vastuualueella toimivat säännölliset johtoryhmän kokoukset ja viikkopalaverit. Asiakkaiden 
yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tulosyksiköissä on säännölliset työkokoukset; vam-
maispalvelulain mukaisissa palveluissa, kehitysvammapalvelujen sosiaalityös-
sä/sosiaaliohjauksessa, omaishoidontuessa, perhehoidossa, kehitysvammaisten asumisen 
työryhmässä ja kehitysvammapoliklinikalla. Lisäksi alueella on säännölliset kehitysvam-
mayksikköjen esimiespalaverit. 

Henkilökohtaisen avun järjestäminen palvelusetelillä on lisääntynyt huomattavasti. Osalla 
asiakkaista on huomattavia vaikeuksia toimia työnantajana. Myös palvelusetelin käytössä 
esiintyy osalla asiakkaista haasteita. Palvelutarpeen arvioinnissa esiintyy usein kysymys 
siitä, tarvitseeko asiakas hoitoa ja hoivaa vai avustamista. Vammaispalvelujen vastuualueel-
la ei järjestetä hoito- eikä hoivapalveluja muille kuin kehitysvammaisille henkilöille kehitys-
vammalain perusteella.  

Omaishoidon tukeen varattu määräraha ei riittänyt vuonna 2019. Syksyllä ennustettiin koko 
vastuualueen budjetin ylittyvän, joten omaishoidon tukihakemuksia jouduttiin hylkäämään, 
kun määrärahaa ei voitu siirtää vastuualueen sisällä. Yhtymähallitus käsitteli asian ja hyväk-
syi omaishoidon tuen maksatuksen jatkamisen asiakkaille, joille omaishoidon tuki oli myön-
netty. Vuodelle 2020 valmisteltiin uudet omaishoidon tuen kriteerit. 

Kehitysvammapoliklinikan ja sen viranhaltijoiden/ työntekijöiden sijoittumista soten organi-
saatiossa on selvitetty. Uuteen sairaalaan on suunniteltu kehitysvammaisille henkilöille kun-
toutusyksikköä. Toiminnalla tuetaan avopalveluita ja ehkäistään kalliiden laitoshoidon osto-
palvelujen kasvamista. Koska Kainuun sotesta on aikuisten kehitysvammaisten laitoshoito 
lakannut 2017, on kehitysvammaisille henkilöille jouduttu hankkimaan tutkimus/ kuntoutus-
jaksoja Tahkokankaan erityishuoltopiiriltä ja Vaalijalasta. 

Puolangalla sijaitsevan Käpylän asumisyksikön toiminta lakkautettiin vuoden 2019 aikana. 
Asiakkaille järjestettiin korvaavat palvelut ja henkilökuntaa siirtyi muihin avoinna oleviin va-
kansseihin.  

Pöllyvaaran asumisyksikön ja tilapäishoitoyksikön tila-asiat käsiteltiin yhteistyötoimikunnas-
sa 21.5.2019 ja yhtymähallituksessa 29.5.2019. Päätöksen pohjalta on jatkettu Huuhkajan-
vaaran alueelle sijoittuvien tilojen; Rastitien asunnot ja Samoojantien yksikön tilojen ja toi-
mintojen suunnittelua. Alueen suunnittelussa huomioidaan myös Kajaanin alueen päivätoi-
minnan kehittäminen. Tila-asioiden valmisteluun on osallistunut eri tahoja Kainuun soten 
organisaatiosta, asiakkaista, omaisista ja muista yhteistyötahoista. Kehitysvammaisten las-
ten tilapäishoidon toiminnan muutoksen valmistelua on jatkettu (laitoshoidosta avopalvelui-
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hin) ja toiminnallinen suunnitelma on valmistunut. Tavoitteena on toimintojen käynnistymi-
nen Huuhkajanvaaralla 2020 kevään ja kesän aikana. 

Risto-kodissa ilmenneen sisäilmahaitan ja mittavan vesijohtovuodon vuoksi yksikköön on 
tehty kuntotutkimus, minkä perusteella sisäilma todettiin terveysvaaraa aiheuttavaksi. Ter-
veysvaaran vuoksi asiakkaat ja työntekijät siirrettiin väistötiloihin. Asiakkaita sijoitettiin per-
hehoitoon, oman toiminnan yksiköihin ja ostopalveluihin. Myös Vuolijoen työkeskuksessa 
ilmenneen sisäilmahaitan vuoksi yksikköön on tehty kuntotutkimus, jonka perusteella sisäil-
man on todettu olevan terveysvaaraa aiheuttava. 

Kehitysvammapalvelujen rakenteellisiin muutoksiin (Käpylän, Risto-kodin ja Pöllyvaaran 
ryhmäkodin sekä lasten laitostilapäishoidon lakkauttaminen) liittyen sosiaalityössä on päivi-
tetty asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat, kuultu asiakkaita ja omaisia 
sekä tehty uudet viranhaltijapäätökset. Työ jatkuu vuonna 2020 Pöllyvaaran ja lasten tila-
päishoidon osalta. 

Kehitysvammalain mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu (ks. yhtymähallitus 17.12.2018 § 
303 ja 23.1.2019 § 26). Kilpailutus sisältää päiväautot, joita voi käyttää myös vammaispalve-
lulain kuljetuspalvelujen asiakkaat. Päiväautojen käyttöönotto on tuonut säästöä kehitys-
vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintojen kuljetuskustannuksiin. Vammaispalvelun 
yksilökuljetukset ja vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kilpailutetaan erikseen. 

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut tulosyksikön virat on täytetty. Työntekijöiden vaih-
tuvuus on vähäistä. Ylilääkäri on rekrytoitu kehitysvammapoliklinikalle. Tulosyksiköstä on 
osallistuttu Kainuun muistiyhdistyksen NepTuMus -hankkeen ohjausryhmään.  

Kehityskeskustelut on käyty kehitysvammapalvelujen sosiaalityön, kehitysvammapoliklinikan 
ja kehitysvammayksiköiden henkilökunnan kanssa. Henkilökunnalle on järjestetty ryhmä- ja 
yksilötyönohjausta tarpeen mukaan. 

Vastuualueiden välisen yhteistyön tehostaminen on aloitettu vammaispalvelujen ja lapsiper-
heiden sosiaalipalvelujen yhteisillä koulutuksilla. Tavoitteena on lainsäädännön mukainen 
asiakasprosessi. Vastuualueella tehdään myös tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton erityishuollon 
asiantuntijatyöryhmän sekä kehitysvammaliiton kanssa.  

Vammaispalvelun vastuualueen talouden toteuma oli -30,0 M€, tulos oli 0,25 M€ ylijäämäi-
nen. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna nousua oli 0,98 M€. Käyttösuunnitelmaan ver-
rattuna tulot ylittyivät 0,10 M€, josta vuokratuotot alittuivat ja maksu- ja myyntituotot ylittyivät.  
Vuokratuottojen ja myös kulujen alittuminen johtui Käpylän asumispalvelujen ja Risto-kodin 
toiminnan päättymisestä. Toimintakulut alittuivat 0,10 M€, josta henkilöstökulut ylittyivät 
(196 t€), palvelujen ostot alittuivat (31 t€), aineet ja tarvikkeet alittuivat hankintakiellon vuok-
si (168 t€).  Avustukset alittuivat 34 t€. Henkilöstökulujen ylitykset johtuivat osin alibudjetoin-
nista ja osin kehitysvammaisille henkilöille järjestetyistä ”hoitoringeistä”. Asiakaspalvelujen 
ostot alittuivat vammaispalvelulain mukaisissa asumispalveluissa. Kuljetuspalvelujen kus-
tannukset käyttösuunnitelmaan verrattuna kasvoivat mutta tilinpäätökseen 2018 verrattuna 
kustannukset säilyivät lähes samoina. 

Avustuksissa omaishoidontuen kustannukset ylittyivät 0,18 M€, kustannukset alittuivat 
vammaisten asunnonmuutostöissä ja autoavustuksissa. Henkilökohtaisen avun palvelusete-
likustannukset ylittyivät kun taas henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannukset alit-
tuivat. Kustannustietoisuutta ja talouden seurantaa on ylläpidetty toiminnassa, tämä tulee 
esille vuoden 2019 talouden toteumassa. 
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Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 
 
Talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä, joita vastuualueilla on 
esitetty toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelurakenteen muuttamiseksi. 
Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat 
yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämis-
velvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja). 
 
Viime vuosina tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai 
hoito- ja palvelutakuun toteutumiseen liittyviin asioihin.  Vuoden 2019 talousarvio sisältää 
suuren riskin mm. palvelujen ostojen ja omaishoidontuen määrärahojen osalta. 
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1.8.1.5 Sairaanhoitopalvelut 
 
Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

 

 

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019  

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

1.1 Suurten 
kansan- sai-
rauksien en-
nalta ehkäisy  

 

Toimenpideoh-
jelma 2018 – 
2019 etenee 
suunnitellusti  

1.1  
Tavoitteet 
kuntayhty-
män tavoit-
teiden mu-
kaisesti 

1.1 
Tavoitteet 
kuntayhty-
män tavoit-
teiden mu-
kaisesti 

1.1 
Suurten kansan-
sairauksien ennalta 
ehkäisy  

Tukipalvelujen tiivis 
yhteistyö ja saatavuu-
den turvaaminen asiak-
kaille  

-Patologian vastausajat 
tavoitteessa 

-Sihteeripalveluilla sane-
lujen viive pääsääntöi-
sesti 1-2 vrk 

 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1  
Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

2.1  
Toimenpiteet 
jatkuvat  

 

MIF –
hankkeeseen 
osallistuminen 
edennyt suun-
nitellusti 

2.1 
Kuntakierrok-
set/ muutos-
foorumit 
jatkuvat  
2019      
 
 
 

2.1      
 
 

2.1  
Jatkuva toiminnan kehit-
täminen ja parantami-
nen 

Sähköisten palvelujen 
kehittäminen 

-Toteutuu toimenpideoh-
jelman mukaisesti, asia-
kasymmärrys – työryh-
mässä mukana kehittä-
mässä asiakkaan osalli-
suutta ja palautekanavia 

-Älylääkekaappien han-
kinta ja käyttöönotto 
aikataulussa 

 

 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1  
Palveluseteli 
 

3.1 Palvelu- ja 
asiakas- sete-
leiden käyttö- 
kelpoisuuden 
arviointi 

3.1  

 

3.1  3.1 
Palvelu- ja asiakas- 
seteleiden käyttö-
kelpoisuuden arviointi 
tukipalveluissa 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-

4.1  
Hoito- ja palve-
lutakuun toteu-
tuminen 

4.1  
Omavalvonna
n ja 
asiakasyhteist
yön 

4.1 
Toiminnan- 
ohjausjärjes-
telmä otettu 
käyttöön. 

4.1 
4.1 Palvelu-
lupauksen 
mukainen 

4.1  
Omavalvonnan ja asia-
kasyhteistyön kehittämi-
nen 
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kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

 kehittäminen 
 
Asiakastyytyvä
isyys  4,6/5 
 
Laiteturvallisuu
s kattavassa 
seurannassa 
ja 
suunnittelussa 
(KSL) 
 
 
 
Toiminnan 
kehittäminen 
potilaspalauttei
den 
perusteella  

 
4.1 
Omavalvonta 
aloitettu. 
 
4.1 Palvelu-
lupaus 
laadittu 
4.1 Lääkintä-
laitehuollon 
ja turvajärjes- 
telmien 
päivittäminen 
ja koulutus   
 
 
 

toiminta 

 

-Omavalvonta käytössä 
ja kehittäminen käynnis-
sä 

Palvelulupauksen juur-
ruttaminen toimintaan 

 
-Lääkintälaiteturvallisuu-
den jatkuva paranta-
minen ja kattava seuran-
ta käynnissä. Valviran 
tarkastuskäynti toteutu-
nut 15.8.2019, ei poik-
keamia 

-Laitetyöryhmä ja laite-
vastaavat kokoontuneet 
suunnitellusti 

-Kotiin luovutettavien 
lääkintälaiteiden ohjeis-
tusta päivitetty 

4.2 Asiakasko-
kemus 
/ Asiakastyyty-
väisyyskyselyn 
tulokset (QPro 
yli 4/5) 

 

4.2. Yhteyden-
otot potilas-
asiamieheen 

4.2 QPro on 
käytössä 
SAPA:ssa, ka 
3,8 (asteikolla 
1-5) 

 

 

4.2. Ohjeistus 
päivitetty  
2017 

4.2  
QPro-
palautteiden 
keskiarvo 4.0 

 

 
4.2 Sidos-
ryhmä-
palautetta 
pilotoitu 

 

4.2 
QPro-
palautteiden 
keskiarvo yli 
4.0 

 

4.2 Sidos-
ryhmä-
palaute 
(QPro) sisäi-
sille asiak-
kaille katta-
vasti käytös-
sä 

4.2  
Palautejärjestelmän 
hyödyntäminen toimin-
nan kehittämisessä. 

-QPro keskiarvo 3.7 
(vastauksia 8 kpl) 

-Sidosryhmäpalaute-
järjestelmän kehittämi-
nen sisäisille asiakkaille 
käynnissä 

-Patologialla ja lääke-
huollossa käytössä, 
palautetta kerätty tehos-
tetusti 2018 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019  

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 
vakanssien 
täyttöaste 

5.1 5.1 
Organi- 
saatioraken- 
teen mukaan 
mitoitettu 
henkilöstö 

5.1  
Työmäärä 
oikein mitoi-
tettu 

5.1  
Määritellään tarvittava 
henkilöstömitoitus. 

-Käynnissä 
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6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1  
Henkilöstön 
muutosohjel-
ma  

 
 

6.1  6.1  6.1  6.1   
Muutosohjelmalla 
tuetaan muutos- 
johtamista ja -viestintää 

6.2 Kehitys-
keskustelujen   
%-osuus (yli    
vuoden kestä-
vistä palvelus-
suhteissa) 

 

6.2.  
Kehityskeskust
elut toteutettu  
kattavasti 

 

6.2 
100% 
  

6.2  
100 % 

Kehityskeskustelut 
toteutetaan kattavasti. 

-Kehityskeskustelut 
eivät toteudu kattavasti 
kaikilla vastuualueilla 

 

7. Uuden sairaa-
lan ja maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lu 

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1 Suunnitel-
man mukaiset 
toimenpiteet 
käynnistetty 

7.1 
Toimenpide-
ohjelma 2019 
toteutuu 

7.1 
Muutokset 
toteutettu 
hallitusti 

7.1 
Suunnitelman mukaiset 
toimenpiteet 

-Toimenpide-
suunnitelman mukaisesti 
käynnissä 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

8.1  
Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

8.1 
Muutoksen 
hallinta ja 
johtaminen 
 
Henkilöstön ja 
esimiesten 
tukeminen 
muutoksessa 
 
Työhyvinvointi
kysely 
 
Osaamisen 
kehittämisen 
suunnitelmat  
 

8.1  
 

 

8.1    
 

8.1  
Henkilöstön ja 
esimiesten tukeminen 
muutoksessa 
 

-Haipro -järjestelmään 
ilmoitettu 22  työtapa-
turmaa ja 5 turvallisuus-
havaintoa/ kehittämis-
kohdetta 

 

8.2  
Työyhteisön 
ilmapiiri-osio 
työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2  
Tehty 
parillisina 
vuosina ei 
mitattu 2017 
 

8.2 
Tulos yli 4  
(0-5)  

8.2  
Tulos yli 4  
(0-5) 

8.2  
Työhyvinvointikyselyn 
tulosten läpikäynti ja 
tarvittavat toimenpiteet 
(laaditaan työhyvin-
vointisuunnitelma) 

-Työhyvinvointikyselyn 
tulokset käyty läpi johto-
ryhmässä, toimenpide-
suunnitelmat tehty 

Turvallisuuskulttuuriky-
selyssä (TUKU) ilmapiiri 
3,9 (asteikko 1-6) 

8.3  
Täydennys-
koulutus pv/hlö 

8.3  
2,6-10  
päivää/v 

8.3      
3-10 päivää/v 
koulutustar- 
peesta 

8.3   
 

8.3  
Laaditaan osaamisen-
kehittämisen suunnitel-
mat ja osaamiskartoi-
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riippuen tukset 

-Osaamisen kehittämi-
sen suunnitelmat on 
pääosin tehty 

     

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet  

Toteuma 1-12 kk 2019  

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 Eri palau-
tekanavista 
saadun tieto  
toiminnan 
kehittämisessä  

Johtamisen ja 
organisaa-
tiorakenteen 
uudistaminen 
suunnitelman 
mukaisesti 

Johdon kat-
selmusten 
toteuttaminen 
suunnitelman 
mukaisesti 

9.1  9.1.  9.1  
Erilaisista 
palautekanavista 
saadun tiedon 
hyödyntäminen  
- toteutuu  
 
 
 
 

9.1 Tietotar-
peet 

 

9.1 Johdon 
työpöydän 
laaja käyt-
töönotto ja 
hyödyntämi-
nen 

9.1  
Johdon työ-
pöytä käy-
tössä 

9.1  
Uusi 
organisaatio-
rakenne ja 
johtamismalli 
käytössä 
 
Johdon 
työpöytä 
tukee 
päätöksen-
tekoa 
 

9.1  
Johtamisen ja 
organisaatiorakenteen 
uudistaminen 
suunnitelman mukaisesti 
 
-Mukana 
uudistamisessa 
 

9.2 Paljon 
palveluja käyt-
tävien asiak-
kaiden tunnis-
taminen 

9.2  9.2  9.2  9.2 
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9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Toteutu-
misaste 80 % 

9.3  
Toteutumis-
aste vastuu-
aluetasolla 
100 % 

9.3  
Toteutumis-
aste vastuu-
aluetasolla 
100 % 

9.3    
Johdon katselmusten 
toteuttaminen 
suunnitelman mukaisesti 
 
-Johdon katselmukset 
pääosin toteutuneet 
 
Keskeiset palvelupro-
sessit tunnistettu, kuvat-
tu ja vastuutettu 

-Prosesseja on kuvattu 
ja päivitetty, osin kesken 

Prosessikatsel-
mointimallin kehittämi-
nen ja käyttöönotto so-
veltuvin osin 

-Ei ole toteutunut 

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1  
Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 
ja sähköisen 
asioinnin kehit-
täminen laaja-
alaisesti 

10.1  
Oma soten  
hyödyntämi-
nen  

 

Kuntouttavan 
työotteen ke-
hittäminen 

10.1  
LifeCare- ja 
Imatis-
jatkokehitys 
suunnitelman 
mukaisesti 
 
 

10.1  10.1 
Potilastietojärjestelmän 
kehittäminen 
 

10.2  
Omasoten 
kehittäminen 
 

10.2  
 

10.2 
Omasotella 
20.000 
käyttäjää 

10.2  10.2 
Oma soten  
hyödyntäminen  
 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

11.1  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(Lean) 

11.1  Keskeis-
ten hoito-ja 
palveluketjujen 
ja prosessien 
kuvaus on 
kesken. 

 

Prosessikat-
selmuksien 
käynnistys ei 
toteutunut. 

 

11.1 
Vastuualuei-
den keskei-
set prosessit 
kuvattu  
 
Prosessi-
katselmuk-
sen pilotointi 

11.1  
Keskeiset 
hoito-ja 
palveluketjut 
kuvattu 
 
Prosesssien 
johtaminen 
toimii. 
Prosessi-
katselmukset 
toteutuvat 
keskeisimis-
sä 
tukipalvelu 
prosesseissa 

11.1  
Keskeiset hoito-ja 
palveluketjut ja prosessit 
kuvataan 
 
-Kainuun soten 
ydinprosessit ja niiden 
vastuuhenkilöt 
määritelty 
 
Käynnistetään 
prosessikatselmukset 

-Ei ole käynnistynyt 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

12.1  
Terveyden-
huollon järjes-
tämissuunni-
telma ja järjes-
tämissopimus 
päivitetään 

12.1 Valmis-
tautuminen 

12.1 Palvelui-
den ja proses-
sien uudista-
misessa hyö-
dynnetään 
Lean –
kehittämistä 

Uudistettu 
vastuualuei-

12.1  12.1   12.1  
Palveluiden ja 
prosessien 
uudistamisessa 
hyödynnetään Lean –
ajattelua 
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järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseen. 

 

den laatukäsi-
kirjat vastaa-
maan ISO 
9001:2015 
standardia 
 

12.2  
Omaval-
vonnan ja 
etukäteisval-
vonnan kehit-
täminen 

12.2  
Laadunhallin-
tajärjestelmän 
päivitys aloitet-
tu versioon 
9001:2015.  
Koulutuk-
set/työpajat 
10/2017 alka-
en 

12.2  
Osa 
toiminnasta 
sertifiointi-
arvioinnin 
piirissä 
 

12.2. 
Toiminta 
sertifioitu 

12.2  
Uudistetaan 
vastuualueiden 
laatukäsikirjat 
vastaamaan ISO 
9001:2015 standardia. 
 
-Patologian ja 
radiologian 
laatukäsikirjat päivitetty, 
muilla vastuualueilla 
kesken Radiologia 
saanut sertifikaatin 
29.8.2019 
 

12.3  
Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus, 
haittatapahtu- 
mien, 
reklamaatioide
n ja 
turvallisuus- 
kulttuurin 
seuranta 

 

12.3 Tietosuo-
jan –ja tieto-
turvan oma-
valvontaa laa-
jennettu 

12.3 
Toiminta ja 
tietojenkäsit- 
tely on 
tietosuoja-
direktiivin 
mukaista 
 
Turvallisuus-
kulttuuriky-
sely 

12.3 
 

12.3 
-Tietosuojan- ja 
tietoturvan omavalvonta 
otettu käyttöön 
 
Palautejärjestelmistä 
saatuja tietoja 
hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä 

-Tuku-kysely pidetty 
huhtikuussa, vastauksia 
31 kpl, kaikkien 
kysymysten keskiarvo 
4,1 (asteikko 1-6) 

-Potilasturvallisuus-
puolelle ilmoitettu 189 
vaaratilanneilmoitusta, 
joista 46 % on 
tapahtunut potilaalle, 
22% on läheltä piti –
tilanteita ja 32 % 
kehittämisehdotuksia. 

Suunniteltu 
kehittämistoimenpide 
3,2% kaikista 
ilmoituksista 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019  

 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1  
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

13.1  
Vastuualueide
n toteuma / 
käyttö-
suunnitelma 
 
Kustannusteho
kas toiminta 
 

13.1  
Toteuma 
vuoden 2019 
käyttösuunni-
telman 
mukaisena 

13.1  
Toteuma 
vuoden 2026 
käyttösuunni-
telman mu-
kaisena 

13.1  
Vastuualueiden toteuma 
käyttösuunnitelman 
mukaiset 
 
Toteumaa seurataan 
kuukausittain 
johtoryhmän 
kokouksissa.  
 
Kustannustehokas 
toiminta 
 

 13.2 Asiakas- 
ja palvelumak-
sujen kokoa-
minen yhteen 

13.2 Asiakirja 
koottu 

13.2  13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2  

      

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

14.1  
Soten netto-
menot 
€/asukas, Kun-
taliitto 

14.1 Uuden 
sairaalan kon-
septin mukai-
nen toimenpi-
deohjelma 
etenee suunni-
tellusti 

14.1  14.1  14.1 
Uusi sairaala -konseptin 
mukainen 
toimenpideohjelma 
toteutuu 

Uuden sairaalan 
suunnitteluun osallistuttu 
monella eri osa-alueella 

14.2  
Esh –
tuottavuusti- 
laston 
seuranta 
 

14.2  
Vertailutiedot 
valta-
kunnallisen 
valmistelun 
yhteydessä 

14.2  14.2  
Kolmen tuot-
tavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 
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SAIRAANHOITOPALVELUT YHTEENSÄ
1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 
Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Hoidolliset 
tukipalvelut Toteuma

-%

Muutos-% 
TP2019/TP
2018

Muutos-% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 4 367 1 408 7 1 415 -67,6 1 012 71,5 -76,8 -28,5 3 355 403
   Myyntituotot 1 085 1 361 7 1 368 26,1 956 69,9 -11,9 -30,1 129 412
   Maksutuotot 434 0 0 0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 434 0
   Tuet ja avustukset 2 790 0 0 0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 2 790 0
   Muut tuotot 58 47 0 47 -19,0 56 119,1 -3,4 19,1 2 -9
TOIMINTAKULUT 34 529 15 102 -8 15 094 -56,3 16 135 106,9 -53,3 6,9 18 394 -1 041
       Palkat ja palkkiot 18 404 7 935 -7 7 928 -56,9 7 934 100,1 -56,9 0,1 10 470 -6
       Henkilösivukulut 4 228 1 751 -1 1 750 -58,6 1 786 102,1 -57,8 2,1 2 442 -36
   Henkilöstökulut 22 632 9 686 -8 9 678 -57,2 9 720 100,4 -57,1 0,4 12 912 -42
       Asiakaspalvelujen ostot 2 0 0 0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 2 0
       Muiden palvelujen ostot 4 839 2 941 0 2 941 -39,2 3 653 124,2 -24,5 24,2 1 186 -712
   Palvelujen ostot yhteensä 4 841 2 941 0 2 941 -39,2 3 653 124,2 -24,5 24,2 1 188 -712
   Aineet ja tavarat 5 369 1 765 0 1 765 -67,1 1 798 101,9 -66,5 1,9 3 571 -33
   Avustukset 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
   Vuokrat 1 680 700 0 700 -58,3 947 135,3 -43,6 35,3 733 -247
   Muut kulut 7 10 0 10 42,9 17 170,0 142,9 70,0 -10 -7
TOIMINTAKATE -30 162 -13 694 15 -13 679 -54,6 -15 123 110,6 -49,9 10,6 -15 039 1 444
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
VUOSIKATE -30 162 -13 694 15 -13 679 -54,6 -15 123 110,6 -49,9 10,6 -15 039 1 444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -483 -440 0 -440 -8,9 -304 69,1 -37,1 -30,9 -179 -136
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -30 645 -14 134 15 -14 119 -53,9 -15 427 109,3 -49,7 9,3 -15 218 1 308
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 645 -14 134 15 -14 119 -53,9 -15 427 109,3 -49,7 9,3 -15 218 1 308

TP 2018 TP 2019

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

Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos € 
TP2018/TP

2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019

 
 

Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Asukas, asia-
kas 

      

Lääkehuollon 
toimitusrivit 

88 042 86 669 84 500 76 065 

Solusal-
paajat 
3 661 

Lääkeval-
mistus 841 

87.000 72 839 

Solusalpaajat ja 
biosimilaarit      
4 108  

Lääkevalmistus 
563  

Muut lääke-
valmistuserät 
833 

Laborato-
riosuoritteet 

1 203 000 1 060 000 1 060 000     

Radiologian 
tutkimukset 
KNF + iso-
tooppi 

63 105 61 530 

1 941 

59 123 77.226 

2.103 

62.000 

1.900 

56 804 

Asiakaskysely      8 kpl 
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Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Sairauspois-
saolojen kehi-
tys (tpv/HTV) 

6 376 pv 6 499 pv 4 725 pv 5.201 pv 2.500 (*) 3.083 pv 

Työhyvinvoin-
tikyselyn kehi-
tys 

     Raportoidaan 
vuositasolla 

Täydennys-
koulutus 

  

 

    

23 työpäivää 

       

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Laatujärjes-
telmän ulkoiset 
ja sisäiset 
auditoinnit 
(kpl/v) 

Toteutuneet 
suunnitel-
man mukai-
sesti, ei 
ulkoisia 
arviointeja 

Toteutuneet 
suunnitel-
man mukai-
sesti, ei 
ulkoisia 
arviointeja 

Toteutu-
neet 
suunnitel-
man mu-
kaisesti, ei 
ulkoisia 
arviointeja 

Toteutu-
neet 
suunnitel-
man mu-
kaisesti, ei 
ulkoisia 
arviointeja 

 Toteutuneet 
suunnitelman 
mukaisesti  

Radiologialla 
sertifikaatti 

Kehityskes-
kustelujen 
toteutuminen 

Ei ole toteu-
tunut kaikil-
la vastuu-
alueilla 

Ei ole toteu-
tunut kaikil-
la vastuu-
alueilla 

 Ei ole 
toteutunut 
kaikilla 
vastuualu-
eilla 

Ei ole 
toteutunut 
kaikilla 
vastuualu-
eilla 

 Ei ole toteutunut 
kaikilla vastuu-
alueilla 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

       Tilikauden tulos 
alijäämäinen– 
1,3 M€ 

(*)  henkilömäärän muutokseen perustuva arvio 
 

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.12.2019 

Lääkehuolto 

Uuden sairaalan suunnittelussa apteekin työtehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti. Siten 
henkilöresurssia on lisätty yhteensä yhdellä farmaseutilla v.2019 loppuun saakka. Myös oto-
tehtäviä on jaettu. Työhyvinvointiasioita käyty läpi mm. Mitä Kuuluu -kyselyn läpikäyntiä ja 
siihen liittyvää kehitystyötä. 
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EU-alueen lääkevarmennosdirektiivi astui voimaan 2/2019. Direktiivin tarkoituksena on es-
tää lääkeväärennyksien kulkeutuminen asiakkaalle. Sairaala-apteekissa tämä vaikuttaa si-
ten, että aiemmin tukkupakkauksina sisään- ja ulos tallennetuille lääkkeille tulee tehdä tal-
lennus pakkauskohtaisesti. Toimenpide on lisännyt apteekissa avustavan henkilöstön työ-
määrää tässä yhteydessä runsaasti. Direktiivin seurauksena lääkepakettien liikkuminen sai-
raalassa on pääsääntöisesti seurattavissa eräkohtaisesti. Direktiivin voimaanastuminen 
edellytti laajoja tietojärjestelmäpäivityksiä. 
 
Uuteen sairaalaan kohdistuvassa työtehtäväkentässä on ollut vuonna 2019: 

− älykaappihankinnan suunnittelu (hankinnan laajuus, kaappien sisältö, sijoituspai-

kat, koulutus, aikataulut), älykaappitäyttöpalvelun pilotoinnin jatkaminen, uutena 

tehtävänä älykaappien täyttöpalvelun suunnittelu ja koulutus 

− infuusiotäyttöpalvelun pilotoinnin jatkaminen ja rajattu käyttöönoton suunnittelu.  

− lääkkeiden muuton suunnittelu vanhasta sairaalasta uuteen sairaalaan  

(sis. mm. muuton resurssien suunnittelua ja lääkehuoneiden sisällön suunnittelua). 

− lääkkeiden kuljetusprosessien suunnittelua uuteen sairaalaan 

o lääkkeet, älykaappilääkkeet, infuusiot 

o putkipostin käytön suunnittelua 

− isotoopin puhdastilojen käyttöönoton ja laitehankintojen suunnittelua. 

− osastofarmasian tulevaisuuden suunnittelu  

PPSHP:n lääkehankintakierros 2020–2021 (2022) on saatu loppuun ja uusi lääkevalikoima 
on astunut voimaan. OYSista on saapunut runsaasti asiantuntija-lausuntoja mm. lääkäreiltä 
ja OYSin lääkehuollosta. Lausunnot on lähetetty edelleen arvioitavaksi Kainuun soten asian-
tuntijalääkäreille.  
HUSin vetämä lääkehankintakierros v.2020–2021 C-hepatiittilääkkeiden osalta saatiin myös 
loppuun ja uusi lääkevalikoima on astunut voimaan. PPSHP ja mm. TAYS-erva olivat lisäksi 
mukana tässä rajatussa hankintakierroksessa.  
Lääkkeiden hankinnassa on suoritettu hankintakauden vaihtumisen yhteydessä taloudelli-
sen optimoinnin kautta ja merkittävää säästöä. 
 
Diagnostiikkapalvelujen vastuualue 
Patologia 
Palvelujen järjestäminen: 
Kokonaisnäytemäärä pieneni hieman edellisvuodesta, mutta blokki-, lasi- ja värjäysmäärät 
kasvoivat hieman edellisvuodesta. Vastausaikatavoitteessa pysyttiin hyvin (histologia 12/12 
kk, sytologia 11/12 kk). Palvelutuotanto on pysynyt edellisvuosien tapaan vahvasti omaa 
työtä painottavana: oma työ 81 % vs. ostopalvelut 19 %. 



125 
 
Ulkoisiin laatukierroksiin osallistuttiin säännöllisesti, uutena diagnostiset sytologian ja histo-
logian laatukierrokset. Laatukäsikirjan mukaista vakioitua työskentelyä ja laatukäsikirjan ak-
tiivista päivitystä jatkettiin. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti toteutettiin kuusi 
kehityshanketta. Laatukäsikirjan ulkopuolinen evaluaatio teetettiin. Sisäiset auditoinnit eivät 
ole toteutuneet yksiköstä riippumattomista syistä. 
 
Henkilöstö: 
Yksikössä oli kaksi bioanalyytikkoa perehdytettävänä patologian töihin. Loppuvuodesta 
2019 yksi vakituinen laboratorionhoitaja eläköityi, ja yksi perehdytyksessä ollut bioanalyytik-
ko vakinaistettiin eläköityneeltä vapautuneeseen toimeen, minkä seurauksena yksikön htv2 
pieneni. Työkierto vakiinnutettiin työnjakamisen malliksi. Yhtenä vuoden toiminnan painopis-
teenä ollut sytologian esitarkastuksen opettelu (3 hlöä) eteni toivotusti ja hyvin. Henkilöstön 
sairauspoissaolojen määrä pieneni merkittävästi (-53 %). 
 
Muu yhteistyö:  
Eri sidosryhmien kanssa aloitettiin yhteistyöpalaverit (2019: Vatsatautien poliklinikka, 
OYS/Patologian osasto, Coronaria Diagnostiikka Oy). Meeting-toiminta jatkui entisenlaise-
na. Konsultaatiopalvelujen ja diagnostisten erikoismääritysten saanti OYS:n patologian 
osastolta on toteutunut ongelmitta. Erikoissairaanhoidon järjestämisen osuuskuntamallia 
patologiaa koskien suunniteltiin yhdessä erva-alueen muiden patologian yksiköiden kanssa. 
 
Talous: 
Ostopalveluihin käytetyt kulut 2019 pienenivät edellisvuoteen verrattuna 12.2 %. Patologian 
sisäistä tutkimushinnastoa tarkistettiin, minkä seurauksena sisäisen laskutuksen määrä 
nousi edellisvuodesta. Toimintakulujen säännöllistä seurantaa jatkettiin ja vahvaa tarvehar-
kintaa käytettiin hankinnoissa ja investoinneissa, annettuja talousohjeistuksen säästöohjeita 
noudatettiin. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa pysyttiin hyvin: tuloslaskelma 85.1 % (14.9 % alitus talousarvi-
oon) 
 
Radiologia 
Radiologian järjestelmäasiantuntijan toimen hoito on järjesteltiin tehtävien yhdistämisen 
avulla ilman uusia vakansseja.  Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 4,5 % edellisen vuoteen 
verrattuna. 
Päivystysajan radiologitoiminnassa oli rekrytointivaikeuksia kevään 2019 aikana, jolloin 
jouduttiin turvautumaan OYS –konsultaatioihin radiologipäivystyksen järjestämiseksi neljänä 
(4) viikonloppuna ja 12 arki-iltana. Päivystävien radiologien saanti parani sittemmin merkit-
tävästi loppuvuodesta 2019. Päivystysajan palvelusopimusta yksityisen palvelutuottajan 
kanssa on työstetty pyrkimyksellä mahdollistaa OYS:n radiologiaan erikoistuvien lääkärien 
päivystystyö takapäivystäjätuella.  
Ylilääkärirekrytointi saatiin päätökseen ja radiologian ylilääkäri Asta Hiltunen aloitti työn syk-
syllä 2019. Hoitohenkilöstön perehdytystä SPETT -laitteella on jatkettu. Philipsin TT-laite 
ollut pois käytöstä kevään aikana keskimäärin kerran kuukaudessa. TT-tutkimukset ovat 
lisääntyneet 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. MR -tutkimukset ovat lisääntyneet 4,9 %. 
Tutkimuksia on tehty lisäiltoina henkilöstöresurssin salliessa.  
 
Radiologia on osallistunut aktiivisesti Uuden sairaalan suunnittelutyöhön. ISO9001:2015 –
järjestelmän mukainen laatukäsikirja valmistui ja hyväksyttiin ulkoisessa arvioinnissa 
29.8.2019. 
KNF-yksikössä yöpolygrafia- ja MWT-tutkimukset ovat lisääntyneet hengityshäiriö- ja vireys-
tilapotilaiden määrän vuoksi.  Työkierto on jatkunut Isotooppi- ja KNF -yksikön välillä. 
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Isotooppitoiminta muutettiin joka toinen viikko toimivaksi kesäkuun alusta lähtien. Tavoittee-
na on ollut töiden keskittäminen ja säästösyyt; generaattori tilataan vain joka toiselle viikolle. 
Paltamon terveysaseman toiminta on esitetty lopetettavaksi pienen tutkimusmäärän ja van-
han, huonokuntoisen laitteen takia. Muilla terveysasemilla toiminta on jatkunut edellisten 
vuosien kaltaisena.  

 

Hoidolliset tukipalvelut 
 
Sihteeripalvelut 
Kehittämistarpeet ja kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiallisesti tiedonhallintaan 
liittyviin toimintoihin mm. käytäntöjä yhtenäistämällä. Sihteerityön nykytilaa ja resurssisuunni-
telmaa on tarkasteltu muuttovaiheittain (1. vaihe ja 2.vaihe) huomioiden toimintojen muutok-
set ja vaikutukset resurssitarpeisiin.  
 
Sihteerityön esimiestyötä on kehitetty edelleen - tavoitteena ollut resurssien koordinointi ko-
konaisvaltaisesti ja sijaisten hallinnointi keskitetysti. Sihteeriyksikön osastonsihteerin vakans-
si muutettiin apulaispalveluesimiehen vakanssiksi vastaamaan mm. työvuorosuunnittelusta ja 
päivittäisestä resursoinnista keskitetysti. 
 
Sihteeripalvelujen toimintaprosesseja on uudistettu/päivitetty Uuden sairaalan konseptisuun-
nitelman mukaisesti osana vastaanotto- ja poliklinikkatoiminnan kehittämistä. Toimintaa kehi-
tetään jatkuvasti saadun palautteen pohjalta. 
 
Olemassa olevien sijaisten riittävyys ja osaavan koulutetun henkilöstön saatavuus työyksi-
köiden tarpeisiin ei ole ollut riittävää. Uuteen sairaalaan siirtyminen edellyttää myös entistä 
laaja-alaisempaa osaamista, jota pyritty vahvistamaan henkilöstön suunnitelmallisen työkier-
ron avulla kohorteittain. 

Välinehuolto 
Välinehuollossa on ollut 2019 henkilöstövajetta, jota korjataan 2020 ja 2021 valmistuvilla 
oppisopimuskoulutuksilla.  
Suomussalmen ja Sotkamon välinehuollot on päätetty sulkea loppuvuodesta 2019 Uuden 
sairaalan välinehuollon valmistuessa. Sotkamosta välinehuoltaja siirtyy Kajaanin välinehuol-
toon ja Suomussalmen välinehuoltaja siirtyy muihin tehtäviin.  

Asiakas ja asukas 
Välinehuolto on tuottanut palveluja asiakkaille tasaisella ja toimivalla toimintamallilla.  

Henkilöstö ja uudistuminen 

Kaikki työntekijät ovat perehdytettyjä ja päteviä. Koulutuksiin henkilöstö osallistui aktiivisesti, 
myös uuden sairaalan myötä oli runsaasti koulutuksia. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Välinehuolto toiminta toteutui odotetulla tavalla. Palvelut toimivat suhteellisen häiriöttömästi 
huomioiden laitteiden kunnon ja huoltotarpeen. Osa koneista poistettiin käytöstä loppuvuo-
desta koska niitä ei kannattanut enää huoltaa ja pystyimme huoltamaan osan instrumenteis-
ta uuden sairaalan välinehuollossa.   
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Talous 

Talouden osalta välinehuolto pysyi tehdyssä budjetissa. 

Ravinto-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut 

 
Ravintopalvelut Kajaanin kaupungin alueella siirtyivät Kainuun soten omaksi toiminnaksi 
vuoden 2020 alusta, mikä edellytti toimintojen monipuolista suunnittelua koko vuoden 2019 
ajan. Myös ateriakuljetukset siirtyivät Kajaanin alueella ostopalveluista omaksi toiminnaksi. 
Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti aloitettiin Uuden sairaalan yhteyteen tarkoitetun 
valmistuskeittiön suunnittelu. Suunnitelman on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2020.  
Ravintopalveluihin hankittiin loppuvuoden aikana Jamix- tuotannonohjaus -järjestelmä. Ruo-
kahuollon henkilöstöä siirtyi Kainuun soten palvelukseen pääosin henkilöstönsiirtosopimuk-
selle vuoden 2020 alussa, lisäksi esimies- ja suunnittelutehtäviin sekä määräaikaisia henki-
löitä, yhteensä noin 50 työntekijää.  

Puhtaanapitopalveluissa Kajaanin Mamsellista tuottamista puhtaanapitopalveluista siirtyi 
liikkeenluovutuksella soten omaksi toiminnaksi Palvelukeskus Kallion, Vuolijoen Terveys-
aseman, Vuolijoen eläinlääkinnän ja Hoitokoti Toppilan tilat. Kajaanin pääterveysaseman ja 
muutamien muiden Kajaanin kaupunginalueen soten kohteiden siivous kilpailutettiin. 

Tekstiilipalveluissa henkilökunnan työvaatteille hankittiin osamaksulla uuden sairaalan puo-
lelle 1 ja 2 vaiheen rakentamisen ajalle työvaateautomaatti. Myöhemmin tehdään ratkaisu 
työvaateautomaatin lunastamisesta tai palauttamisesta.  
 

Laite- ja logistiikkapalvelut 
 
Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue aloitti vuoden 2019 alussa uutena vastuualueena 
siten, että siihen kuuluvat lääkintälaitehuollon, tele- ja viestintäjärjestelmien, soten 
turvajärjestelmien, materiaalihallinnon ja kuljetusten palvelut. 

Vastuualuepäällikön tehtävät täytettiin sisäisesti ja valitun henkilön viran tai toimen 
tehtäväkuvaa muutettiin vastuualuepäällikön tehtäviä vastaavaksi siten, että hän pystyy 
jatkamaan myös omien ammattitehtäviensä mukaista työtä. 

Laite- ja logistiikkapalveluiden vastuualuepäällikkö hoitaa materiaalipalveluiden, 
lääkintälaitepalveluiden tele- ja turvapalveluiden sekä soten huolto -leasing autojen laskujen 
hyväksymiset sekä ko yksiköiden henkilöstö- ja taloushallinnan muut tehtävät. Laskujen 
asiatarkastus tehdään keskitetysti materiaalipalveluiden yksikössä. 
Kuljetuspalvelu 
 
Kuljetuspalvelut vastaa vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, sekä kehitysvammapalvelulain 
mukaisista henkilökuljetuksista. Myös kiireettömät potilassiirot takseilla sekä kolmella omalla 
autolla operoidaan kuljetuspalveluissa. Kuljetuspalveluissa asiatarkistetaan sekä 
kuljetuspäällikkö hyväksyy näihin kuljetuksiin liittyvät laskut. Vuoden 2019 kevään aikana 
ostopalvelusopimus otettiin käyttöön seitsemän palvelubussia,  jotka kuljettavat soten 
vammais-, sosiaali-, sekä kehitysvammahuollon asiakkaita Kajaanissa (4), Sotkamossa  
(1), Kuhmossa (1) sekä Suomussalmella (1). Aikaisemmin vastaavaa toimintaa on ollut vain 
Kajaanissa yhdellä autolla sekä Paltamossa.   
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Vuoden 2020 alusta lähtien kuljetuspalvelut on tuottanut kotipalveluaterioiden kuljettamisen 
Kajaanin alueen asiakkaille samoin kuin soten toimipisteiden ateriapalveluiden kuljetukset, 
mihin tarvittava valmistelutyö tehtiin vuoden 2019 lopulla. 

Kuljetuspalveluissa hoidetaan kuuden vierashuoneen tilapäiselle henkilökunnalle 
tarkoitettujen huoneistojen varaus- sekä laskutustehtävät. Samoin osa soten henkilöstön 
matkalippu- sekä hotellivarauksista. 

Lääkintälaitepalvelut  
 
Lääkintälaitehuolto vastaa lääkintälaitteiden lakisääteisistä rekisteröinneistä, määräaikais-
huolloista ja päivityksistä. Osa laitteista, kuten kuvantamislaitteet, ovat laitetoimittajan oman 
huollon piirissä. Lääkintälaitehuollon tehtävinä ovat lääkintä-, kuvantamis- ja 
laboratoriolaitteiden huolto, kunnossapito ja ennakkohuollon  sekä sähkölaitetarkastusten 
suunnittelu ja toteutus. Lääkintälaitehuollon asiakkaina ovat Kainuun Sote -kuntayhtymän 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköt. 

Materiaalipalvelut  

Materiaalipalvelut on osallistunut 2019 aktiivisesti Uuden sairaalan suunnitteluun. 
Materiaalipalveluiden varastotoiminnot siirtyvät 2020 keväällä keskussairaalan yhteyteen. 
Uusi sairaala varastoautomaatteineen on käynnistynyt ja suoratoimitustilausten liittymiä on 
rakennettu siten, että kaikki hoitotapahtumaan liittyvät tuotteet tilataan SAP/ECC- 
järjestelmän kautta ja kuljetetaan materiaalipalveluiden toimesta varastoautomaatteihin, 
joista yksiköt ottavat tarvitsemansa hoitatarvikkeet. Vuoden lopulla muuttaa Kajaanin 
terveysaseman toimintoja uuteen sairaalaan ja sen mukaisesti suunnitellaan. mm. Kajaanin 
sisäisen materiaalikuljetusten aikataulut. 
 
Tele- ja turvajärjestelmäpalvelut 

Kainuun soten tele- ja turvajärjestelmäpalvelut vastaa koko Kainuun soten toimialueella 
olevista turvapuhelinjärjestelmistä niin kotiin kuin mm. palveluasunnot jne., sekä erilaisten 
hoitajakutsujärjestelmistä mm. (Ascom Miratel-/ 9S- /Tunstall-järjestelmistä). Samoin tulevat 
uudet järjestelmät ja niiden käyttöönottojen valvonnat sekä huoltotehtävät. Telepalveluiden 
vastuulle kuuluvat myöskin puheviestinnän sekä niiden järjestelmien toiminnoista 
huolehtiminen ja virve- ja matkapuhelin toiminnan, ip-puhelinten sekä sim- korttien ja 
numeromaailman hallinta. Yksikkö vastaa erilaisten sähköisten lukitusjärjestelmien avulla 
toimivien kulunhallinnan toiminnasta (timecon/lenel/aperion/cliq). Kameravalvonta 
järjestelmät (Ksenos/Lenel/muut pienimuotoiset). Kaikkiin edellä mainittuihin sisältyy 
suunnittelu, asennus, huolto, ja ylläpito. 

Uuden sairaalan aiheuttamista  muutoksista vanhaan sairaalaan sisältyy eri järjestelmien 
hallittu muutos/ korjaukset, jotta vanhoissa käytössä olevissa tiloissa, yksiköt voivat tuottaa 
tarvittavia palveluita. 
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1.8.1.6 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 
 
Vastuuhenkilö: Vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas 
    

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 
Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA). 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

  

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 
HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

1.1 Asiakas-
prosessien 
kehitystyö, 
integraatio 
sekä omien 
että ulkoisten 
palveluntuotta-
jien välillä, 
resurssien 
suuntaus tu-
loksekkaasti 

2017 indeksi 
124,6 
 

1.1 123  

 

1.1  <117 1.1 Autetaan kansalaisia 
aktiivisempaan rooliin 
oman terveytensä suh-
teen; Omasote, Kanta ja 
muut e-palvelut, ennal-
taehkäisevän työn pai-
notus 

E-palveluita on otettu 
koko ajan käyttöön. 
Käyttöä seurataan 
säännöllisesti 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

2.1 Tulosalue-
kohtainen 
toiminnan 
käyttöönotto 
 

Asiakasraateja 
ei ole vielä 
perustettu 

2.1 1 asia-
kasraati per 
tulosalue 
pidetty 
 
 

2.1 Asiakas-
raadit toteu-
tuvat suunni-
tellusti 
 

2.1 Tehdään kuntayh-
tymän tason suunnitel-
ma toteutettavaksi vas-
tuualueittain    

Asiakasraatien ja kehit-
täjäasiakkaiden selvitte-
ly on kehitysjohtajalla 
selvitettävänä 
 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

 

 

 

 

 

 

3.1 Valinnan-
vapausmalli 
-sote-keskus 
-suunhoito 
- HB (henkilö-
kohtainen 
budjetti) 
-asiakasseteli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Valinnan-
vapauslain-
säädännön 
mukainen 
toimintojen 
palveluketjujen 
muovaaminen 

 

Lainsäädäntö 
kesken, pilottia 
on haettu 

3.1 Toteute-
taan valin-
nanvapau-
den lainsää-
dännön puit-
teissa 

 

3.1 Valin-
nanvapaus 
toteutuu 
kaikissa toi-
minnoissa 

3.1 Lainsäädännön seu-
ranta ja sen mahdollis-
tama valmistelutyö 

3.2 Palvelu-
seteli 

3.2 Käyttö 
vähäistä 

3.2 Toteutus 
lainsäädän-
nön puitteis-
sa 

3.2 Palvelu-
setelien käyt-
töastetta 
nostetaan 

3.2 Valmistelutyö me-
nossa, jatketaan 

Käynnissä 
 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 

4.1 Hoito- ja 
palvelutakuun 

4.1 Peruster-
veydenhuollon 
ja erikois-

4.1. Asiakas-
prosessien 
leanaus 

4.1 Onnistu-
neet asiakas-
prosessit 

4.1 Jatketaan asiakas-
prosessien suunnittelua 
moniammatillisissa työ-
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palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

toteutuminen 

 

sairaanhoidon 
integraatiotyö, 
toiminnallisten 
prosessien 
leanaus asia-
kasnäkö-
kulmasta 

Käynnissä 
 

edennyt pit-
källe 
 
 

tehokkaalla 
johtamismal-
lilla, tarvitta-
va kehitystyö 
jatkuu 

ryhmissä 

Palveluketjuja on tarkas-
teltu, uniapneapotilaan 
hoitopolku on perattu 
perusteellinen, diabetes 
on aloitettu 

4.2 Asiakas-
kokemus 

4.2 Toiminnal-
liset prosessit 
uudistetaan 
asiakasnäkö-
kulmaa painot-
taen 

Käynnissä 
 

4.2 Uudiste-
taan asiakas-
palautejärjes-
telmä 

 

4.2 Sujuva, 
asiakasläh-
töinen malli 
olemassa 

4.2 Valmistelutyö asia-
kaspalautejärjestelmän 
uudistamiseksi aloitettu 

Käynnissä 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk kur-
siivilla 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Poislähte-
neet työnte-
kijät / aika-
yksikkö, työn-
antajaa koske-
vat kyselyt, 
esim. NLY 

 

 

 

5.1 Rekrytoin-
tiyksiköllä ei 
riittävästi kei-
noja vastata 
kaikilta osin 
osaavan hen-
kilöstön tar-
peeseen, yksi-
köiden välillä 
käytäntöeroja 

5.1 Vv. -18-
19 työstetty 
rekrytointi-
haasteet, 
tunnistettu 
ongelmakoh-
dat ja reagoi-
tu niihin 

5.1 Sujuvat 
prosessit, 
perehdytys ja 
koulutusjär-
jestelmä, 
jonka myötä 
olemme ha-
luttu työn-
antaja 

5.1 Tarkasteltava rekry-
tointikeinoja, palkkata-
soja, vakanssimäärät 
vastaamaan tehtäviä, 
lääkäreiden erikoistu-
misjärjestelmän suju-
vuuden tarkastelu 

Panostettu erikois-
lääkärikoulutukseen ja 
sitä kautta pysyvien 
työntekijöiden saantiin 

 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma  

 
 

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma ei 
käytössä  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma käy-
tössä  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma to-
teutettu 

6.1 Jatketaan v. -18 
aloitettua muutos-
ohjelmaa  

Jatkettu 
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6.2 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

6.2. Osalla 
esimiehistä 
runsaasti alai-
sia, myös heil-
le mahdol-
listettava tavoi-
te 

Toteutuu aina-
kin ryhmissä 
 

6.2 Vastuu-
aluepäälli-
köillä vuosit-
tain 

6.2 < 3 kk 
työsuhteisille 
toteuma  
100 % 

6.2 Toteutetaan ky:ssä 
sovittujen pelisääntöjen 
mukaan, joskin haasta-
vaa ottaen huomioon 
laajat ja moninaiset 
muutokset ja niihin val-
mistautuminen ja niiden 
suunnittelu 

95 % 

7. Uuden sairaa-
lan ja maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organi-
saatiorakenteen 
ja talouden val-
mistelun toteutus 

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1 Aktiivinen 
moniammatilli-
nen osallistu-
minen työ-
ryhmiin, joissa 
avoin keskus-
telu ja vaikut-
tamismahdol-
lisuudet sekä 
avoin viestintä 

Käynnissä 
 

7.1 Oleelli-
silta osin 
avainryhmät 
koulutettu 
muutosjoh-
tamiseen 

7.1 Uudet 
muutokset 
toiminnassa 
ja kehitystyö 
jatkuu niistä 
käsin 

7.1 Muutosjohtamis-
koulutus avainryhmille 
käynnissä 

Käynnissä 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 
Prosessien 
kehitystyö, 
työntekijäryh-
mien näkökul-
ma huomioi-
daan, selkiy-
tyvät työn-
kuvat, parane-
va yhteishenki, 
jotka johtavat 
parempaan 
työtyytyväisyy-
teen ja työssä 
jaksamiseen 

 

Käynnissä, 
joskin yhtä-
aikainen kehi-
tystyö ja pe-
rustyön laadu-
kas tekeminen 
haastavaa 

8.1  
 

 

8.1    
10 pvä/ HTV 

8.1  

8.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2 Kts. yllä 8.2  8.2 Paraneva 
trendi 

8.2 Yhteishengen para-
nemista suosiva organi-
saatiouudistus; rajapin-
tojen hälveneminen, 
yhteistyönäkymän ko-
hentuminen asiakaspro-
sesseissa 
 

8.3 Täyden-
nyskoulutus 

8.3  8.3             8.3 Etukä-
teen suunni-
teltu käytäntö 

8.3  
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pv/hlö siitä, mitä 
koulutusta 
missäkin 
tarvitaan  
 

8.4 Varhemak-
sujen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.4   
 

8.4  8.4 Vähene-
vä trendi, 
hyvinvoiva 
henkilöstö 
 

8.4  

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk kur-
siivilla 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

 

 

 

 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 Tulosalu-
een sisällä 
sovittava aloit-
tamiseen vaa-
dittavat toi-
menpiteet 
 

Ei ole ehditty 

 
Koko Soten 
toimintapro-
sessien 
leanaus 

 
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 

9.1 1 asia- 
kasraati per 
tulosalue 
pidetty 

9.1. Asiakas-
raadit toteu-
tuvat suunni-
tellusti 
 

9.1 Tehdään kunta-
yhtymän tason suunni-
telma toteutettavaksi 
vastuualueittain    

 

9.1 Tietotar-
peet 

 

9.1 Aktiivinen 
seuranta, käyt-
töönotto ja 
kehitystyö 
tietojärjestel-
mien suhteen 

 

Käynnissä 

9.1 Tiedon 
tuottamat 
palvelut saa-
tu paikkansa-
pitäviksi, 
johdon työ-
pöytä tai 
vastaava jär-
jestelmä 
strukturoi-
duksi työka-
luksi, toimin-
nanohjaus-
järjestelmän 
käyttöönotto 
syksy -18 

9.1 Paitsi 
omien, niin 
myös ulkois-
ten tietojär-
jestelmien 
hyödyntämi-
nen paitsi 
johtamises-
sa, niin myös 
kansalaisten 
terveyden 
edistämise-
ssä 

9.1  
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9.2 Paljon pal-
veluja käyttä-
vien asiakkai-
den tunnista-
minen 

9.2 Analysointi 
ja prosessien 
muotoilu 

 

Käynnissä 

9.2 Jatketaan 
tunnistamis-
työtä 

9.2 Paljon 
palveluja 
käyttävät 
tunnistettu ja 
asiakaspro-
sessit muo-
toiltu 
 

9.2 Kaikkien tulosaluei-
den yhteinen suunnit-
telutyö 

9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Prosessien 
kehitystyö 

 
Käynnissä 
 

Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
 

9.3 Toteutuu 
täysin ja vv.  
-18-19 aika-
na ainakin 
keskustelu 
mahdollisista 
uudistuksista 

9.3 Tarve 
saatu har-
vennettua 
prosessien 
kehitystyöllä 

9.3 Kts. tavoiteosio   

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivisem-
paan osallistumi-
seen omaan hoi-
to- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1 Sähköis-
ten asiointi-
palvelujen 
käyttöaste ja 
sähköisen asi-
oinnin kehit-
täminen laaja-
alaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Sähköis-
ten palvelui-
den jatkuva 
kehitystyö ja 
käyttöönotto 

 

Käynnissä 

10.1 Verkko-
sivujen ja e-
palveluiden 
kehitystyö 
jatkuu 

10.1 Sähköi-
set palvelut 
auttavat vä-
estöä maksi-
maalisesti, 
henkilökoh-
tainen käynti-
tarve ammat-
tilaisen vas-
taanotolla mi-
nimoitu, yhte-
näiset, toisi-
aan tukevat 
asiakaspro-
sessit myös 
näiltä osin 
 

10.1 Kehitystyö jatkuvaa  

 10.2 Omasote 
–palvelu käy-
tössä 

10.2 Lisä-
tään, käytön 
piiriin lisää 
kansalaisia 

10.2 Vakiin-
tunut osa 
terveyden-
huoltoa myös 
asiakasnäkö-
kulmasta  
 

10.2 Kansalaisten muis-
tuttelu  

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

11.1 Toimivat 
hoito- ja palve-
luketjut (Lean) 

11.1 Moni-
ammatillinen 
prosessien 
kehittämistyö 
lukuisissa työ-
ryhmissä lean-
periaatteella 
asiakasnäkö-
kulma keski-
össä 

 

11.1 Jatkuu 

 

 

 

 

11.1 Huip-
puunsa viri-
tetty asiakas-
lähtöinen 
sote-organi-
saatio 

11.1 Uudistamistyö jat-
kuu 
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Käynnissä 
 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

12.1 Valmis-
tautuminen 
järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseksi 

12.1 Asiakas-
prosessien 
monityöryh-
mäinen kehit-
tämistyösken-
tely 
 

12.1 Jatkuu 12.1 Toimin-
nassa 

 12.1 Jatkuu 

12.2 Omaval-
vonnan ja etu-
käteisvalvon-
nan kehittä-
minen 

12.2 Työyksi-
köittäinen 
työskentely 
 

Käynnissä 
 

12.2 Saatu 
valmiiksi 

12.2 Tarvitta-
vat päivityk-
set 

12.2 Päivitystä jatketaan 
niissä yksiköissä, joissa 
kesken 

12.3 Potilas- ja 
asiakasturvalli-
suus (Haipro, 
Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turvalli-
suuskulttuuri 
 

12.3 Selkiyty-
vät asiakas-
prosessit ja 
siihen liittyvä 
kehitystyö 
käynnissä 

12.3 Vähene-
vä trendi 

12.3 Edel-
leen vähene-
vä trendi 

12.3 Läheltä piti- ja 
Haipro –käsittelyt ja 
niistä oppiminen, lisäksi 
asiakasprosessien kehi-
tystyö 

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP2018) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

 

 

13.1 Talousar-
vion oltava 
realistinen 
 

Asiakaspalve-
luiden ostot 
ylittyvät rei-
lusti, arvio ei 
ollut edes rea-
listinen 
 
 

13.1 Myös 
uudistuvalla 
tulosalueella 

 

 

 

13.1 Tavoit-
telemme ta-
lousarvion 
puitteissa tu-
loksekasta 
toimintaa kai-
nuulaisten 
hyväksi 

13.1 Taloutta käydään 
läpi säännöllisesti tulos-
aluekokouksissa, lisäksi 
tarvittaessa erikseen 
vastuualue-päällikön, 
tulosalue-johtajan ja 
talous-päällikön kesken 
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 13.2 Asiakas- 

ja palvelumak-
sujen kokoa-
minen yhteen 
 

13.2 Asiakirja 
koottu 

13.2 Asiakir-
jaa noudate-
taan 

13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2 Tarvittavat päivi-
tykset 

      

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

14.1 Soten 
nettomenot 
€/asukas, Kun-
taliitto 

(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

14.1 Onnistu-
nut suunnit-
telu- ja muu-
tostyö niin 
maakunta-, 
sote-uudistus 
kuin organi-
saatiouudis-
tuskonteks-
tissa 
 

2017 luvut 
ennakkotieto-
tasolla mutta 
ovat huonon-
tuneet. Soten 
nettomenot v. 
2016 €/asukas 
3.389 (maan 
ka 3.106) 

 
 

14.1 Soten 
nettomenot 
kasvavat 
hallitusti 

14.1 Soten 
nettokustan-
nukset euroa 
/asukas on 
korkeintaan 
valtakunnalli-
sessa keski-
arvossa 

14.1 - 14.2 Toimintaket-
jun tehostaminen ja 
kustannustietoisuuden 
lisääminen. Uuden sai-
raalan toimintamallien 
käyttöönotto. 

On otettu käyttöön so-
veltuvin osin 

14.2 Esh:n 
tuottavuus-
tilasto, keskus-
sairaalat; epi-
sodi-
tuottavuus 
THL (vertailu-
tieto vuoden 
viiveellä) 

Tuottavuus = 
toiminnan 
tuotoksen ja 
sen aikaan-
saamiseksi 
käytettyjen 
panosten väli-
nen suhde 

Tuottavuus = 
Tuotokset 
Panokset 

14.2 Vuoden 
2016 olimme 
seitsemännek-
si tuottavin 
keskussairaa-
loiden joukos-
sa 

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

Asiakasprosessien ke-
hittäminen, rajapintojen 
hälventäminen, työn 
tehostuminen, onnistu-
nut rekrytointi ja oman 
tuotannon versus osto-
palveluiden rationointi 
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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 Toteuma

-%

Muutos-% 
TP2019/TP2
018

Muutos-% 
TP2019/KS
2019

TOIMINTATUOTOT 18 574 25 136 60 25 196 35,7 22 954 91,1 23,6 -8,9 -4 380 2 242
   Myyntituotot 7 838 9 602 60 9 662 23,3 9 255 95,8 18,1 -4,2 -1 417 407
   Maksutuotot 10 638 12 193 0 12 193 14,6 10 851 89,0 2,0 -11,0 -213 1 342
   Tuet ja avustukset 1 3 235 0 3 235 0,0 2 659 82,2 265800,0 -17,8 -2 658 576
   Muut tuotot 97 106 0 106 9,3 189 178,3 94,8 78,3 -92 -83
TOIMINTAKULUT 121 348 131 888 -233 131 655 8,5 141 378 107,4 16,5 7,4 -20 030 -9 723
       Palkat ja palkkiot 47 721 59 241 -191 59 050 23,7 62 298 105,5 30,5 5,5 -14 577 -3 248
       Henkilösivukulut 11 189 13 442 -40 13 402 19,8 14 026 104,7 25,4 4,7 -2 837 -624
   Henkilöstökulut 58 910 72 683 -231 72 452 23,0 76 324 105,3 29,6 5,3 -17 414 -3 872
       Asiakaspalvelujen ostot 25 127 20 223 20 223 -19,5 25 588 126,5 1,8 26,5 -461 -5 365
       Muiden palvelujen ostot 20 901 18 566 18 566 -11,2 17 293 93,1 -17,3 -6,9 3 608 1 273
   Palvelujen ostot yhteensä 46 028 38 789 0 38 789 -15,7 42 881 110,5 -6,8 10,5 3 147 -4 092
   Aineet ja tavarat 13 271 16 270 -20 16 250 22,4 17 633 108,5 32,9 8,5 -4 362 -1 383
   Avustukset 78 90 0 90 15,4 87 96,7 11,5 -3,3 -9 3
   Vuokrat 2 964 4 012 18 4 030 36,0 4 409 109,4 48,8 9,4 -1 445 -379
   Muut kulut 97 44 0 44 -54,6 44 100,0 -54,6 0,0 53 0
TOIMINTAKATE -102 774 -106 752 293 -106 459 3,6 -118 424 111,2 15,2 11,2 15 650 11 965
   Rahoituskulut ja -tuotot -3 0 0 0 -100,0 -13 0,0 333,3 0,0 10 13
VUOSIKATE -102 777 -106 752 293 -106 459 3,6 -118 437 111,3 15,2 11,3 15 660 11 978
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -658 -767 0 -767 16,6 -714 93,1 8,5 -6,9 56 -53
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -103 435 -107 519 293 -107 226 3,7 -119 151 111,1 15,2 11,1 15 716 11 925
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -103 435 -107 519 293 -107 226 3,7 -119 151 111,1 15,2 11,1 15 716 11 925

Muutos € 
TP2018/TP2

019KS 2019

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

Muutos € 
KS2019/TP

2019TA 2019
Talousarvio-    
muutoksetTP 2018

 

Mittarit/Tunnusluvut   
 
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP2018   TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Asukas, asiakas       

Vakioitu kansan-
tauti-indeksi (Ke-
la) laskee yhden 
yksikön vuodessa 
nykyisestä arvosta 
129,3 (v. 2010) 
 

128,2 126,2 124,6 126,4 <128 Ei ole vielä tie-
toa 

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

121,1 121,0 120,4 120,4 <120/<112 Ei ole vielä tie-
toa 

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

74 (koko 
maa 66) 

72 (koko 
maa 66) 

Seuraavan 
kerran v 
2018 

65 (koko 
maa 67) 

Suomen 
paras 

Tieto v 2020 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-

ESH/TESA 
toimenpi-

ESH:ssa 
toimenpi-

ESH:ssa 
toimenpi-

Ei yhtään 
uhkasakko-

Ei yhtään 
uhkasakko-

Ei uhkasakkoja 
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nen (poikkeamat 
raportoidaan) 

teeseen 
pääsyä yli 6 
kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 
62. Hoidon-
tarpeen ar-
vioon pää-
syä yli 3 kk 
odottaneita 
yht. 49. 
Huom! 
Lukuihin si-
sältyy puut-
teellisia 
merkintöjä, 
jolloin to-
dellinen 
luku on 
huomatta-
vasti pie-
nempi 
 

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

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. 

uhkaa tai 
huomau-
tusta 

uhkaa tai 
huomau-
tusta 

 

Asiakaspalaute-
kysely 

      

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Sairauspoissa-
olojen kehitys 
(tpv/HTV) 

17,2 tpv/htv   < 14,0  
tpv/htv 

  

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

      

Täydennyskoulu-
tus 

  

 

    

HTV 976,1 984 985 959 1179 1276 

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

   laskeva 
trendi 

laskeva 
trendi 

 

Johtaminen, 
palveluiden jär-
jestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TP 2018  TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 

      

Kehityskeskuste-    Toteutumis- Toteutumis- 95 % 
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lujen toteutuminen % 80-100 % 80-100 

Vuosittain kehitet-
tävät palvelu- ja 
hoitoketjut 

       

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP2018 TA 2019 Toteuma 1-12 
kk 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

   kasvu -% 
0,0 

kasvu -%   

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
talous Kainuu 
(koko maa) 
(SOTKAnet, Kun-
taliitto, THL) 

     2019 tietoa ei 
vielä ole 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

3737 
(3125) 

3389 
(3106) 

3746 
(3049) 

4341    
(3327) 

Ero valta-
kunnalli-
seen kes-
kiarvoon 
kaventuu 

2019 tietoa ei 
vielä ole 

Terveystoimen 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

 2219 
(1835) 

 2040 
(1811) 

2220 
(1818) 

2751  
(1956) 

Ero valta-
kunnalli-
seen kes-
kiarvoon 
kaventuu  

2019 tietoa ei 
vielä ole 

Perusterveyden-
huollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

702 (642)  612 (629) 673 (623) 795  (606) Ero valta-
kunnalli-
seen kes-
kiarvoon 
kaventuu 

2019 tietoa ei 
vielä ole 

Erikoissairaan-
hoidon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

1516 
(1188) 

1428 
(1177) 

1546 
(1190) 

1825 
(1255) 

Ero valta-
kunnalli-
seen kes-
kiarvoon 
kaventuu 

2019 tietoa ei 
vielä ole 

THL, Esh:n tuot-
tavuustilasto, kes-
kussairaalat (yht 
16 sairaalaa); 
episodituottavuus 

Episodituot-
tavuus on 
104 

Episodituot-
tavuus on 
97 

Episodituot-
tavuus 88 

Episodituot-
tavuus 92 

Kolmen 
tuottavim-
man kes-
kussairaa-
lan joukos-
sa 

2019 tieto ei 
käytössä 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12.2019 
 
Vuoden alussa tulosalueella tapahtui isoja organisatorisia muutoksia. Kuntoutuspalveluiden 
ja akuuttipalveluiden vastuualueet perustettiin. Kuntoutuspalveluihin kerättiin tesan alueen 
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kuntoutuspalvelut. Tämän vuoden aikana jatketaan keskusteluja muilla tulosalueilla olevien 
kuntoutuspalveluiden yhdistämisistä. 
Akuuttipalveluiden vastuualueelle yhdistettiin päivystyspalvelut, ensihoito ja teho- ja valvon-
tayksikkö. 

Leikkausyksikkö siirrettiin osaksi operatiivista vastuualuetta. 

Kajaanin kotisairaalatoiminta aloitettiin konservatiivisella vastuualueella. 

Valmistautumista uuteen sairaalaan muuttamiseen on jatkettu. Siirtyvien yksiköiden toimin-
taa on muovattu vastaamaan uuteen sairaalaan suunniteltua. 

Taloustilanne on jatkunut vaikeana. Talouden seurantaan on kiinnitetty enemmän huomiota. 
Kaikkia yksiköitä on kehotettu seuraamaan aiempaan tarkemmin myös ostopalveluja ja poh-
timaan, onko niitä mahdollista järjestää muuten. 

Kesäkuussa tehtiin ulkoinen auditointi, joka koskee konservatiivista ja operatiivista vastuu-
aluetta, akuuttivastuualueelta päivystystä ja teho- ja valvontaosastoa sekä sairaalapalvelui-
den tulosalueelta diagnostiikkapalveluiden vastuualuetta. 
 
Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta 
Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12.2019  
 
Asiakas ja asukas 
Asiakkaille kulunut vuosi on tuonut useimmilla terveysasemilla haasteita hoitoon pääsyn 
suhteen. Heikko lääkäritilanne on vaikeuttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. Hoitohenkilö-
kunnan äkilliset poissaolot yhdistettynä sijaisten huonoon saatavuuteen ovat puolestaan 
hankaloittaneet jossain määrin myös sairaanhoitajien ja kansanterveyshoitajien vastaan-
otoille pääsyä. 
 
Kunnista Kuhmoon ja Suomussalmelle on tullut uutena toimintana sydänsairauksien tutki-
mukseen liittyvä holter-seuranta. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että holte-
rointi voidaan toteuttaa omalla kotipaikkakunnalla. Uniapneahoitoketjun kehittäminen siirtää 
potilaat aiempaa aikaisemmin perusterveydenhuollon seurantaan. Hoitoketjussa on pyritty 
optimoimaan sähköisten palveluiden käyttö. Myös muita erikoissairaanhoidon määräämiä 
hoitoja, lähinnä lääkehoitoja, on siirrytty toteuttamaan kuntien terveysasemilla. Asiakkaiden 
näkökulmasta tämä on hyvä ratkaisu. Nämä uudet tehtävät ovat lisänneet hoitohenkilökun-
nan työn kuormittavuutta. 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä on tärkeää toteuttaa kor-
jaavan toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairasta-
vuusindeksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa. Kolme uutta kansanterveyshoitajaa 
aloitti terveystarkastusten parissa. Chat-palvelu vakinaistettiin.  
 
Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uuden-
laisia toimintatapoja.  
 
Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa avo-
palveluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa moniammatillisen suunnitte-
lun avulla. Yhden pysähdyksen taktiikkaa juurrutetaan ja odotetaan, että laboratorio- ja ra-
diologiatukipalvelut tukevat omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta. Paljon palveluja 
käyttävistä (>15x/v) on saatu listaukset tarkasteltavaksi ja kehittämistoimenpiteiden suunnit-
telemiseksi. Laboratoriopalveluiden haasteisiin on haettu ratkaisua yhdessä NordLabin 
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kanssa. Paltamon rtg-toiminnan mahdollisen loppumisen negatiivisia vaikutuksia on tuotu 
huolestuneena esille. 
 
Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehostu-
minen vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä. 
 
Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan. Marraskuussa 2019 toteutettiin 
asiakaskokemuspilotti tekstiviestikyselynä. Pilotti toteutettiin kaikilla terveysasema-
vastaanotoilla. Tulosten perusteella vastaanottojen asiakkaiden keskityytyväisyys oli todella 
hyvä. Erityisesti pienet terveysasemat, Ristijärvi ja Vuolijoki korostuivat pilotissa positiivises-
ti. Tehostettuja asiakaspalautekyselyitä toteutettiin viikon jaksoissa sekä keväällä että syk-
syllä. 
  
Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Heikko lääkäritilanne on heijastunut koko Kainuun tasolla terveysasemien toimintaan. Tämä 
on kuormittanut kaikkia ammattiryhmiä ja näkynyt erityisesti asiakkaille lääkärin vastaanot-
toaikojen heikossa saatavuudessa ja kiireettömissä tilanteissa hoitoon pääsyn pitkittymise-
nä. Etälääkäritoiminta on osaltaan hieman helpottanut tilannetta. Hoitohenkilökunnan osalta 
vakituiset vakanssit ovat täynnä ja hoitohenkilökunnan vakituisiin vakansseihin on riittänyt 
hakijoita. Hoitohenkilökunnan äkillisiin poissaoloihin on ollut hankaluuksia saada sijaisia. 
 
Vastaanotot saivat kolme uutta kansanterveyshoitajan vakanssia työttömien terveystarkas-
tusten toteuttamiseen. Alkuvuodesta 2019 näille kolmelle vakanssille rekrytoitiin uudet työn-
tekijät. 
 
Henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Jokaisella on oikeus tulla 
kuulluksi ja voida vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. Vastaanottojen henkilökunnalle 
järjestettiin kevään ja syksyn aikana kolmipäiväinen kilpailukykykoulutus. Kiky-koulutuksen 
myötä toteutettiin henkilöstön valitsemia kehittämisprojekteja, joita työstetään osin edelleen. 
 
Henkilöstöä siirtyy terveyskeskussairaaloista kotiin vietäviin palveluihin. Iso haaste on liian 
vähäinen määrä sijaisia. 
 
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. Kaikki avoimet lääkärivirat ovat koko ajan julkisessa haussa. Lää-
kärirekrytointiin mietitään palvelun ostamista. 
 
Vanhuspalveluihin tarvitaan nykyistä enemmän lääkäritoimintaa ja volyymit vielä kasvavat 
tulevaisuudessa. Sovittu etälääkäripalvelupilotista Sotkamon vanhuspalveluihin helmikuusta 
2020 alkaen. 
 
Kainuun soten YT-neuvottelut alkoivat loppuvuodesta ja ne ovat vaikuttaneet henkilöstön 
jaksamiseen ja työn henkiseen kuormittavuuteen. Tämä näkyi osaltaan myös Mitä kuuluu-
kyselyssä. 
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Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Fysioterapia ja erityisterapia siirtyvät kuntoutuspalveluiden vastuualueelle. Siirtyivät. Yhteis-
työ jatkuu. 
 
Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset etenevät kaikissa kunnissa ja niiden 
sijaan tuotetaan kotiin vietäviä palveluja. Kuntien sairaansijat ovat tavoitteessa (22/kunta). 
Kajaanissa sairaansijamuutokset etenevät yhdessä Uuden sairaalan –muutosten kanssa. 
Kajaani on osallistunut aktiivisesti palliatiivisen ja akuuttigeriatrian osaston suunnitteluun. 
Lisäksi on suunniteltu geriatrian eriyttämistä erilliseksi osaamiskeskukseksi.  
 
Suonensisäisten huumeiden käyttäjille suunnattu terveysneuvontapiste aloitti toimintansa 
Kajaanin, Kuhmon ja Suomussalmen vastaanotoilla kesäkuussa 2019. Tästä uudesta toi-
minnasta on saatu asiakkailta ja sidosryhmiltä hyvää palautetta. 
 
Vatsatauteihin liittyvät tähystystutkimukset loppuivat Kuhmosta ja Sotkamosta, koska toi-
minnan jatkuminen olisi vaatinut uusia investointeja. Suomussalmella tähystystoimintaa oli 
koko vuoden. Jatkossa kuntiin tuotetaan muita erikoissairaanhoidon palveluita tähystystut-
kimusten sijaan. 
 
Luomipoliklinikkatoiminnan kehittämistä jatkettiin Kajaanissa. Haavahoitoa on kehitetty 
Suomussalmen ja Kuhmon vastaanotoilla yhteistyössä Kaksin haavanhoitajan kanssa. 
Suomussalmen vastaanotolla on tehty kiintiöpakolaisten maahantulotarkastuksia. 
 
Palaverikäytänteitä yhtenäistettiin kevään aikana. Ammattiryhmäkohtaiset palaverit ovat kai-
killa terveysasemilla samanaikaisesti ja ne aloitetaan kaikkien kuntien yhteisellä osiolla. Tä-
mä on parantanut yhteistyötä. Vastaanottojen esimiesten yhteiset palaverit ovat jatkuneet 
säännöllisesti. 
 
Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä työ-
suojelun, työterveyshuollon, teknisten palveluiden ja kuntien edustajien kanssa. Ristijärvellä 
Attendo rakentaa uusia tiloja. Odotusajaksi vastaanoton toiminnot on muutettu väistötiloihin. 
Kuhmossa osa henkilöstöstä on siirtynyt työskentelemään kaupungintalolle ja perhekeskuk-
seen. Suomussalmella on myös sisäilmaoirehdintaa, mutta korvaavia työtiloja ei ole löytynyt. 
 
Osallistutaan aktiivisesti sekä Kainuun soten omaan muutoskehittämiseen että valtakunnal-
lisen sote-muutoksen toteuttamiseen. Vastaanottojen henkilöstö on osallistunut NHG:n muu-
tosvalmennukseen. Johto on osallistunut KPMG:n ja Perlagonin selvityksiin Kainuun soten 
tilanteesta (haastattelut, kyselyt, työpajat). 
 
Tiedolla johtamiseen saadaan lisää työkaluja mm. PerQ-sovelluksesta ja NHG:n TK-Forum -
benchmarkingista. Effica-raportit saadaan nyt automaattisesti kuukausittain: LifeCaresta 
kontaktit ammattiryhmittäin, hoitosuunnitelmat, hoitotarvike-päätökset. 
 
Talous 
Talousarvio laaditaan realistisesti suhteessa nykyiseen ja tiedossa olevaan toimintaan. Ta-
loustilanne on ollut haasteellinen ja budjetti on ylittynyt mm. hoitotarvikejakelussa. 
 
Taloutta seurataan tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä.  
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Suun terveydenhuolto 
Toiminnan kehittämisessä ensin yhtenäistetään mm. toimintatapoja, ajanvarusta, materiaa-
leja. 

Hoitotakuu toteutuu sekä kiireellisessä, kiireettömässä että erikoissairaanhoidossa. Kiireet-
tömään hoitoon pääsee Kajaanissa 6 kuukaudessa muualla aikaisemmin. Huolimatta pitkäs-
tä odotusajasta asiakkaat ovat tyytyväisiä (THL asiakaspalautekysely). 

Sähköisiä palveluja otetaan käyttöön vähitellen, ensin alle kouluikäisten sähköinen ajanva-
raus suuhygienistille. 

Ristijärvelle rakenteilla uusi terveysasema, johon tulee myös hammashoitola. Kajaanin Leh-
tikankaan hammashoitolan suunnittelu on käynnissä ja tiloihin päästään alkuvuodesta 2020. 

Mitä kuuluu –kyselyn mukaan henkilöstö kokee työpaineen suurena, työhön sitoutuminen on 
kuitenkin vahvaa 

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.12.2019 
 
Asiakas ja asukas 
Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintaky-
vyn ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. 
Palveluja tuotetaan sekä perusterveydenhuollossa, että erikoissairaanhoidossa.  
Terveyskasvatukseen on panostettu pitämällä ryhmätilaisuuksia esikouluikäisistä vanhuk-
siin. Suun terveyttä kuvaavat indeksit ovat vielä noin 12-vuotiaaksi asti hyvällä tasolla. 15-
vuotiaiden vahingoittuneiden hampaiden keskiarvo on kuitenkin kohtalaisen korkea, 3,0 ja 
vain n. 25 % on täysin terveet hampaat. 
Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa toteutuu hoitotakuun mukaisesti perusterveyden-
huollossa muualla kuntayhtymän alueella paitsi Kajaanissa, jossa vuoden jälkipuoliskolla 
hoitotakuu ylittyi. Huolimatta pitkästä odotusajasta asiakkaat ovat tyytyväisiä (THL asiakas-
palautekysely). Kajaanissa aloitettiinkin syksyllä ostopalveluna viikonloppuisin toteutettava 
jononpurku. Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu. Kiireelliseen hoitoon pääsee tarvit-
taessa yhteydenottopäivänä. Asiakaskäyntejä oli perusterveydenhuollossa v. 2019 73938 ja 
asiakkaita 35591. Hammaslääkärikäynnit vähenivät noin 2500 ja mutta asiakkaita oli vai 163 
vähemmän. Suuhygienistikäyntejä oli 1876 enemmän ja asiakkaita 1095 enemmän. Suu- ja 
leukasairauksien poliklinikalla käyntejä oli 2215 (10 % lisäys edelliseen vuoteen) ja potilai-
ta793 (lisäystä 3,4 % edelliseen vuoteen). 
Henkilöstö ja uudistuminen 
Suomussalmella on ollut hammaslääkärin toimi täyttämättä kesäkuusta 2019 lähtien. Yksi 
oikomishoidon erikoishammaslääkärin on ollut virkavapauden takia avoinna maaliskuusta 
2019 lähtien. Kuhmon toinen suuhygienistin vakanssi on ollut täyttämättä noin puolen vuo-
den ajan eikä sitä ole saatu täytetyksi.  Hoitohenkilöstön vakanssit ovat myös täynnä. Kai-
kissa henkilöstöryhmissä on ollut muutamia pitkähköjä poissaoloja. Sairauspoissaoloja oli 
2064 työpäivää. 
Henkilökunnan osaamista on ylläpidetty ja kehitetty järjestämällä koulutusta itse sekä mah-
dollistamalla hakeutua ulkopuoliseen koulutukseen. Ulkopuolisia koulutuspäiviä oli yhteensä 
185. Sisäisiä ammatillisia koulutuspäiviä oli 1,5. Työntekijää kohden ammatillista koulutusta 
tulee siten noin 3/v. 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Toiminnan kehittämisessä yhtenäistetään mm. toimintatapoja, ajanvarusta, materiaaleja. 
Terveydenedistämisen toimintamallia ollaan päivittämässä ja yhtenäistämässä. 
Kehityskeskustelut toteutuivat noin 60 %:sti.  
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Suun terveydenhuollon laatujärjestelmän tekeminen on edelleen työn alla.  
Kajaanissa suljetun Lehtikankaan hammashoitolan korvaavaa toimitilaa aloitettiin sanee-
raamaan Lehtikankaan entisen kirjaston tiloihin. Se valmistuu vuoden 2020 alkupuolella. 
Ristijärvelle on valmistumassa uusi palvelukeskus, johon myös hammashoitola siirtyy. Käyt-
töön otto on helmikuussa 2020. Sisäilmaongelmia on Kuhmon ja Sotkamon hammashoito-
loissa. 
Talous 
Toiminnan tuotot toteutuivat 94,7 % ja menot 101,9 %, toimintakate oli 6,52M€ (105,3 %). 
 

Operatiivinen hoito 
Asiakas ja asukas  

V. 2019 operatiivisella alueella kerättiin jatkuvan asiakaspalautejärjestelmän QPro:n kautta 
417 kpl joiden ka 4.6, tavoite 4.5. Tehostettu asiakaspalautekyselyt toteutettiin sovitusti syk-
syllä kahden viikon ajan. Asiakaspalautteet vastuualueella käsiteltiin sovitusti johtoryhmäs-
sä. kaksi kertaa vuoden aikana.  Vastuualueella kiitettävä palaute koski henkilökuntaa, am-
mattitaitoa, kohtelua ja negatiivinen palaute tiedonkulkuun liittyvää, hoitoon pääsyä ja tilat. 
Vastuualueella on käytössä jatkuvan palautteen antoon asiakaspalautejärjestelmä Happy-
OrNot. Happy indeksi 93 %, tavoite 90 %. 

HaiPro -ilmoituksia tehty yhteensä 432, ilmoitusten määrä on laskenut. Ilmoituksista  
29,9 % oli läheltä piti-tapahtumia ja 45,6 % tapahtui potilaalle. Tapahtumatyypeistä 16,9 % 
liittyy lääke- ja nestehoitoon. Kirjaamisvirheitä 24,7 %, jakovirheitä 5,5 %, antovirheitä  
42,5 %.  Kaikista ilmoituksista oli tiedonkulkuun tai tiedon hallintaan liittyviä ilmoituksia  
41,2 %. Vastuualueella HaiPro koosteet on käsitelty sovitun frekvenssin mukaisesti. Tulos-
yksiköt ovat tehneet toimenpide-ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi HaiPro-ilmoitusten 
pohjalta 19.9 %. koordinointi.  Kirurgian erikoisalan potilaat hoidetaan osastolla B.  

Potilasturvalliset hoitoprosessit ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Terveydenhuoltolaki 
hoitotakuun osalta toteutui muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lähetejonoissa haas-
teellisuuksia on ollut ortopediassa ja urologiassa. Operatiivisella vastuualueella lähetteiden 
määrä on hieman noussut ja kontaktien määrä noussut luvuissa huomioitava vatsapolin ja 
kipupoliklinikan osuus uutena osa-alueena.  

Leikkaustoiminnassa suunnitellut leiko, herko ja päiki prosessit toimivat läpi koko vuoden. 
Vuodeosaston kautta tulevien potilaiden määrä on suunnitellussa laskussa. Kirurgialla toimii 
keskitetty leikkaushoidonvaraus. 

Korvattavia potilasvahinkoja 20 (tavoite alle 12). 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Kaikki hoitohenkilökunnan vakituiset vakanssit ovat 100 % täynnä. Erikoistuvia lääkäreitä on 
99999 vakanssilla vakanssinumeroiden puuttuessa. Silmätautien poliklinikalla ei virkalääkä-
riä, omalla sopimuksella silmätautien erikoislääkärillä opetusoikeus OYS:sta. Silmätautien 
poliklinikan lääkäripalvelun tuottaa joiltakin osin Terveystalo. Vuoden 2019 aikana joitakin 
silmälääkäreitä työskentelee omilla sopimuksilla. Hoitajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päte-
vien sairaanhoitajien saaminen on haasteellista. Epäpäteviä sijaisia, opiskelijoita jouduttiin 
käyttämään. Operatiivisen varahenkilöstön tilanne sairaanhoitajan osalta on ollut huono. 
Varahenkilöitä ei ole riittävästi turvallisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi akuuttien poissa-
olojen osalta. Pilottiosastojen pooli on riittämätön osastojen tarpeeseen. Leikkaussalissa ei 
varahenkilöstöä ollenkaan ja poliklinikoilta loppuvuodesta varahenkilö puuttuu. Esitykset 
resurssityöryhmälle kaikista operatiivisen alueen yksiköistä tehty uuteen sairaalaan, nämä 
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eivät johtaneet toimenpiteisiin. Loppuvuonna 2019 suunniteltiin yöhudlaaja sairaanhoitaja-
malli osastosiipiin yhteistyössä osaston A kanssa. Osastonsihteereiden äkillisiin poissaoloi-
hin sihteeripalveluyksikkö ei pysty tuottamaan sijaista pääsääntöisesti.   

Lifecaren kanssa edelleen ongelmia tilastoinnissa.  Ongelmat on välitetty eteenpäin tietohal-
lintoon, osa edelleen ratkaisematta. Esim. tilastointi ongelma, Tieto ei ole toimittanut pyydet-
tyjä raportteja esim. osaston bruttokuormitus.  

Hoitotyössä perehdytysohjelma on 100 % käytössä.  

Osaamisen kehittäminen on toteutunut tulosyksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Henkilös-
töllä on mahdollisuus jatkuvaan palautteen antamiseen. Palautteet käsitellään johtoryhmäs-
sä sovitusti. 

Kaikki kehityskeskustelut eivät ole toteutuneet. Muutokset ja muuton suunnittelut ovat vie-
neet esimiesten ja työntekijöiden työaikaa.  

Rafaela hoitoisuusluokitukset käytössä poleilla ja osastoilla. Paoncil on läpäisty osastolla B, 
leikkaussalissa, poleilla kirurgian polia lukuun ottamatta. Osaston B hoitoisuus/hoitaja suh-
deluku viikkoina 2:3 yli optimin. Hoitoisuusluokat 4 ja 5 korostuvat. 

Osastofarmasia vakiintuneena toimintamallina jatkui molemmilla vuodeosastoilla, 50 % 
/osasto. Osastolla B huolestuttaa epävarmuus osastofarmasian jatkumisesta vuoden 2020 
aikana. Tavoitteena on lääketurvallisuuden ja yhtenäisten lääkekirjausten kehittyminen. 

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 

Operatiivisen vastuualueen ulkoinen seuranta-arviointi tehtiin kesäkuussa 2019, auditoinnis-
sa ei havaittu yhtään poikkeamaa. ISO 9001–2015 sertifikaatin voimassaolo näin ollen jat-
kuu. Auditoinnissa esiin nostetut kehittämiskohteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa 
sovitulla tavalla. 

Sisäiset auditoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan.  

Operatiivinen vastuualue sisältää vuoden 2019 alusta alkaen leikkaus-anestesiayksikön ja 
vatsatautien poliklinikan. Muutos on tukenut leikkaustoiminnan suunnittelua ja järjestämistä.  

Operatiivisen alueen leikkaustoiminta: 4309 leikkausta joista päivystysleikkauksia 36,7 %, 
elektiivisiä 73,1 %, joista Herko 9,4 %, Leiko 30,4 %, päiki 54,3 %, vos 3,7 %.  

Leikkaussalin varahenkilöstön puuttuessa leikkauksia on peruttu leikkauspäivän aamuna 5 
ja näkyy etukäteen suljettuina aikakiintiöinä 20. Yksi aikakiintiö tarkoittaa pöydästä riippuen 
n. 3-4 leikkausta ja silmäkiintiö n. 7 leikkausta.   

Polikliinisten leikkaukset (ns. office kirurgia) suunnitellusti leikattiin kirurgian poliklinikalla. 
leikkaussalin hoitohenkilöstön toteuttamana.  

Operatiivisen vastuualueen varahenkilötilanne poliklinikoilla ja vuodeosastoilla ei ole riittävä 
äkillisiin poissaoloihin. Ajoittain joudutaan menemään alle hyväksyttävän mitoituksen. Poli-
klinikoilla on uhka vastaanottojen perumiseksi varahenkilöstön riittämättömyyden takia.  

Kirurgisen potilaan prosessiin liittyen seurataan jonotusaikoja jatkohoitoon LAS-järjestelmän 
kautta. LAS jonottajia tk. vuodeosastoille osastolla 6 oli 103 tapausta, jotka keskimäärin 
odotettiin 4 vrk ja osastolla 7 oli 241 tapausta, jotka odottivat keskimäärin  
3 vrk. Uuteen sairaalaan on suunnitteilla vähemmän vuodeosastopaikkoja. Jonottajaongel-
man ratkaiseminen ennen uuteen sairaalaan siirtymistä on edellytyksenä uusien prosessien 
toimivuudelle.  
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Oman tekoniveltoiminnan tehostaminen jatkui suunnitellusti. Vain hoidonporrastuksen mu-
kaiset toimenpiteet ostetaan Oulusta, muut tehdään omana toimintana suunnitelman mukai-
sesti.  

Vastuualueen prosessit ja sisäiset arvioinnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti.  

Talous 

Vastuualueen budjetti 117 %. Aspa ostot ylittyivät toteuma 136,7 % 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on realistisuus. Hyväksytty talousarvio vuodelle 2019 
ei ollut realistinen. Kuntayhtymän johdolta tullut määräys vähentää tesan alueella 
henkilöstömenoja määräaikaisten osalta n. puolella. Henkilöstömenot 118,8 %. Suurimmat 
ylitykset tililtä 400600 ja 434600, molemmat tilit ylityksineen koskevat konsulttilääkäreitä. 
 
Talousarvion toteutumista seurataan sovitusti kuukausittain.   

Konservatiivinen hoito 
ASIAKAS JA ASUKAS 
Asiakas  

Potilaat on pystytty hoitamaan edelleen ajallaan, joillakin poliklinikka alueilla on ollut haastei-
ta (keu, kardiol, neuro). Tarvittaessa hankitaan konsulttiapua tai tehdään lisätöitä. Osastolla 
potilaspaikat ovat pääsääntöisesti riittäneet ja potilaat hoidettu asianmukaisesti. Alle 2 kk 
hoitoon pääsy onnistui vaihtelevasti.  

Osasto A efficaraporteissa vielä alkuvuotta on ajettu osastojen 8 ja 9 osalta lyhytaikainen 
laitoshoito: 

- Osasto 8 lyhytaikainen laitoshoito  
o osastojaksojen lukumäärä 114, ca 4.16 
o hoitojaksojen lukumäärä 111, ca 4,27 
o nettohoitopäivä 474 lkm (vrk) 
o potilainen lukumäärä 102 
o eristys päivien lkm 74 

 
- Osasto 9   

o osastojaksojen lukumäärä 174, ca 2,72 
o hoitojaksojen lukumäärä 171, ca 2,77 
o nettohoitopäivä 474 lkm (vrk) 
o potilainen lukumäärä 160 
o eristys päivien lkm 52 

 
- Osasto A 

o osastojaksojen lukumäärä 2371, ca 4,31 
o hoitojaksojen lukumäärä 2286, ca 4,47 
o nettohoitopäivä 10210 lkm (vrk) 
o potilainen lukumäärä 1669 
o eristys päivien lkm 990 

 
- Osasto A kontaktien lukumäärä 972, potilaiden lukumäärä 510 

o ensikäynti lkm 1 
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o hoitopuhelut 505 
o konsultaatio 1 
o lisäkäynti 302 
o sarjahoito osastolla 99 
o sarjahoito 9 
o uusintakäynti 12 
o uusintakäynti osastolla 43 

 
Ihotautien poliklinikalle tulleiden lähetteiden määrä oli 1073 kpl. Toimenpiteiden lukumäärä 
on hieman noussut vuoden 2018 luvusta vuoteen 2019 noin sadalla (100), ollen nyt 1240. 
Potilaiden lukumäärä on myös noussut 154:lla. Kontaktien lukumäärä 7240 (ed. vuonna 
8554) ja potilaiden lukumäärä 1571 (ed. vuonna 1597). Hoitopuheluiden määrä on kasvanut 
edelliseen vuoteen 861 kpl, lisäkäyntien määrä on vähentynyt 1906 kpl. Samoin pientä las-
kua on ensikäynneissä sekä uusintakäynneissä.  

Keuhkosairauksien poliklinikalle tulleiden lähetteiden määrä oli 1261 kpl. Lähetteiden mää-
rä käsittää kaikki konsultaatiopyynnöt, lähetteen, sisäisen lähetteen. Toimenpiteiden luku-
määrä on hieman laskenut vuoden 2018 määrästä 34 kpl ollen nyt 122 kpl. Potilaiden luku-
määrä on kasvanut 2018 vuodesta 330 potilaalla, ollen nyt 2332. Sähköisen asioinnin mää-
rässä on vuoden 2019 tullut huima nousu 110 kpl määrästä 1112 kontaktimäärään, mikä 
selittyy uniapneapotilaan etäseurannan lisääntymisenä. Myös puhelinkontaktien määrässä 
on nousua 527 kontaktia enemmän vrt vuonna 2018 jolloin potilaiden määrä oli 438. Puhe-
linkontaktien määrä nyt 2019 on 1587 kpl ja potilasmäärässä kasvua 183, ollen nyt 621. En-
sikäyntien määrä on kasvanut 341 kpl edellisestä vuodesta samoin potilasmäärä kasvanut 
275 potilaalla. 2019 ensikäynnit 919 kpl ja potilaita 842. Myös hoitopuheluiden määrä on 
kasvanut 340 kpl, ollen nyt 2059 hoitopuhelua. Lisäkäynneissä myös pientä nousua edelli-
seen vuoteen 224 kpl. Lisäkäyntejä nyt vuonna 2019 oli 6331 ja potilaita 1981. 

Neurologian poliklinikalle tulleiden lähetteiden määrä oli 1053 kpl. Toimenpiteiden lukumää-
rä on vähentynyt edellisetä vuodesta 159 kpl, ollen nyt 557. Kontaktien lukumäärä on edelli-
sestä vuodesta vähentynyt 1249 kpl. Potilasmäärä on vähentynyt 162 potilaalla, potilaita 
vuonna 2019 on hoidettu 2098. Tässä laskussa on mukana neurologian poliklinikka, kuntou-
tusohjaus, neuropsykologi, puheterapeutti ja toimintaterapeutin käynnit. 

Ensikäyntien määrä on vähentynyt noin sadalla (100) ja potilaiden ensikäyntien määrä on 
vähentynyt 92 kpl, potilasmäärä ollessa nyt ensikäynneillä 809. Puhelinkontaktien määrä on 
vähentynyt noin viidelläkymmenellä (50) kun taas hoitopuheluiden määrä on noussut 276 
kpl. Hoitopuheluiden potilaiden määrä myös on noussut hieman, 75 potilaalla. Konsultaatioi-
den määrä on kasvanut 60 kpl:sta 154. Lisäkäyntien määrä on pysynyt edelliseen vuoteen 
lähes samana. 

Sisätautipoliklinikalle lähetteiden määrä erikoisaloittain: 

- reumatautien pkl 389 
- sisätautien pkl 2787 
- vatsatautien pkl / sis kpl 335 

 
Reumasairauksien poliklinikalla kontaktien lukumäärä on noussut noin tuhannella (1000), 
vuonna 2019 kontaktien lukumäärä oli 4032. Potilasmäärässä ei juurikaan ole nousua noin 
kolmekymmentä. Potilasmäärä oli 954 vuonna 2019.  

Sisätautien poliklinikalla kontaktien lukumäärässä on reilua kasvua 3018 kpl, ollen 2019 lu-
kumäärä 19085. Potilasmäärä 5373, nousua edellisestä vuodesta 264 potilasta.  
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Syöpätautien poliklinikalla lähetteiden määrä vuonna 2019 oli 318. Toimenpiteiden määräs-
sä on nousua noin sadan verran (100) ja potilasmäärässä nousua noin viisikymmentä (50). 
Potilaiden määrä 92 ja toimenpiteiden määrä 155 oli vuonna 2019. Kontaktien lukumäärä on 
kasvanut 1263 edelliseen vuoteen. Kontaktien lukumäärä oli 7126. Potilaiden määrässä 
kasvua oli vain 71. Potilasmäärä oli 652. 

Päiväsairaalassa ja dialyysissä potilas- sekä toimenpiteiden lukumäärä on kasvanut edel-
lisestä vuodesta johtuen siitä, että sinne on siirtynyt uusia potilasryhmiä hoidettavaksi. Toi-
menpiteiden lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta 380 kpl ja potilasmäärä kasvanut 
295. Vuonna 2019 toimenpiteiden lukumäärä oli 2770 ja potilaiden 495.  Vuoden 2019 kon-
taktien lukumäärässä on reilu nousu, 2223 kpl. Samoin potilaiden lukumäärässä kasvua oli 
611. Viime vuonna kontaktien lukumäärä oli 7700 ja potilaiden lukumäärä oli 1386. 

Hengityshalvausyksikössä on vuoden 2019 aikana potilasmäärä vähentynyt 3. Yksikön 
tiimeille on saatu laadittua yhteinen lääkehoitosuunnitelma ja tehty työturvalisuuden riskikar-
toitukset. Fysioterapiasta on saatu koulutusta ja opastusta tiimien hoitajille potilaan passiivi-
sessa kuntouttamisessa. 

Henkilöstössä on ollut jonkin verran liikkuvuutta ja osassa tiimiä toimii myös omainen. Hoita-
jien vakanssit ovat 100 % saatu pidettyä täynnä. 

Kotisairaala Aliisa 

Toiminta alkoi 14.1.2019 kolmella sairaanhoitajalla ja yhdellä koordinoivalla sairaanhoitajal-
la; yksi aamussa ja yksi illassa, osa hoitajista aloittivat vähän aiemmin. 
Asiakaspalautekyselyn on tehty viikoilla 11–12 /2019 mutta tuloksia ei ole saatu johtuen tu-
losten syöttämisessä olleen haasteen vuoksi. Jatkossa on tavoitteena tehdä 2 vuoden välein 
tehostettu asiakaspalautekysely säännöllisesti. 

Asiakkaiden hoitosuunnitelmien teko on osin puutteellista ja haasteena on ollut myös eri-
koisalan lääkäreiden konsultointimahdollisuus. 

Haiproja oli tullut 6 kpl, jotka liittyivät siihen, kun Aliisaan ei ole saatu asiakkaita siirrettyä, 
mikä johtui siitä kun yksi hoitaja vain vuorossaan. 

Vuoden aikana ovat tehneet riskikartoitukset sekä laatineet lääke- ja perehdytyssuunnitel-
mat. Koulutuksiin ovat pystyneet osallistumaan hyvin. Työkiertoa on jonkin verran tehty Ali-
isan ja hengityshalvausyksikön sairaanhoitajan välillä. Lisäksi hoitajat ovat käyneet osasto 
A:lla sekä päivystyspoliklinikalla työskentelemässä, mikäli heillä ei ollut tarpeeksi potilaita 
Aliisassa. 

Kehityskeskustelut viimevuodelta osa on siirtynyt vuodelle 2020. 

Aliisoista on tehty kustannuslaskentaa  / vaikuttavuuden arviointia 2019 vuoden aikana ja 
tulokset ovat saatavilla 2020 alku vuodesta. Lisäksi toiminta on ollut maakunnallista ja Ka-
jaanin Aliisa on tiiviisti kuntien Aliisojen kanssa yhteistyössä. Yhteistyöpäivä on pidetty 
12/19, yhteinen strategia vuodelle 2020 sekä osaamisen kehittämisen suunnitelmat laadittu. 

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

HaiProja tehty 316 kpl joista odottaa käsittelyä vielä 14 kpl, käsittelyssä 35 ja valmiina 267 
kpl. Läheltä piti ilmoituksia 64 kpl (20,3 %), tapahtui potilaalle 169 (53,5 %) ja muu havain-
to/kehittämisehdotus 83 kpl (26,3 %). 

Tapahtumatyypeissä nousee esille eniten lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai 
merkkiaineiseen liittyvät asiat 32 % (101 ilmoitusta), kirjaamisvirheitä 29,7 %, antovirheitä 
26,7 %.  
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Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 33,2 % (105 ilmoitusta). 

Seurausta potilaalle ei tiedossa 37 kpl (11,7 %), ei haittaa 106 kpl (33,5 %), lievä haitta 61 
kpl (19,3 %), kohtalainen haitta 13 kpl (4,1 %), vakava haitta 2 kpl (0, 6 %) ja ei valittu 97 kpl 
(30,7 %).  

Seurausta hoitavalle yksikölle nousi eniten imagohaitta 58 kpl (18,4 %), lisätyötä tai vähäisiä 
hoitotoimia 171 kpl (54,1 %). Ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla voidaan tapahtuman toistumi-
nen estää, oli informointi ja keskustelu tapahtuneesta yksiköiden sisällä 261 kpl  
(82,6 %), ylemmälle tasolle eteenpäin vietäviä asioita oli 6 kpl (1,9 %) ja suunnitellaan kehit-
tämistoimenpide 7 kpl. Viikonpäivistä jolloin tapahtumia kirjattu vähiten on viikonloppu.  

Tehostettu asiakaspalauteviikot on pidetty 2xv, viikoilla 11 ja 45. Sähköistä palautetta saatu 
lisäksi. 

Asiakaspalautteita tullut 294 kpl joista odottaa käsittelyä 6, käsittelyssä 39 ja valmiina 249 
kpl. Arviointia hoitojaksolla tai käynnillä saaduista palautteista on ollut hyvää, ca 4,7. Kiitet-
tävää palautetta on tullut 130 kpl.  

Sähköisä palveluita on otettu asteittain hyvin käyttöön. Tekstiviestimuistutukset ovat jo toi-
minnassa. Omasote on käytössä poliklinikoilla mutta sen vielä tehokkaamman käytön hyö-
dyntäisessä tehdään vielä töitä. Asteittain lisätään toimintoja ja kehittämistä tehdään yhdes-
sä henkilöstön kanssa. Omasoten haltuun ottaminen – tarvittavaa koulutusta järjestetty – 
vaatii asennemuutosta. 

Vastuualueella on lähdetty kehittämään hoitoketjuja. Valmiina on uniapneapotilaan hoitoket-
ju jossa erityisesti on huomioitu sähköistenpalveluiden hyödyntäminen niin asiakkaan kuin 
hoitohenkilöstön näkökulmasta. Osastolla tehty kotiutuksen Check-lista ja sen jalkauttami-
nen käyttöön toivotulla tavalla ei onnistunut. Vuonna 2020 osasto alueella aloitetaan Imatik-
sen tuotantokäyttö, jonka sisällä on yhteisesti käyttöön otettava kotiutuksen Check-lista.  

Kuntouttavavasta työotteesta on osaamista ja se jo toiminnassa. Ajoittain resurssien niuk-
kuus ja potilasaineksen hoitoisuuskuormitus ovat heikentäneet sen toteutumista. 

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN 

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita, virkoja on ollut täyttämättä. Lääkäreiden virat 
on ollut täytettyinä 85 %, lisäksi on ollut erikoistuvia lääkäreitä. Konsultteja on neurologialla, 
kardiologialla, onkologialla ja keuhkosairauksilla. 

Hoitohenkilöstön toimiin on ollut hakijoita, mutta edelleen sijaisten rekrytoinnissa on ollut 
haasteita, mm. pätevien hoitajien saannissa poissaoloihin. Osastotoiminnassa noin 80 % on 
saatu päteviä hoitajia mutta lyhyisiin sijaisuuksiin ei saada päteviä. Osastolla on ollut esim. 
koko vuoden epäpätevä sairaanhoitajan sijainen. Poliklinikka- ja päivässairaala alueella va-
kanssien täyttö aste on ollut 100 %. 

Varahenkilöitä ja sissejä on käytetty poissaoloissa. 

Työntekijät ovat ajoittain kuormittuneet poissaolojen paikkaamisessa. Osaamisen varmista-
minen perehdytyksen kautta on tärkeää sijaistamisissa. Perehdytyksen dokumentointi ei 
kaikilla yksiköillä ole toteutunut. Perehtymispäiviä on pyritty lisäämään ja perehdytysmateri-
aalia työstetty mutta niiden toteutuminen on ajoittain ollut hankalaa tai vajavaista. Osastolla 
mm. perehdyttämisen arviointikeskustelut ovat jääneet toteutumatta.   

Henkilöstö osaamista on pyritty laajentamaan koulutuksilla ja osaamiskierrolla. Suuri henki-
löstön vaihtuvuus on ollut haaste osassa yksiköissä ja osaamisen kehittämisessä. Aika re-
surssit ovat myös olleet vajavaiset riittävään osaamisen kehittämiseen. Potilaiden hoitoon 
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osallistamista ja aktiivista työotetta jatketaan (sähköinen asiointi, kuntouttava työote). Työn 
mielekkyys on jonkin verran lisääntynyt, vaikka vaihtuvuus on ollut suurta. 

Osastolla ei ole pystytty järjestämään koulutuksia tavoitteiden mukaisesti resurssipulan 
vuoksi. Tavoite 3 pv / vuosi ei toteutunut, ca oli 1,6 / v. Muutamia dreambroker-opetus-
videoita esim. keuhkosairauksien puolella (Cpap ja Bipap / optiflow) on pystytty tekemään ja 
niiden tekemistä / hyödyntämistä pyritään lisäämään.  

Hengityshalvausyksikössä koulutuksiin osallistuminen/pääseminen on ollut hyvää: osallis-
tumiskertoja ollut 160 josta ca noin 8,8 /henkilö. Yksikköön on saatu yksi sairaanhoitajan 
vakanssi, joka muutettu lähihoitajan vakansista. Työhyvinvointi iltapäivät on saatu mahdollis-
tettua. Tiimipalaverit toteutuvat säännöllisesti 4x vuodessa. 

Kuntouttavasta työotteesta on osaamista, mutta resurssitilanne heikentää sen toteutumista.  

Hoitohenkilöstön riittävyyttä on toiminnassa kokoajan arvioitu.  

Hoitajat tekevät edelleen ajanvarauksia, joita voisi tehdä sihteerit. Vaatii vielä toimintamallin 
ja – kulttuurin hiomista. Toimintatavoista sopiminen on vaiheessa mutta tarkasteltava eri 
hoitoketjujen kohdalla miten paras toteuttaa. 

Tietoisuus muutoksen etenemisestä 100 %.  Työntekijöitä pyritty pitämään ajan tasalla muu-
toksista, mutta viestinnässä on vielä kehitettävää. 

JOHTAMINEN JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 

Sisäiset auditoinnit: lääkehoitoprosessit on auditoitu, samoin Aliisa-toiminta. Ulkoinen audi-
tointi on tehty suunnitellusti (ak. hengitysvajepotilas). 

Tuloksia on käyty yksiköissä läpi ja tarvittavat muutokset tehty. 

Eri työryhmissä työstämiä ohjeita ja käytänteitä on jalkautettu yksiköihin ja pyritty toiminnas-
sa yhdenmukaisuuteen. Omasoten käyttöä pyritty vahvistamaan ja asiakkaita on informoitu. 

Palliatiivisen osaston suunnittelua tehty ja toiminta alkaa maaliskuussa 2020.  

Aliisa toimintaa on koko Kainuun alueella kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kajaanin 
Aliisa tekee hyvää yhteistyötä muiden kuntien Aliisojen kanssa. 

Sisätautien benchmarking-kustannukset tuloksissa asukaskohtaiset tarvevakioidut kus-
tannukset 268€, mikä on verrokkiryhmän korkeimmasta päästä. Hoitopäiväkohtaiset kustan-
nukset 718€, mikä on hieman alle verrokkiryhmän keskitason. Hoitojaksokohtaiset kustan-
nukset 3 552€, mikä on hieman yli verrokkiryhmän keskitason. Poliklinikoiden käyntikohtai-
set kustannukset 334€, mikä on hieman alle verrokkiryhmän keskitason. Lääkekustannukset 
per asukas 39€, mikä on hieman yli verrokkiryhmän keskitason. YO-ostojen osuus 24 % 
kokonaiskustannuksista, mikä on huomattavasti yli verrokkiryhmän keskitason. 

Väestöön suhteutettuna paljon alkaneita episodeja, joista iso osa hoidetaan valmiiksi en-
simmäisellä käynnillä. 

Polikontakteja on episodin aikana vähän ja episodit hoidetaan valmiiksi keskimääräistä no-
peammin. 

Episodin alun käynnit ovat keskimääräisellä aikavälillä toisistaan. Polikontrolleista keskimää-
räinen osa fyysisiä, ja osa on toteutettu osin myös hoitajavetoisesti. Alkaneita episodeja on 
vähän suhteessa väestöön: munuaisten vajaatoiminta. Alkaneita episodeja on paljon suh-
teessa väestöön: iskeeminen sydänsairaus, ei-infektiivinen suolistosairaus. 
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Sydäntoimenpiteissä määrä on väestömäärään suhteutettuna verrokkiryhmän korkeimmasta 
päästä. Päivystyksellisten toimenpiteiden suhde elektiivisiin hieman yli verrokkiryhmän kes-
kitason, mutta suhteessa väestöön määrä on verrokkiryhmän korkein. Toimenpiteessä käy-
neellä potilaalla on kahden vuoden tarkastelujaksolla vuodeosastojaksoja merkittävästi ver-
rokkiryhmän keskitasoa enemmän ja niiden keskimääräinen kesto verrokkiryhmän lyhin. 

Hyvällä mallilla kokonaiskustannusten kasvu vuodesta 2016 on ollut maltillista. Sydäntoi-
menpiteissä käyneillä verrattain on vähän hoitopäiviä kahden vuoden tarkasteluajanjaksolla. 
Huomioitavaa on, että alueemme väestö on verrokkeja sairaampaa sekä verrokkiryhmään 
nähden korkeat tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset. 

TALOUS  

Talouden suunnittelu pohjautui 2019 vuodelle edellisen vuoden toteumaan sekä tuolloin tie-
dossa mahdollisiin muutoksiin. Budjetin suunnitteluvaiheessa on jouduttu tekemään karsin-
taa mm. henkilöstö- ja ulkopuolisista ostoista. 

Elinsiirtoja on tehty useita v. 2019. Konsulttilääkäreitä on käytetty. Säästökohteita on katsot-
tu ja pyritty muuttamaan toimintatapoja sen mukaisesti. Henkilökunnan ymmärrystä ja tietoi-
suutta budjettikurissa pysymisessä on pyritty lisäämään. 

Vastuualueella on toiminnan muutoksissa tullut liikkumista: 

Päiväsairaalan toiminta on kasvanut jonne siirtynyt useita potilasryhmiä. 

Lääkäreiden ostopalvelua on ollut samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. 

 
Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito    
Oleellista toiminnasta 1.1.- 31.12.2019 
Sairaalahoidon osalta vuoden alku- ja jälkipuolisko olivat toiminnallisesti hyvin erilaisia. Hei-
näkuun alusta alkaen tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeen ilmetessä aikuispotilaat 
jouduttiin lähettämään Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikkaan virkasuhteisten 
psykiatrian erikoislääkärien pulan vuoksi. Ostettujen sairaalahoitopäivien määrä kasvoi sel-
västi (+1607), silti omassa sairaalassa hoitopäivien määrä pysyi lähes ennallaan (11704, -
183). laitoshoidon ostoon kului vuoteen 2018 verrattuna 1.0 M€ enemmän rahaa. Palvelu-
asumisen asiakasmäärän kasvun vuoksi kustannukset kasvoivat 0.1 M€. Henkilöstökuluissa 
oli kasvua 1,9 % (+0.15 M€). Vuoden aikana avohoidon erikoislääkärien ostopalvelu kilpailu-
tettiin, tuloksena sopimus päihdehuollon lääkäripalvelusta, mutta psykiatrian erikoislääkäri-
palvelua ei ollut tarjolla. Loppuvuodesta valmistelussa oli suorahankintasopimus erikoislää-
käripalvelun aloittamisesta tammikuussa 2020. 
 
Vuoden aikana erityisesti psykiatrian osaston ja mielenterveys/päihdepäivystyksen (MiePä-
päivystys) henkilöstöä työllisti uuden sairaalan osaston suunnittelu, varustaminen ja tammi-
kuussa 2020 tapahtuvan muuton valmistelu. Osaston toiminta oli vaikeaa pienen lääkäri-
määrän takia, toisaalta tahdonvastaisten toimenpiteiden määrä oli poikkeuksellisen vähäi-
nen. 
 
Talousarvio on jouduttu tekemään hyvin tiukaksi ja sieltä on karsittu sekä henkilökunnan 
koulutuksiin osoitettuja määrärahoja että potilaiden/asiakkaiden kuntoutustoiminnan määrä-
rahoja (mm. erilaisten retkien poistaminen toiminnasta).  
 
Pidemmän päälle henkilöstön täydennyskoulutuksesta tinkiminen johtaa hoidon laadun 
heikkenemiseen. Pitkät prosessiluonteiset koulutukset ovat mielenterveys- ja päihdetyön 
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laadukkaan toteuttamisen ehdoton edellytys. Psykoterapeuttisten valmiuksien koulutuksen 
jatkon turvaaminen moniammatillisen työn vahvistamiseksi koko Kainuun soten alueella on 
tärkeää muun muassa paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tarpeenmukaisen palvelun 
turvaamiseksi. Digitalisaation lisääminen on tavoitteena tulevaisuudessa. Hoidollisen tieto-
tekniikan käytön lisääminen vaatii koulutusta.   
 
Toimitilat vastuualueella ovat osittain toimimattomia (esim. Kuhmo, Salmijärven kuntoutus-
koti) ja osittain sisäilmaongelmaisia (Kajaanin ryhmätalo, Sotkamon kuntoutuskoti ja mielen-
terveys- ja päihdeyksikkö).  
 
MiePä - päivystyksen vakiintuminen Kainuun keskussairaalan yleispäivystyksen rinnalla on 
tehostanut ja tuonut laatua mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystykselliseen hoitoon.  
Korvaushoito on lisääntynyt viime vuosina. Kajaanissa huhtikuussa 2019 aloitettu korvaus-
hoitotiimille (3 työntekijää) keskittynyt korvaushoidon toteuttaminen on tuonut hoitoon laatua 
ja yhdenvertaisuutta.  
 
Perheen ryhmämuotoinen avokuntoutus Katajainen on toiminut STM:n rahoituksella pari 
vuotta. Rahoitus on hyväksytty vuoteen 2021 saakka. Toiminta on vakinaistumassa ja toi-
mintaan ohjautuu perheitä mm. lastensuojelun tai aikuissosiaalityön kautta.  
Yksityisten palveluntuottajien toiminta on vaatinut paljon työpanosta. Palveluntuottajat eivät 
ole pystyneet tuottamaan sopimuksen mukaista palvelua ja on jouduttu menemään sopi-
mussakkojen käyttöönottoon. Esperi Care oy on ilmoittanut, ettei pysty hoitamaan yhdessä 
sopimiamme asiakkaita (3 asiakasta) ja olemme joutuneet sijoittamaan heidät osastohoi-
toon. Hinnankorotusvaatimus oli kolminkertainen vuorokausihinta sopimukseen nähden.  
 

Kuntoutuspalvelut 
Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12.2019 
 
Kuntoutuksen vastuualue on aloittanut toimintansa 1.1.2019. Palvelut ja toiminnot toteutuvat 
niiltä osin, mitä on keskitetty kuntoutuspalveluiden alle.  
 

Asiakas ja asukas:  
• Vähemmän raja-aitoja (esh-pth yhdistyneet) ja palveluita on tuotettu/järjestetty jousta-

vammin  
• Ennaltaehkäisevä kuntoutus ja kaikenikäisten liikuntaneuvonta toimintakyvyn ylläpitä-

miseksi on laajentunut kaikkiin kuntiin Kainuussa. Koululaisten infot ovat toteutuneet 
suunnitellusti 

• Kuntoutuksen avopalveluita on edelleen toteutettu laadukkaasti eri kunnissa  
• Kotikuntoutuksen käynnistymisen tarjosi asukkaille uudenlaista palvelumuotoa. Kotikun-

toutusta ei ole niukkojen resurssien vuoksi voitu järjestää koko Kainuun alueelle. 
• Asiakkaan kuntoutuksen palvelupolkuja on kehitetty ja työ jatkuu 
• Asiakkaan kuntoutuspalveluiden piiriin ohjaus on selkiytynyt ja tasapuolistunut, työohjeita 

ja kriteereitä on päivitetty 
• Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on toteutunut kaikilla terveysasemilla  
• Asiakasmaksujen tasapuolistamisesta ja yhdenmukaistamisesta saatiin päätös vuodelle 

2020 
• Yhteistyötä tehtiin eri vastuualueiden/tulosyksikköjen kanssa uusien toimintamallien va-

kiinnuttamiseksi uudessa sairaalassa, työ jatkuu  
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• Hoitotakuu ei toteutunut puhe- ja toimintaterapiassa Kajaanin seudulla, muilta osin pys-

tyttiin hoitotakuussa 

• Asiakaspalautekyselyitä toteutettiin kaksi (keväällä ja syksyllä) vuoden 2019 aikana: Ke-
vään asiakaspalaute 4,6 ja kh 0,7 (182 palautetta) ja syksyn asiakaspalaute 4,8 ja kh 0,5 
(211 palautetta) 

• Asiakkaat ovat saaneet apuvälinepalvelut joustavasti ja oikea-aikaisesti 

• koululaisten infotilaisuudet toteutuivat suunnitellusti kaikissa kunnissa, kutsuntatilaisuuk-
sissa oltiin mukana sovitulla roolilla. 

• Etävastaanottoja on ollut muutamia erityistyöntekijöiden toteuttamana Kuhmoon ja Suo-
mussalmelle. Yksi kokeilu on ollut etäkuntoutuksesta asiakkaan kotiin. Lisäksi on käyn-
nistetty PeiliVision kanssa yhteinen pilotti kokeilu etäkuntoutuksen osalta. Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä. 

• Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen asiakaspalautteita on saatu vain 11 kpl 
vuonna 2019, kaikki palautteet olivat erinomaisia. 

 
Henkilöstö ja uudistuminen: 
 
• Mitä kuuluu –kyselyn tulokset olivat hyviä. Kokonaissijoitus oli 37 ja vastuualue vertailus-

sa 3 paras Kainuun sotessa. Tämä osoittaa, että olemme vähintään kohtalaisesti selvitty 
ensimmäisen toimintavuoden muutoksista. 

• Kuntoutuspalveluiden keskittäminen on rekrytointivaltti (rekrytoinnin pääosin onnistuneet 
ja kysyntä on lisääntynyt), moniammatillinen tuki toteutuu hyvin, perehdytys parantunut. 
Rekrytointi ongelmia on puheterapeuttien ja fysiatrian lääkärin osalta. 

• Pitempien poissaolojen sijaistaminen helpottunut, sovitut varajärjestelyt (mm. kesä on-
nistui hyvin, ei juurikaan kesäsijaistarvetta) 

• Kuntoutuksen erityistyöntekijät ovat työskennelleet omien hoitoprosessiensa moniamma-
tillisissa työryhmissä  

• Uuden sairaalan suunnittelussa henkilökunta on ollut mukana ja Kajaanin alueen perus-
tason ja erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut tullaan keskittämään uuteen sairaalaan -
21. Muissa kunnissa lähipalveluina järjestetään entiseen tapaan osa fysio-, toiminta- ja 
puheterapiasta sekä apuvälinesovituksista sekä lisätään ravitsemusterapiaa ja liikunta-
neuvontaa 

• Erityistyöntekijöiden ja kuntoutuksen profiili on vahvistunut ja yhteisiä asioita on ajettu 
oikeudenmukaisesti (mm. TVA-neuvottelut) 

• Yhteisiä toimintamalleja on luotu (mm. työ-/toimintaohjeita, potilastietojen kirjaamista ja 
työmenetelmien uudistamista/kehittämistä näyttöön perustuvan tiedon turvin) 

• On valmistauduttu uuden sairaalan muuttoon (muuttotyöryhmä, us-viestintä ja us jory) 
• Sisäilmaongelmat jatkuvat Suomussalmella, Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa 
• Apuvälinepalveluihin tarvitaan osastonsihteerin työpanosta, joka vielä puuttuu. Kuntou-

tuspalveluissa on kolme osastonsihteeriä uuden sairaalan muuttovaiheessa, tällöin voi-
taisiin sihteerityötä jakaa niin, että jokaisessa tulosyksikössä olisi yksi sihteeri 

• Fysiatrian osastonylilääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita, hakua jatkettu koko vuoden. 
Palvelut on pystytty järjestämään vajeesta huolimatta. 
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• Työaikoja on yhtenäistetty toiminnan mukaan 
• Virkojen/tehtävien täyttöaste on lähes 100 % 
• Uusi vakansseja 2019 alueelle saatiin kotikuntoutuksen 3 vakanssia ja keskussairaalan 

teknisellä osastolla toimineet 3 apuvälinemekaanikkoa siirtyivät apuvälinepalveluiden tu-
losyksikköön. 1.1.2020 alkaen 1 klinikkasihteeri, 1 apuvälinelogistikko ja 1 kuntoutusoh-
jaaja. Kuntoutuspalvelujen sisällä on tehty muutamia nimikemuutoksia toiminnan muut-
tuessa. 

• Seuraavat lisäresurssitarpeet jäivät toteutumatta: 6 kotikuntoutuksen työntekijää, 3 lii-
kunnanohjaajaa, 2 toimintaterapeuttia ja 1 puheterapeutti 

• Opiskelijoita on ollut eri toimipisteissä; 1 puheterapia, 2 sosiaaliohjaus/sosiaalityö, 3 toi-
mintaterapia; 2 vaativa kuntoutus ja 1 lasten toimintaterapia sekä fysioterapiassa eri puo-
lilla Kainuuta 15 fysioterapeuttia ja 1 toimintaterapeutti (kotikuntoutus) 

• Kuntoutuspalveluiden vastuualueen laajenemisesta ovat neuvottelut toisten tulosaluei-
den kanssa toteutuneet, mutta päätökset ovat viivästyneet. 

• Sairauspäiviä 2019: 1331 työpäivää, joista n. puolet on johtunut muutamien henkilöiden 
pitkistä poissaoloista. 14,8/HTV 

 
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
• Päätökset on tehty hallintosäännön mukaisesti.  Vastuualuepäällikkö koordinoi toimintaa 

uusissa yksiköissä ja toimii vastuualueen johtoryhmän puheenjohtajana. Hallintosäännön 
mukaiset delegoinnit on laadittu henkilöstöjohtamisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen os-
topalveluiden ja apuvälineiden myöntämisen osalta. 

• Johdonkatselmukset ovat toteutuneet huhtikuussa 19 
• Valmiussuunnitelman ja hälytyslistojen päivitys on tehty 
• Markkinakadulla kuntoutuspalvelut olivat esillä 
• Kuntoutuspalveluiden keskittäminen on poistanut jo osittain päällekkäisyyksiä ja mahdol-

listanut kuntoutuspalvelujen kehittämisen ja varautumisen tulevaisuuden muuttuviin kun-
toutustarpeisiin 

• Ostopalvelujen todellinen tarve on arvioitu yhdenmukaisin perustein 
• Kuntoutuspalveluissa johtaminen ja toiminnan koordinointi on keskitettyä, mutta toiminta 

on edelleen hajautettu eri yksiköihin.  
• Kotikuntoutuksen toiminnasta Kajaani-Sotkamo akselilla saimme arvokasta tietoa palve-

lun jatkolle. Toimintaa arvioitiin ulkoisesti ja palvelu todettiin laadukkaaksi. Kotikuntou-
tuksessa toimi 3 työntekijää vuonna 2019 eli yksi tiimi 

• Rekrytointi ja osaamisen vahvistaminen ovat toteutuneet 
• Kuntouttavan työotteen käyttöönotto uudessa sairaalassa vaatii edelleen henkilökunnan 

kanssa yhdessä kehittämistä 
• Substanssijohtaminen on toteutunut hyvin 
• Toiminnan vaikuttavuutta on arvioitu mm. käypähoito suositusten mukaisesti ja kotikun-

toutuksen toiminnan arviointi on menossa. 
• ICF-viitekehyksen kehittäminen toimintakyvyn arvioinnissa koko kuntoutuksen kentälle 

on kesken 
• Kuntoutuksen palvelupolkujen kehittäminen mahdollistuu kokonaisuutena 
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• Niukkojen resurssien ohjaus kohdentuu tasapuolisesti, työntekijät ovat toimineet sijaistus 

tilanteissa joustavasti 
• Kuntoutuspalveluiden yhteisen laatutyötä on tehty säännöllisesti 
• Valtakunnallinen kuntoutuspalveluiden ”benchmark” / vertailu ja arviointi näyttöön perus-

tuvasta toiminnasta 
• Ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä kotiin vietävien lääkintälaitteiden toimintamallia. 
• Terapiapalvelujen tuottajien kanssa oli yhteistyö tapaaminen 25.11.19. Ongelmana on 

ollut, etteivät palveluntuottajat ole pystyneet ottamaan Kainuun soten asiakkaita riittävästi 
terapiajaksoille. Yhteistyö tapaaminen koettiin tärkeäksi ja niitä järjestetään jatkossa 
säännöllisesti. 

• Kuntoutuskatujen laitteiston suunnittelu ja hankinnat on saatu tehtyä ennen uuden sai-
raalan avajaisia.  

• HaiPro ilmoituksia käsiteltiin vastuualueella yhteensä 12 kpl 
 

 
Kuntoutuspalveluiden toimintalukuja 2019 
 

ESH 
Käyntimäärä ja (su-

luissa) asiakas-
määrä 

ESH 
vas-

taanot-
to-

käynti/ 
koti-

käynti 

ESH 
puhelin-

kon-
taktit ja 
muut 

ESH 
etävas-
taan-

ottokäynti 

ESH 
kotikäynti 

ESH 
osasto-
käynti 

 
Yhteensä 

 Apuvälinepalvelut 1149 
(497) 

880  
(334) 

- - - 2029 (831) 

Erityisterapiapalve-
lut 

3128 
(1486) 

289 
(212) 

82 (4) 10 (7) 2413 
(1286) 

5922 (2995) 

Kuntoutustutkimus 
(lääkäri) 

465 
(319) 

34 (31) - - - 499 (350) 

Fysioterapiapalve-
lut 

754 
(244) 

56 (37) - - 8114  
(2531) 

8924 (2812) 

Fysiatria (lääkäri) 1581 
(1317) 

602 
(491) 

- - - 2183 (1808) 

Yhteensä 7077 
(3863) 

1861 
(1105) 

82 (4) 10 (7) 10527 
(3817) 

19557 
(8796) 

 
 

PTH 
Käyntimäärä 
ja (suluissa) 

asiakasmäärä 

PTH 
vas-
taan-
otto-

käynti 

PTH 
puhelinkon-

taktit 
ja muut 

PTH 
Koti-

käynti 

PTH 
Avus-
tava 

käynti 

PTH 
osasto-
käynti 

PTH 
ryhmä-
käynti 

PTH 
apuvä-

line-
käynnit 

 
Yhteensä 

Apuvälinepal-
velut 

      10891 10891 

Erityistera-
piapalvelut 

2844 
(942) 

842 (636) 288 
(121) 

- 1978 
(123) 

- - 11874 
(4809) 

Fysioterapia- 8482 476 (388) 984 535 7474 1015 64 (63) 28083 
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palvelut (3175) (402) (146) (1203) (5000) (13189) 
Kotikuntoutus - - 860 

(120) 
- - - - 860 (120) 

Yhteensä 11326 
(4117) 

1318 
(1024) 

2132 
(643) 

535 
(146) 

9452 
(1326) 

1015 
(5000) 

64 
(63) 

50708 
(29009) 

 
 
Talous: 
 

• Laaja kuntoutuksen osaamiskeskus parantaa työn tuottavuutta ja tuo kustannussääs-
töjä 

• Alueellisen apuvälinekeskukseen on integroitu KAKS:n apuvälineyksikön ja Kajaanin 
terveyskeskuksen apuvälinetoiminta  

• Kuntoutuksen ostopalveluiden minimointi ja oikeudenmukainen saatavuuden arviointi 
• Keskitetty talouden seuranta 
• Ostopalvelujen, hankintojen (esim. apuvälineet) ja muun irtaimiston (esim. tutkimus-

välineet keskitetty hyödyntäminen) keskittäminen 
• Apuvälineiden keskittämien kaikkien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osal-

ta jatkuu vuonna 2020. 
• Talous on toteutunut suunnitellusti ja budjetti alittui 9,1 %. Säästöjä saavutettiin hen-

kilöstökulujen osalta täyttämättömistä tehtävistä ja osa-aikaisuuksista, joissa ei ole 
käytetty sijaisia (tehtäviä on jaettu). Muut toimintakulujen säästöt ovat tulleet pääosin 
apuvälinetoiminnasta ja ostopalveluista sekä hankintakiellon vaikutuksesta. 

• Ostopalvelut toteutuivat budjetin mukaisesti 
• Kainuun alueen veteraanien apuvälinehankinnat on keskitetty Kainuun apuvälinekes-

kukseen muiden kuin Puolangan kunnan osalta.  
 
 
Akuuttihoidon palvelut 
Olennainen toiminnasta 1.1.2019 – 31.12.2019 
Akuuttihoidon palvelujen vastuualue aloitti toimintansa. Yhteiseksi päämääräksi asetettiin 
koulutusten yhtenäistäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön liikkuvuus.   

Asiakas ja asukas 

Ensihoidon palvelutasopäätös on toteutunut sairaanhoitopiirin alueella suunnitellun mukai-
sesti. Hätäkeskusuudistus on lisännyt merkittävästi (27 %) kiireellisten ensihoitotehtävien 
(A-B) määrää. 
 
Teho- ja valvontaosaston potilaskuormitus on ollut aikaisemman tapaan vaihtelevaa. Poti-
lasmateriaalissa valvontapotilaiden on entisestään kasvanut. Tehohoitopotilaiden määrä on 
pysynyt viime vuosien ajan samalla tasolla ja tämän potilasryhmän tulokset ovat olleet hy-
vät. Valvontapaikat osastolla 9 (3 sj) ovat olleet kiinni vuoden loppuun saakka henkilöstöre-
surssipulan ja osaamisvajeen takia. Potilaspalautteet ovat olleet kautta linjan hyviä. 
 
Päivystysalueella asiakasmäärät ovat pysyneet oleellisesti ennallaan. Asiakaspalautteita on 
tullut virallisen palautejärjestelmän kautta vähän (11kpl, ka 3,8), mutta sähköpostin ja puhe-
limen kautta paljon. Palautteet käsitellään aina tapauskohtaisesti. 
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Henkilöstö 

Sairaslomien määrät ovat lisääntyneet, keskimäärin vastuualueella 16 pv /henkilö. Täyden-
nyskoulutuksia on ollut n. 2 pv/työntekijä. Työturvallisuusilmoitusten määrässä on nousua 
viime vuodesta erityisesti väkivaltatilanteiden osalta. Mitä kuuluu työhyvinvointi-kyselyssä 
ensihoidon ja teho-valvonta-osaston kokonaissijoitukset hienoisessa laskussa, päivystys-
alueen kokonaissijoituksen parannuttua. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut kautta linjan 
positiivista. Kehityskeskustelut on pidetty n. 70 %:sti. ND-yksikkö siirtyi poliklinikkamoodiin 
seurantaosastoksi ja henkilöstön työkiertoa päivystysalueella sekä liikkuvuutta vastuualueel-
la on lisätty. Äkillisten sairauslomien yhteydessä ei ole saatu varahenkilöstöstä sijaisia. Te-
ho- ja valvontaosastolla on kamppailtu osaamisvajeen kanssa, joka on johtanut henkilöstön 
kuormittumiseen ja osaltaan lisännyt henkilöstön vaihtuvuutta. Ensihoidossa yhden hengen 
yksikön toimintaa ei jatkettu ja kustannuspaineiden vuoksi Kajaanin 24h yksikkö päätettiin 
muuttaa 12h yksiköksi.  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
Muuttovalmistelut koulutuksineen ovat hallinneet vastuualueen toimintaa koko vuoden. 6/19 
Teho- ja valvontaosasto sekä päivystysalue osallistuivat ulkoiseen arviointiin ja saivat tästä 
laatusertifikaatin. Teho- ja valvontaosastolla 4/19 aloitettu lääkäreiden kansliakierto on hy-
väksi todettu vakiintunut toimintatapa.  Kansliakierto on tuonut selkeyttä hoidon vastuu asi-
oihin ja potilaan hoidon toteuttamiseen, lisäksi sen on todettu säästävän työaikaa. Valvonta-
potilaiden hoitoon on saatu lääkärityöpanos sisätauteihin erikoistuvasta lääkäristä. Hoitotyön 
esimiehet ovat vaihtuneet kuluvan vuoden aikana.   
Päivystysalueella toiminnanohjausjärjestelmä Imatis on otettu tuotantokäyttöön 1.12.2019 
alkaen. Yle-ostopalvelut Terveystalolta ovat pääsääntöisesti toteutuneet, mutta toimitussi-
sällössä 60–70 % vuoroista ei ole vastannut suunnitelmaa. 116 117 päivystysapu numero 
on käytössä. US konsepti 2.0 mukaan päivystyspalvelut eivät kestä kävijämäärän kasvua; 
poliklinikan petipaikkojen määrä uusissa tiloissa ei tule riittämään nykyisillä asiakasmäärillä 
 toiminnalliset muutokset jatkohoitoon siirtymisen nopeuttamiseksi ovat välttämättömiä, 
mutta eivät ratkea päivystyksen omin keinoin. 
Talous 
Henkilöstökulut ovat ylittyneet merkittävästi määräaikaisten työntekijöiden osalta (teho-
valvonta ja päivystys) ja lisäksi ensihoidossa perusmiehityksen vajauksen ja toiminnan luon-
teen vuoksi tullut paljon ylitöitä. Määräaikaisten osalta syynä on syksyllä 2018 ylimmän joh-
don tekemät linjaukset ja ohjeistukset budjetin tekoon.  
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1.8.1.7 Vanhuspalvelut 
 
Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat       Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

 

 

 
HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 

JA OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

 
HOUKUTTELEVA 

TYÖPAIKKA 

 
HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 
 
 
 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila (TP18) Tavoite 
2019 

Tavoite 2026 Toimenpiteet  

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1.  
Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1  
Kotihoidossa 
ennaltaehkäi-
sevän ja kun-
touttavan toi-
minnan osuus 
kasvaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2  
Kainulaisten 
ympärivuoro-
kautisen hoi-
van tarve vä-
henee, laitos-
paikkojen 
määrä vähe-
nee. 

1.1  
Käytetään vai-
kuttaviksi todet-
tuja interventioi-
ta ikääntyneen 
väestön tervey-
den ja toiminta-
kyvyn edistä-
miseksi. 

Toteutui. Tulos-
alueella käytet-
tiin vaikuttaviksi 
todettuja inter-
ventioita ikään-
tyneen väestön 
terveyden ja 
toimintakyvyn 
edistämiseksi. 
 

 

 
1.2. 
Kotikuntoutus-
mallia kehite-
tään yhteistyös-
sä eri toimijoi-
den ja asiakkai-
den kanssa. 

Kotikuntoutus-
mallia pilotointiin 
yhteistyössä 
muiden toimijoi-
den kanssa.  

Kainuulaisten 
hyvinvointia ja 
terveyttä tukeva 
ohjaus ja neu-
vonta toteutui. 

1.1 
Tuetaan 
aktiivista ja 
osallistavaa 
arkea 

Laitospaik-
kojen mää-
rä vähenee 
suunnitel-
lusti; tavoite 
alle 0,5 %  

 

1.1  
Ikääntynei-
den hyvin-
vointi ja toi-
mintakyky on 
parantunut 
toteutunei-
den interven-
tioiden ansi-
osta 

1.1 
Ohjauksessa ja neuvon-
nassa korostetaan en-
naltaehkäisevän työn 
merkitystä ja asiakkaan 
omaa osallisuutta. 

Toteutui 
Ohjauksessa ja neuvon-
nassa korostettiin ennal-
taehkäisevän työn mer-
kitystä ja asiakkaan 
omaa osallisuutta. 

Osallistutaan kuntien 
Hyte-työryhmiin.  

Tuetaan ikääntyneen 
väestön hyvinvointia ja 
toimintakykyä yhteis-
työssä eri toimijoiden 
kanssa (kunta, järjestöt, 
yritykset). 

 
Toteutui. Ikääntyneen 
väestön hyvinvointia 
tuettiin mm. osallistu-
malla eri toimijoiden 
kanssa toteutettavaan 
yhteistyöhön. 

Hyödynnetään RAI-
arviointimenetelmän 
tietoja toiminnan laadun 
kehittämisessä, asiakas-
työssä ja johtamisessa. 

Rai-arviointimenetelmän 
tietoja hyödynnettiin 
toiminnan laadun kehit-
tämisessä ja asiakas-
työssä. 

2.  
Kehitämme mah-
dollisuuksia asi-
akkaiden osallis-
tumisen lisää-
miseksi  

2.1  
Yhteistyö-
verkostojen ja 
kontaktien 
määrä mm. 
kuntien van-
husneuvosto-

2.1.  
Aktiivinen ja 
tarkoituksenmu-
kainen yhteistyö 
ikääntyneiden 
osallisuuden 
turvaamiseksi.  

2.1      
Kontaktien 
määrä 35 

2.1      
Kontaktien 
määrä 50. 
 

2.1  
Laajennamme asiakkai-
den osallistumismahdol-
lisuuksia palveluiden 
kehittämisessä esim. 
kokemusasiantuntijat ja 
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jen kanssa  
Tulosalueelta 
osallistuttiin 
kuntien vanhus-
neuvostojen 
kokouksiin ja 
muuhun yhteis-
työhön. 

vanhusneuvostot. 

Toteutui. Asiakkaiden 
osallisuuden mahdolli-
suuksia pyrittiin lisää-
mään mm. yhteistyöta-
paamisissa vanhusneu-
vostojen ja erilaisten 
järjestöjen kanssa. 

Asukas- ja omaisiltoja 
pidetään kaikilla alueilla. 

Asukas- ja omaisiltoja 
järjestettiin tarpeen mu-
kaisesti ympärivuoro-
kautisissa yksiköissä. 
Lisäksi esimerkiksi Sot-
kamon kotihoidossa 
järjestettiin verkostoyh-
teistyönä asiakkaiden ja 
omaisten iltapäivä. 

Sosiaalista mediaa käy-
tetään aikaisempaa 
enemmän viestinnässä. 

Toteutui. Sosiaalista 
mediaa käytettiin mah-
dollisuuksien mukaan 
viestinnässä aikaisem-
pia vuosia enemmän. 

3.  
Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden eri 
muodoissa  

3.1  
Palvelusetelin 
käyttöaste 

3.1. 
Neuvotaan ja 
ohjataan asiak-
kaita käyttä-
mään valinnan-
vapautta voi-
massa olevien 
lakien mukai-
sesti. 

(valinnanva-
paus-laki, henki-
lö-kohtainen 
budjetti). 

Asiakkaita neu-
vottiin ja ohjattiin 
käyttämään 
valinnanvapaut-
ta. 

Palveluseteliko-
keilun HB -
hankkeessa  
pilotoitiin henki-
lökohtaista bud-
jettia.  

Kotihoidon pal-
velusetelin valit-
si 617 asiakas-
ta; joista koti-

3.1 Palve-
lusetelin 
käyttöastet-
ta lisätään. 
Selvitetään 
ja palvelu-
seteli vali-
koiman 
sekä palve-
lusetelin 
sisällön 
tarkoituk-
sen mu-
kaista laa-
jentamista 
ja käyt-
töönottoa. 

3.1  
Asiakkailla 
on laaja-
alaisesti 
käytössä 
tuolloin voi-
massa ole-
van lainsää-
dännön mu-
kaiset asia-
kassetelit 
sekä henki-
lökohtainen 
budjetti tar-
peen mukais-
ten palvelu-
jen toteutta-
misessa 

3.1  
Osallistutaan asiakkaan 
valinnanvapautta lisää-
viin ja kehittäviin hank-
keisiin. 

Toteutui. Osallistuttiin 
asiakkaan valinnan va-
pautta lisääviin ja kehit-
täviin hankkeisiin (Hen-
kilökohtainen budjetti). 

31.12.2019 kotihoidon 
hoivaseteli oli käytössä 
275 asiakkaalla 
(koko vuosi 299), ja omais-
hoidon vapaan seteli 
226 asiakkaalla (koko 
vuosi 275) sekä tavallisen 
palveluasumisen seteli 
54 asiakkaalla (koko vuosi 
68). 

 
 
 
Yhteensä kotihoidon 
palvelusetelivalikoimaan 
kuuluvia seteleitä oli 
31.12.19 käytössä 555 
asiakkaalla  
(koko vuosi 642). 
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hoidon hoi-
vasetelin 319, 
omaishoidon 
vapaan setelin 
255 asiakasta ja 
tavallisen palve-
luasumisen 
setelin 43 asia-
kasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2. 
Tehostetun pal-
veluasumisen 
seteli oli käytös-
sä 122 asiak-
kaalla (tilanne 
31.12.18). 

Osallistutaan 
mahdolliseen 
valinnanvapaus 
mallin pilotoin-
tiin. 

Valinnanva-
pausmallin pilo-
tointi ei toteutu-
nut. 

  3.2. 
Tehostetun palveluasu-
misen palveluseteleitä 
oli 31.12.19 käytössä 
118 asiakkaalla (koko 
vuosi 160). 

4.  
Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti. 
(Asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palvelui-
hin) 

4.1  
Iäkkäiden pal-
velutarpeiden 
arviointi toteu-
tuu lain mukai-
sissa määrä-
ajoissa 

 

4.1  
Seurataan 
ikäihmisten pal-
velujen piirin 
pääsyn odotus-
aikoja.  

Toteutui. Ikäih-
misten palvelu-
jen piiriin pää-
syn odotusajat 
julkaistiin 
1.7.2018 sekä 
14.1.2019 

4.1.   
Toteutuu 
 

4.1  
Toteutuu 
 

 

4.1  
Palvelutarpeen mukaiset 
palvelut järjestetään lain 
mukaisessa määräajas-
sa. 

Toteutui. Palvelutarpeen 
mukaiset palvelut järjes-
tettiin lain mukaisessa 
määräajassa. 

4.2  
Palvelutakuu 
toteutuu ikään-
tyneen väes-
tön toimintaky-
vyn tukemises-
ta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja 
terveyspalve-
luista annetun 
lain mukaan. 

4.2  
Toteutui. Palve-
lut järjestettiin 
lain mukaisissa 
määräajoissa. 

4.2 
Toteutuu 

4.2  
Toteutuu 

4.2 
Toteutui 

Ikäihmisten palvelujen 
piiriin pääsyn odotusajat 
julkaistaan säännöllises-
ti puolivuosittain ja vii-
meisin on julkaistu 
3.1.2020. 

Palvelutarpeen mukaiset 
palvelut järjestettiin lain 
mukaisessa määräajas-
sa. 

4.3  
Kansalliset 
palveluraken-
neindikaattorit 

4.3  
Kotiin vietävien 
palvelujen ensi-
sijaisuus koros-
tuu koko soten 
hoito- ja palve-

4.3 
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen 

4.3  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen suo-

4.3 
Asiakas ohjataan ensisi-
jaisesti ns. normaalipal-
velujen piiriin ennen 
erityispalveluihin kuulu-
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luketjuissa. 

Toteutui. Palve-
lurakenne oli 
kansallisten 
ohjausasiakirjo-
jen suositusten 
mukainen. 

suositusten 
mukainen. 

situsten mu-
kainen. 

via vanhuspalveluja.  

Toteutui. Asiakas ohjat-
tiin tarpeen mukaisten 
palvelujen piiriin, ensisi-
jaisesti ns. normaalipal-
velujen pariin. 

Vanhuspalvelujen piiriin 
asiakkaat tulevat aina 
asiakasohjauksen kaut-
ta. 

Vanhuspalvelujen piiriin 
asiakkaat tulivat pää-
sääntöisesti asiakasoh-
jauksen kautta. 

4.4  
Asiakastyyty-
väisyyskysely 

4.4  
Kyselyt toteute-
taan maakun-
nallisten aika-
taulujen mukai-
sesti. 

Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti ei 
ollut suunnitel-
missa. 

 

Suoriin palaut-
teisiin vastataan 
välittömästi.  

 
Asiakkaiden 
välittömiin pa-
lautteisiin rea-
goitiin välittö-
mästi sekä teh-
tiin tarvittavat 
kehittämistoi-
menpiteet pa-
lautteiden pe-
rusteella. 

 
HaiPro ilmoituk-
sia n. 1555 kpl. 

Asiakastyytyväi-
syyden arvioin-
nissa hyödynne-
tään organisaa-
tiossa käytössä 
olevia järjestel-
miä. 

4.4 
Vanhuspal-
veluista on 
hyvä asia-
kaskoke-
mus 90 
%:lla käyt-
täjistä 

 

 

4.4  
Toteutuu 

4.4 
Asiakkaalle myönnetty 
palveluaika toteutuu. 

Toteutui. 

 

Asiakastyytyväisyyden 
arvioinnissa hyödynne-
tään organisaatiossa 
käytössä olevia järjes-
telmiä. 

Toteutui 

 

 
 
Suoriin palautteisiin 
vastattiin välittömästi. 

 

 

 

 

 
HaiPro ilmoituksia yht.  
2467 kpl. 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

5. 
Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1  5.1  5.1  
Henkilostö-
rakenne 
vastaa palve-
lutarvetta 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
5.2. Vakans-
sien täyttöas-
te 100 % 

5.1  
Henkilostö-
rakenne 
vastaa palve-
lutarvetta 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
5.2. Vakans-
sien täyttöas-
te 100 % 

5.1  
Kotihoidon resurssipoo-
lin vakinaistaminen ja 
laajentaminen koko 
kotihoidon vastuualueel-
le. 

Kotihoidon resurssipoo-
lin vakinaistaminen ja 
laajentaminen koko 
vastuualueelle suunni-
teltiin ja toteutettiin osit-
tain. 

Täydennyskoulutuksiin 
osallistumisen mahdol-
listaminen. 

Toteutui. Täydennys-
koulutuksiin oli mahdol-
lista osallistua. 
 
 
5.2. Rekrytoidaan avoi-
miin vakansseihin tarvit-
tavat työntekijät. 

Toteutui.  
Koko vanhuspalvelujen 
tulosalueella eri yksi-
köissä oli aikaisempaa 
enemmän haasteita 
rekrytoida tarvittavia 
työntekijöitä. 

6.  
Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1  
Kehitys-
keskustelut   
% -osuus yli 1 
v. kestävissä 
palvelussuh-
teissa 

6.1.  
Toimintayksi-
kön esimies 
vastaa kehi-
tyskeskustelu-
jen toteuttami-
sesta suunni-
tellusti.  

Kehityskes-
kusteluista 
toteutui n. 80 
%.  

6.1  
Kehityskes-
kustelut to-
teutuivat 75 – 
100 % 
 

6.1  
Toteutumis-
prosentti 90 
– 100 % 

6.1 
Kehityskeskustelut to-
teutetaan suunnitellusti. 

 

 

Toteutui. Kehityskeskus-
telut toteutuivat noin 83 -
100 % vakituisten työn-
tekijöiden kanssa. 

6.2 Johtamisjärjestelmä 
on kuvattu ja se toimii 
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käytännössä. 

Toteutui. Johtamisjärjes-
telmä oli vanhuspalvelu-
jen organisaation mu-
kainen. 

7.  
Uuden sairaalan 
ja maakunta/sote 
-uudistuksen 
muutosten, orga-
nisaatiorakenteen 
ja talouden val-
mistelun toteutus 

7.1  
Toimiva muu-
tosjohtaminen 
toiminnan 
kaikilla tasoilla 

 

7.1 
Aktiivinen yh-
teistyö eri toi-
mijoiden kans-
sa. 

Tulosalueelta 
osallistuttiin 
aktiivisesti 
yhteistyöhön 
eri toimijoiden 
kanssa. 

7.1 
Tulosalueelta 
tuetaan ja 
mahdolliste-
taan muutos-
ten eteen-
päinviemistä 
ja toteutta-
mista käy-
tännössä.    

 

 

7.1  
Uudet toimin-
tatavat ovat 
käytössä 

7.1 
Osallistutaan muutosten 
valmistelutyöryhmiin. 

Toteutui.  
Osallistuttiin useisiin 
muutosten valmistelu-
työryhmiin. 

8.  
Johdamme henki-
löstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

 

 

8.1  
Sairauspois-
saolot 
pvä/HTV 

8.1 Hyödynne-
tään organi-
saatiossa vah-
vistettuja työ-
hyvinvointia 
tukevia aktiivi-
sia toimintata-
poja. 

Tulosalueella 
hyödynnettiin 
työhyvinvointia 
tukevia aktiivi-
sia toimintata-
poja sekä käy-
tettiin varhai-
sen puuttumi-
sen mallia 

 
 
Sairauspois-
saoloja n. 18 
tpv / htv 

8.1 
< 15 tpv/ 
HTV 

8.1  
< 10 tpv/HTV 

8.1 
Noudatetaan kaikilla 
esimiestasoilla varhai-
sen- ja tehostetun tuen 
mallien aktiivista käyt-
töä.   

Toteutui. Käytettiin var-
haisen- ja tehostetun 
tuen mallia. 

 

 

 

 

 
 
 
Ei toteutunut.  
Sairauspoissaolot noin 
21,2 tpv/HTV  
(otettu henkilöstöraport-
ti, e-työpöytä). 

8.2  
Täydennys-
koulutus pv/hlö 

8.2  
Henkilöstön 
täydennyskou-
lutuksiin osal-
listuminen 
perustuu teh-
tyihin suunni-
telmiin. 

Tulosalueelta 
osallistuttiin 
mahdollisuuk-
sien mukaan 
täydennyskou-
lutuksiin. Täy-

8.2 
3-5 pv / hlö 

8.2  
>3-5 pv/hlö 

8.2 
Täydennyskoulutuksiin 
osallistumisen mahdol-
listaminen. 

Tulosalueelta osallistut-
tiin mahdollisuuksien 
mukaan täydennyskou-
lutuksiin.  
 
Täydennyskoulutus 
päiviä oli n. 2-3 pv/hlö. 
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dennyskoulu-
tuspäiviä n. 4 
pv/ hlö 

 

8.3  
Varhemaksu-
jen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.3   
 

8.3  
Laskeva 
trendi 

 

8.3 
 

8.3  
Työhyvinvointityö. 

Vuoden 2019 osalta 
tietoja ei ole vielä käytet-
tävissä. 

8.4  
Työyhteisön 
ilmapiiriosio 
työhyvinvointi-
kyselyssä 

8.4  
Toteutetaan 
keskitetysti 
Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti. 

Toteutui suun-
nitellusti vuo-
den lopussa; 
vastaukset 
vuoden 2019 
puolella. 

8.4 
Työhyvin-
vointikyselyn 
ilmapiiriosion 
tulokset pa-
ranevat 

8.4  
Työhyvin-
vointikyselyn 
ilmapiiriosion 
tulokset pa-
ranevat 

8.4 
Kaikissa työyhteisöissä 
tehdään kyselyn tulos-
ten pohjalta työhyvin-
voinnin parantamisen 
suunnitelma. 

Toteutui. Työhyvinvoin-
nin parantamisen suun-
nitelmat laadittiin ja toi-
meenpantiin. 

Uusi Mitä kuuluu- työhy-
vinvointikysely tehtiin 
loppuvuodesta 2019. 
Kyselyn tulosten pohjal-
ta tehdään kehittämis-
suunnitelmat kaikkiin 
yksiköihin 2/2020 men-
nessä. 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

9.  
Johdamme palve-
luiden tehokasta 
ja vaikuttavaa 
järjestämistä sekä 
tuottamista asia-
kas- ja prosessi-
tiedon avulla 

 

9.1  
Johdon kat-
selmukset 

9.1  
Tulosaluejoh-
taja ja vastuu-
aluepäälliköt 
organisoivat 
johdon kat-
selmukset. 

 

Johdon kat-
selmukset 
toteutuivat 
50% 

9.1  
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
100 % 

9.1.  
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
100 % 

9.1  
Johdonkatselmus käy-
tänteiden uudistaminen 
osana koko sote organi-
saation laadunhallinta-
järjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamis-
ta.  

Johdonkatselmukset 
olivat suunnitelmissa 
vuoden 2019 loppupuo-
lella, mutta ei toteutunut 
johtuen tehdyistä talou-
den tasapainottamistoi-
menpiteistä. 
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9.2  
Johtamisen 
sisäinen arvi-
ointi 

 

9.2  
Toteutuu kes-
kitetysti Kai-
nuun soten 
suunnitelmien 
ja aikataulun 
mukaisesti. 

Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti ei 
ollut suunni-
telmissa 

9.2 
Toteutuu 
organisaation 
suunnitel-
mien mukai-
sesti 

9.2  
Toteutuu 

9.2 
Toteutetaan keskitetysti 
organisaation suunni-
telmien ja aikataulujen 
mukaisesti. 

Tarkastelujaksolla ei 
suunnitelmissa. 

 

9.3  
Paljon palvelu-
ja käyttävien 
asiakkaiden 
tunnistaminen 

9.3  9.3  
Tunnistetaan 
mm. asia-
kasohjauk-
sessa paljon 
palvelua 
käyttävät 
asiakkaat. 

9.3  
 

9.3  
Käytetään Chainanaly-
tics palvelutarpeen arvi-
ointisovellusta.  

Toteutui.  
Käytettiin Chainanalytics 
palvelutarpeen arviointi 
sovellusta. Lisäksi otet-
tiin käyttöön NHG riski-
työkalu. 

10.  
Kehitämme asi-
akkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1  
Asiakas- ja 
hoitosuunni-
telmat on tehty 
100 % ja päivi-
tetty asiakkai-
den palvelu-
tarpeiden ja 
omavalvonta-
suunnitelmien 
pohjalta 

10.1 Toteute-
taan yhteis-
työssä esi-
miesten, hen-
kilöstön, asi-
akkaan ja hä-
nen omais-
ten/läheisten 
kanssa. 

Asiakas- ja 
hoitosuunni-
telmat on laa-
dittu ja niitä on 
päivitetty. Asi-
akkaat (ja 
omaiset) osal-
listuivat suun-
nitteluun voi-
mavarojensa 
mukaisesti.  

10.1  
Toteutuu 

10.1  
Toteutuu 

10.1   
Asiakas- ja hoitosuunni-
telmat laaditaan asiak-
kaan osallisuutta tukien. 

Toteutui. 

 

11.  
Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
integroituna ko-
konaisuutena läpi 
organisaation 

11.1  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(Lean). 

11.1 
Johtamisessa 
hyödynnetään 
tutkittua tietoa 
ja Lean -
toimintamallia.  

Tehdään yh-
teistyötä läpi 
koko organi-
saation. 

Johtamisessa 
hyödynnettiin 
tutkittua tietoa 
(mm. NHG).  

11.1  
Toteutuu 

 

 

 

 
 

 

11.1  
Toteutuu 

 

 

 

 

 

11.1  
Johtamisessa hyödyn-
netään tutkittua tietoa ja 
Lean – toimintamallia. 

Toteutui.  
Johtamisessa hyödyn-
nettiin tutkittua tietoa ja 
Lean toimintamallia. 

Keskeiset hoito- ja pal-
veluketjut kuvataan, 
päivitetään ja johdetaan 
organisaatiossa määri-
teltyjen tavoitteiden mu-
kaisesti. 
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Tulosalueelta 
osallistuttiin 
aktiivisesti 
yhteistyöhön 
eri toimijoiden 
kanssa. 

Toteutui.  
Hoito- ja palveluketjujen 
kuvauksia päivitettiin 
tarvittaessa. 

 

 Sisäiset arvi-
oinnit toteutui-
vat suunnitel-
lusti. 

Toteutuu 

 

Toteutuu Toteutetaan keskitetysti 
organisaation suunni-
telmien ja aikataulujen 
mukaisesti. 

Sisäiset arvioinnit toteu-
tuivat vastuualueilla 
suunnitelmien mukai-
sesti. 

12.  
Uudistamme pal-
veluita saatavuu-
den, saavutetta-
vuuden ja korke-
an laadun varmis-
tamiseksi sote- ja 
maakuntalain 
mukaisesti 

12.1  
Palveluraken-
ne indikaattorit 

 

12.1  
Toimitaan 
kansallisten 
ohjausasiakir-
jojen asetta-
mien tavoittei-
den mukaisesti 
ks. laatusuosi-
tus.  

Toiminta oli 
kansallisten 
ohjausasiakir-
jojen asetta-
mien tavoittei-
den mukaista. 

12.1  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen mu-
kainen 

12.1  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen mu-
kainen 

 12.1 
Toimitaan kansallisten 
ohjausasiakirjojen aset-
tamien tavoitteiden mu-
kaisesti, ks. laatusuosi-
tus. 

Toteutui.  
Toiminta oli kansallisten 
ohjausasiakirjojen ja 
lainsäädännön mukais-
ta. 

12.2  
Omavalvon-
nan ja etukä-
teisvalvonnan 
kehittäminen 

12.2  
 

12.2  
Toteutuu 

12.2  
Toteutuu 

12.2  
Omavalvonta suunni-
telmat ja laatukäsikirjat 
päivitetään. 

Toteutui.  
Uutena toimintona tuli 
käyttöön tietotur-
van/tietosuojan omaval-
vontalomake. 

12.3  
Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro, 
Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

12.3  
 

12.3  
Suunnitelma 
kansallisen 
potilas ja 
asiakas stra-
tegian tavoit-
teiden saa-
vuttamiseksi 
on laadittu 
organisaatio 
tasolla. 

12.3  
 

12.3 
Toteutetaan organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti. 

Toteutui. 

Potilas- ja asiakasturval-
lisuuden haittatapahtu-
mat on käsitelty ja kehit-
tämistoimenpiteet on 
laadittu. 

Toteutui.  
Uutena toimintona tuli 
käyttöön tietotur-
van/tietosuojan Haipro-
ilmoitusosio. 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila  

(TP 2018) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

13.  
Toteutamme toi-
mintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

13.1 
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1  
Talousarvion 
toteutumista 
seurataan 
kuukausittain 
tulosalueen 
joka tasolla ja 
poikkeamiin 
reagoidaan 
välittömästi. 

Talousarviota 
seurattiin kuu-
kausittain. 
Tulosalueen 
vuosikatteen 
toteuma oli 
98,9 %    

Asiakasmak-
sujen alenta-
misia myön-
nettiin 178 
asiakkaalle. 
Niiden kustan-
nusvaikutus 
tulokertymää 
alentavasti oli 
noin 240 900 
€. 

13.1  
Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1  
Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

 

  

13.1  
Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostuminen.  

Taloutta seurattiin kuu-
kausittain kustannusten 
kasvun leikkaamiseksi ja 
alijäämän välttämiseksi.  

Tulosalueen toimintakat-
teen toteuma oli 99,1 % 

 
 
 
 

Asiakasmaksujen alen-
tamisia ja poistoja 
myönnettiin 160 asiak-
kaalle ja niiden kustan-
nusvaikutus tulosalueen 
tulokertymää alentavasti 
oli noin 231 000 €. 

Kustannusten kasvua 
hillitseviä talouden tasa-
painottamisen toimenpi-
teitä toteutettiin. 

14.  
Järjestämme pal-
velut kustannus-
tehokkaasti 

 

 

 

14.1  
Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon tarvevaki-
oidut menot 
keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa 
€/asukas. 

14.1  
Toimintaketju-
jen tehostami-
nen ja kustan-
nustietoisuu-
den lisäämi-
nen organisaa-
tiossa asetet-
tujen tavoittei-
den mukaises-
ti. 

Toteutui 

14.1  
Kustannus-
ten vertailu 
tapahtuu 
tuolloin käy-
tettävissä 
olevien indi-
kaattoreiden 
mukaisesti 

14.1  
Kustannus-
ten vertailu 
tapahtuu 
tuolloin käy-
tettävissä 
olevien indi-
kaattoreiden 
mukaisesti  

14.1 
Toimintaketjujen tehos-
taminen ja kustannustie-
toisuuden lisääminen. 

Toteutui. 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                      
1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus 

ja ostopalvelut Toteuma
-%

Muutos-% 
TP2019/TP
2018

Muutos-% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 17 048 18 232 0 18 232 6,9 17 923 98,3 5,1 -1,7 -875 309
   Myyntituotot 1 398 1 518 0 1 518 8,6 1 369 90,2 -2,1 -9,8 29 149
   Maksutuotot 15 279 15 325 0 15 325 0,3 15 078 98,4 -1,3 -1,6 201 247
   Tuet ja avustukset 75 0 0 0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 75 0
   Muut tuotot 296 1 389 0 1 389 369,3 1 476 106,3 398,6 6,3 -1 180 -87
TOIMINTAKULUT 70 492 72 298 -28 72 270 2,5 71 487 98,9 1,4 -1,1 -995 783
        Palkat ja palkkiot 31 840 32 651 -23 32 628 2,5 33 027 101,2 3,7 1,2 -1 187 -399
        Henkilösivukulut 8 094 8 055 -5 8 050 -0,5 7 786 96,7 -3,8 -3,3 308 264
   Henkilöstökulut 39 934 40 706 -28 40 678 1,9 40 813 100,3 2,2 0,3 -879 -135
       Asiakaspalvelujen ostot 8 935 9 638 0 9 638 7,9 8 288 86,0 -7,2 -14,0 647 1 350
       Muiden palvelujen ostot 8 686 8 866 0 8 866 2,1 8 806 99,3 1,4 -0,7 -120 60
   Palvelujen ostot yhteensä 17 621 18 504 0 18 504 5,0 17 094 92,4 -3,0 -7,6 527 1 410
   Aineet ja tavarat 1 585 1 735 0 1 735 9,5 1 594 91,9 0,6 -8,1 -9 141
   Avustukset 7 825 7 635 0 7 635 -2,4 8 361 109,5 6,8 9,5 -536 -726
   Vuokrat 3 465 3 638 0 3 638 5,0 3 521 96,8 1,6 -3,2 -56 117
   Muut kulut 62 80 0 80 29,0 104 130,0 67,7 30,0 -42 -24
TOIMINTAKATE -53 444 -54 066 28 -54 038 1,1 -53 564 99,1 0,2 -0,9 120 -474
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0 0,0 -5 0,0 0,0 0,0 5 5
VUOSIKATE -53 444 -54 066 28 -54 038 1,1 -53 569 99,1 0,2 -0,9 125 -469
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -309 -275 0 -275 -11,0 -238 86,5 -23,0 -13,5 -71 -37
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -53 753 -54 341 28 -54 313 1,0 -53 807 99,1 0,1 -0,9 54 -506
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 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 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 753 -54 341 28 -54 313 1,0 -53 807 99,1 0,1 -0,9 54 -506

TP 2018 TP 2019TA 2019
Talousarvio-    
muutokset KS 2019

Muutos € 
TP2018/TP

2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019

Muutos-%
KS-19/
TP-18

 

Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnusluv
ut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TP 2018 TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Asukas, 
asiakas 

      

Palvelutar-
peen arviointi 
lain mukaan 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutuu 

 

Toteutui 

Palvelutakuu 
lain mukaan 

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutui 

Asiakastyyty-
väisyyskysely 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyä ei 
ole toteutet-
tu, mutta 
asiakkaiden 
suoriin 
palautteisiin 
on vastattu 
välittömästi 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyä ei 
ole toteutet-
tu, mutta 
asiakkaiden 
suoriin 
palautteisiin 
on vastattu 
välittömästi 

Asiakas-
tyytyväi-
syysky-
selyä ei 
ole toteu-
tettu, mut-
ta asiak-
kaiden 
suoriin 
palauttei-
siin on 
vastattu 
välittö-
mästi 

Asiakkai-
den välit-
tömiin pa-
lautteisiin 
reagoitiin 
välittömästi 
sekä tehtiin 
tarvittavat 
kehittämis-
toimenpi-
teet palaut-
teiden pe-
rusteella. 

Organisaation 
suunnitelmien 
ja aikataulujen 
mukaisesti. 

Tarkastelujaksolla 
ei ollut suunnitel-
missa.  
 
Suoriin asiakas 
palautteisiin vastat-
tiin välittömästi. 

 

Palvelusetelin 
käyttöaste 

Kotihoito: 
343 

Kotihoito: 
366 

Kotihoito: 
460 

Kotihoito: 
617 

Kotihoito: 550 Kotihoito: 
Yhteensä kotihoi-
don palveluseteli-
valikoimaan kuulu-
via seteleitä oli 
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31.12.2019 käytös-
sä 555 asiakkaalla  
(koko vuosi 642). 

Ymp.vrk 
118 

Ymp.vrk 
105 

Ymp.vrk 
112 

Ymp.vrk 
122 

Ymp.vrk  
170 

Ympärivuorokauti-
set hoivapalvelut:   
Tehostetun palve-
luasumisen palve-
luseteleitä oli 
31.12.2019 käytös-
sä 118 asiakkaalla 
(koko vuosi 160). 

 

Asiakkaiden 
yhteydenotot 
sosiaali- ja 
potilasasia-
mieheen 

Sosiaali-
asiamies 
32 

Sosiaali-
asiamies 
24 

Sosiaali-
asiamies 
37 

Käytettä-
vissä ole-
vien tieto-
jen mukaan 
7 kpl 

Sosiaali-
asiamies < 20 

Toteutui. Sosiaali-
asiamies muistu-
tuksia <20. 

Potilas-
asiamies 
33 

Potilas-
asiamies 
25 

Potilas-
asiamies 
56 

Käytettä-
vissä ole-
vien tieto-
jen mukaan 
3 kpl 

Potilas-
asiamies < 
20 

Potilasasiamies 57 
yhteydenottoa van-
huspalveluihin liit-
tyen.  
Kaikista käsitellyis-
tä muistutuksista 
(112 kpl) vanhus-
palvelujen osuus 
2,7 %. 

Palveluraken-
neindikaattorit 

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
piirissä oli 
n. 17,7 % 

 

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
palveluja 
sai 23,1 % 
kainuulai-
sista 

 

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
piirissä oli 
22,7 % yli 
75-
vuotiaista 
(sis. koti-
hoidon 
palvelu-
seteli-
asiakkaat) 

 

Palvelura-
kenneindi-
kaattorit 
vastaavat 
valtakun-
nallisen 
laatusuosi-
tuksen 
(Laatusuo-
situs hyvän 
ikääntymi-
sen tur-
vaamiseksi 
ja palvelu-
jen paran-
tamiseksi 
2017-2019, 
STM) mu-
kaista pal-
veluraken-
netta. 

Palvelura-
kenne on 
kotihoito-
painottei-
nen; yli 75-
vuotiaista 

Palveluraken-
neindikaattorit 
vastaavat 
valtakunnalli-
sen laatusuo-
situksen (Laa-
tusuositus 
hyvän ikään-
tymisen tur-
vaamiseksi ja 
palvelujen 
parantamisek-
si 2017 -2019, 
STM) mukais-
ta palvelura-
kennetta. 

 

 
 
Palveluraken-
ne on kotihoi-
topainotteinen; 
yli 75-
vuotiaista 
vähintään 94 
% asuu koto-

Toteutui 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Palvelurakenne oli 
kotihoito painottei-
nen. 
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vähintään 
94 % asuu 
kotonaan. 

 
Säännölli-
sen koti-
hoidon 
piirissä oli 
tarkastelu-
jaksolla 
noin 20,4 
% yli 75-
vuotiaista. 

naan.  

 

 
Säännöllisten 
kotihoidon 
palvelujen 
piirissä 12–13 
% yli 75 vuoti-
aista. 

 

 
 
 
Säännöllisen koti-
hoidon piirissä on 
n. 16,9 % yli -75 
vuotiaista. 

Omaishoi-
don tuen 
piirissä oli 
n. 7,9 % 

Omaishoi-
don tuen 
piirissä oli 
8,8 % 75 –
vuotta täyt-
täneistä 

Omais-
hoidon 
tuen pii-
rissä oli 
7,6 % 75 
–vuotta 
täyttäneis-
tä 

Omaishoi-
don tuen 
piirissä 

8 % 75 -
vuotta täyt-
täneistä 

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

Omaishoidon tuen 
piirissä 8,52 % 75 
vuotta täyttäneistä. 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
9,3 %:lle 75 
vuotta täyt-
täneistä 
(laitoshoito 
1,7 %, te-
hostettu 
palvelu-
asuminen 
7,6 %) 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,99 % 
suhteessa 
75 vuotta 
täyttäneisiin 
(laitoshoito 
1,34 %, 
tehostettu 
palvelu-
asuminen 
7,65 %) 

Ympäri-
vuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma 
oli 8,5 %, 
josta lai-
toshoitoa 
0,7 %, 
tehostettu 
palvelu-
asumista 
7,8 % 

Ympärivuo-
ro-kautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,3 % suh-
teessa 75 
vuotta täyt-
täneisiin, 
josta lai-
toshoitoa n. 
0,5 % ja 
tehostettua 
palvelu-
asumista 
7.8 %. 

Ympärivuoro-
kautisten 
paikkojen 
jakauma on 
noin 6 %, josta 
laitoshoitoa on 
0,5 % suh-
teessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin. 

Ympärivuorokautis-
ten paikkojen ja-
kauma on 8,08 %, 
josta laitoshoitoa 
on 0,36 % ja tehos-
tettua palveluasu-
mista 7,72 % suh-
teessa 75 -vuotta 
täyttäneisiin. 

 

  Ostojen 
suhde 
omiin hoi-
topaikkoihin 
tehostetus-
sa palvelu-
asumisessa 
oli 50 %. 

Ostojen 
suhde 
omiin 
hoitopaik-
koihin 
tehoste-
tussa 
palvelu-
asumises-
sa oli 46 
% / 54 % 

Ostojen 
suhde 
omiin hoi-
topaikkoi-
hin tehoste-
tussa pal-
veluasumi-
sessa 47 % 
/ 53 % 

Ostojen suhde 
omiin hoito-
paikkoihin 
tehostetussa 
palveluasumi-
sessa 48 % / 
52 % 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaikkoi-
hin tehostetussa 
palveluasumisessa 
45,49 % / 54,51 %. 

 

Henkilöstö ja 
uudistumi-
nen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 
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Sairauspois-
saolojen kehi-
tys (tpv/HTV) 

19 - 20 18,9 n. 17,6 n.18 
tpv/HTV   

< 12,0 pvä / 
HTV 

Noin 21 tpv/HTV 
 
 

Turvallisuus-
kulttuuriky-
selyn, esi-
miestuki >4 

4,0 – 4,2 

 

 Ei ole 
tehty 

Kainuun 
soten aika-
taulujen 
mukaisesti 
ei tehty 

>4,5 4,1 (ymp.vrk) 

 

Työhyvinvoin-
tikyselyn kehi-
tys 

Ei ole tehty ka 3,5 Ei ole 
tehty 

Kainuun 
soten aika-
taulujen 
mukaisesti 
ei tehty 

>4,0 Mitä kuuluu -kysely 
toteutui loppuvuo-
desta 2019, Kehit-
tämissuunnitelmat 
tehdään kaikkiin 
yksiköihin 2/2020 
mennessä. 

 

Täydennys-
koulutus 

2,7 tpv/hlö n. 2 tpv/hlö 

 

n. 1,3 
tpv/hlö 

2,0 
tpv/hlö/v 

>3-5 tpv /hlö/v Noin 2 – 3 tpv/hlö 

 

Varhe-
maksujen 
osuus % hen-
kilöstökuluista 

     Ei tiedossa tällä 
hetkellä. 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotanto-
tavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TP2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Johdon kat-
selmusten 
toteutuminen 

Ei toteutu-
nut 

Toteutui 
100 % 

Ei toteu-
tunut 

Toteutui 50 
% 

Toteutuu 
suunnitelmien 
mukaisesti 

Ei toteutunut.   

Kehityskes-
kustelut  % 
osuus yli 1 v. 
kestävistä 
palvelussuh-
teista 

70 – 100 % 75 – 100 % 75 – 100 
% 

85 – 100 % 90 – 100 % Vakituisten työssä 
olevien työntekijöi-
den kanssa toteutui 
83 - 100 %. 

Tietotarpeet Erilaiset 
raportit ja 
selvitykset 
tehtiin mää-
räaikaan 
mennessä 

Tunniste-
taan 

Tunnistet-
tu 

Hyödyn-
netty ver-
taiskehit-
tämisestä 
ja Rai-
ohjelmas-
ta saatua 

Tietotar-
peet on 
tunnistettu; 

ja johtami-
sessa hyö-
dynnettiin 
tutkittua 
tietoa (mm. 

Tunnistettu 

 

 

 

 

 

Toteutui. Hyödyn-
nettiin käytettävissä 
olevia tiedostoja. 

Osallistuttiin Sote-
Digi ja Rai Proto 
vaikuttavuus -
hankkeisiin. 
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tietoa 
sekä mui-
ta toimin-
taa ku-
vaavia 
tietoja. 

 
 
 

 
Tietotar-
peet tun-
nistettiin 
osittain 
mm. 
NHG:n 
vertaiske-
hittämisen 
tulosten 
avulla 

NHG).  

Rai -
ohjelmasta 
saatua 
tietoa, sekä 
muita toi-
mintaa 
kuvaavia 
tietoja on 
hyödynnet-
ty. 

Hyödynnetään 
vertaiskehit-
tämisestä ja 
Rai-
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa ku-
vaavia tietoja. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutui. Hyödyn-
nettiin NHG:n  ver-
taiskehittämisen 
tuloksia ja RAI –
ohjelmasta saatuja 
tietoja sekä muita 
toimintaa kuvaavia 
tietoja. 

 

Vuosittain 
kehitettävät 
palvelu- ja 
hoitoketjut 

Tulos- ja 
vastuualu-
eiden yli-
menevien 
hoito- ja 
palveluket-
jujen toimi-
vuutta työs-
tettiin yh-
dessä eri 
tulosaluei-
den kanssa 

Toteutui Tulos- ja 
vastuu-
alueiden 
ylimene-
vien hoito- 
ja palvelu-
ketjujen 
toimivuut-
ta työstet-
ty yhdes-
sä eri 
tulosalu-
eiden 
kanssa.  
Osallistut-
tu Uusi 
sairaala –
toiminta-
mallin 
työryhmiin 

Tulos- ja 
vastuualu-
eiden yli-
menevien 
hoito- ja 
palveluket-
jujen toimi-
vuutta työs-
tettiin yh-
dessä eri 
tulosaluei-
den kans-
sa.  

 

Osallistut-
tiin uusi 
sairaala – 
toiminta-
mallin työ-
ryhmiin. 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja palve-
luketjujen 
toimivuutta 
työstetään 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa. Osal-
listutaan Uusi 
sairaala -
toimintamallin 
työryhmiin. 

Toteutui.  
 
Tulosalueelta osal-
listuttiin aktiivisesti 
useisiin yli tulos- ja 
vastuualue rajojen 
meneviin työryh-
miin.  

 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

kasvu - %  kasvu - %  kasvu - %  Tulosalu-
een vuosi-
katteen 
toteuma oli 
98,9 %  

 
Asiakas-

kasvu n. 2-
3 %  

Tulosalueen toimin-
takatteen toteuma 
oli 99,1 % 

 
 
 
 
 
Asiakasmaksujen 
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maksujen 
alentamisia 
myönnettiin 
178 asiak-
kaalle. 
Niiden kus-
tannusvai-
kutus tulo-
kertymää 
alentavasti 
oli noin 240 
900 €. 

alentamisia ja pois-
toja myönnettiin 
160 asiakkaalle ja 
niiden kustannus-
vaikutus tulosalu-
een tulokertymää 
alentavasti oli noin 
231 000 €. 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon tarve-
vakioidut me-
not suurten ja 
keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa 
€/asukas 

Vertailussa 
7 

Kustannus 
oli 701 
€/asukas eli 
10 edullisin  

 Ei toteutu-
nut tarkas-
telujaksolla 

 Ei toteutunut tar-
kastelujaksolla. 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.–31.12.2019 

Yleistä  

Vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta perustui vuoden 2019 hyväksyttyyn talousarvioon ja 
vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. Toiminta on ollut asetettujen 
tavoitteiden mukaista ja sitä ovat ohjanneet paitsi asiakkaiden palvelutarpeet, mutta myös 
vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö, informatiiviset ohjausasiakirjat sekä tutkittu tieto, jota 
mm. THL ja NHG ovat tuottaneet. Vanhuspalveluja toteutettiin pääsääntöisesti lähipalvelu 
periaatteella kaikilla palvelualueilla.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättyminen vaikutti myös vanhuspalvelujen tu-
losalueelle siten, että uudistuksen valmistelussa mukana olleet viranhaltijat palasivat takai-
sin perustehtäviinsä ja varsinaiset työryhmätyöskentelyt liittyen palvelujen tuottamiseen ja 
järjestämiseen päättyivät.  

Talouden reunaehdot olivat koko vuoden 2019 aikana paljon esillä koko sotessa - myös 
vanhuspalveluissa. Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen kasvu on ollut varsin mal-
tillista useiden viime vuosien aikana. Vuodesta 2012 alkaen vanhuspalvelujen toimintakulu-
jen kehitys on ollut vuosittain laskeva huolimatta voimaan tulleesta vanhuspalvelulaista sekä 
kotihoidon henkilöstölisäyksestä. Kotihoito on linjattu ikääntyneiden palveluiden ensisi-
jaiseksi palvelumuodoksi vanhuspalvelujen tulosalueella.   

Vuonna 2018 toimintakulujen kasvuprosentti oli 1,4 %, mikä oli koko soten suurista tulosalu-
eista matalin eikä alijäämää ole muodostunut moneen vuoteen. Vielä 1-8 kk:n ennusteen 
mukaan näytti siltä, että tulosalueelle muodostuu noin 0,3 miljoonaa euroa alijäämää aikai-
semmista vuosista poiketen. Kuitenkin loppuvuoden aikana tulosalueen vastuualuilla pystyt-
tiin sopeuttamaan toimintaa ja hillitsemään kustannusten kasvua niin, että myöskään vuo-
den 2019 osalta ei vanhuspalvelujen tulosalueella muodostunut alijäämää. Toimintakulujen 
kasvuprosentti vuodesta 2018 vuoteen 2019 oli 1,4 eli täysin sama kuin edellisenä vuonna. 
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Kokonaisuutena vuoden 2019 talouden tasapainottaminen sekä uusien pysyvien kustan-
nuksia leikkaavien kohteiden hakeminen ja löytäminen oli varsin haasteellista johtuen mm. 
jo vuosia pidetystä tiukasta talouskurista sekä toteutetusta määrätietoisesta avohoitoa pai-
nottavasta palvelurakenteen muutoksesta. Haasteista huolimatta tulosalueen toimintakat-
teen toteuma vuonna 2019 oli 99,1 % eli noin 0,5 M€ alle käyttösuunnitelman. 
 
Kainuun ikärakenne eri kuntien alueella on hyvin vanhuspainotteinen ja vain Kajaanissa ja 
Sotkamossa yli 65-vuotiaiden osuus on alle 30 %, muissa kunnissa se on reilusti yli 30 % 
(Lähde: Tilastokeskus). Tämä puolestaan näkyy jatkuvasti lisääntyvänä palvelutarpeiden kas-
vuna koko hoito- ja palveluketjussa eikä vanhusten palvelujen radikaali leikkaaminen lyhyel-
lä aikavälillä ole realistista. Sen sijaan pitkällä aikavälillä vanhusten palvelujen palvelura-
kennetta sekä olemassa olevaa palveluverkostoa tulee tarkastella siten, että palvelumuodot 
keventyvät ja asiakkaiden siirtyminen raskaiden palvelujen piiriin tapahtuu entistä myöhäi-
semmässä vaiheessa. Vuodesta 2005 vanhuspalvelujen tulosalueella on onnistuttu erittäin 
hyvin palvelurakenteen keventämisessä raskaista ympärivuorokautisista palveluista kevy-
empiin kotona asumista tukeviin palveluihin. Lisäksi vanhuspalvelujen tulosalueella on tehty 
vuoteen 2030 ulottuva palvelurakenteen tavoitetila, jota on muun muassa kuluneen vuoden 
aikana esitelty poliittisille päätöksentekijöille useissa eri tilaisuuksissa.  

Tulosalueella etsitään koko ajan uusia toimintatapoja sekä kehitetään toiminnan sisältöä, 
mutta erilaisten sähköisten ja etäpalveluiden käyttöönottoa (esimerkiksi sähkölukkojen laa-
jentaminen, videovälitteisten kotikäyntien aloittaminen) rajoittaa puuttuvat taloudelliset re-
surssit. Vuodelle 2020 tehdyistä investointiesityksistä karsittiin jo toistamiseen sähkölukko-
jen laajentamiseen tulosalueelta esitetyt määrärahat huolimatta siitä, että sähkölukkojen 
avulla kotihoidossa voidaan kohdentaa henkilöstöresurssit asiakkaiden hoitamiseen avain-
ten kuljettamisen sijaan. Myös turvapuhelinjärjestelmän uusimiseen esitetyt määrärahat 
vuodelle 2020 karsittiin jo toistamiseen, vaikka järjestelmässä on useita heikkouksia ja sitä 
kautta myös asiakkaiden turvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä.   

Talousresurssien lisäksi haasteita on ollut myös henkilöstön rekrytoinnissa, sillä koulutetusta 
henkilöstöstä on kasvava pula useiden kuntien alueella eikä kaikissa kunnissa ole ajoittain 
ollut saatavilla edes kouluttamattomia sijaisia. Myös vakituisten tehtävien hakijoiden määrä 
on romahtanut aikaisempiin vuosiin verrattuna, eikä kaikkiin vakituisiin tehtäviin ole ollut yh-
tään hakijaa. Kuluneen vuoden aikana vanhuspalveluista esitettiin mm. oppisopimuskoulu-
tuksen lisäämistä tulevaisuuden henkilöstöresurssien turvaamiseksi, sillä seuraavan kym-
menen vuoden aikana pelkästään kyseiseltä tulosalueelta eläköityy yli 200 hoitajaa.  

 
Kotona asumista tukevat palvelut – vastuualue 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidon säännöllisestä hoito- ja 
hoivapalvelusta, sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä tilapäisestä sairaanhoi-
dosta tai asiakkaan tarvitsemasta lyhytaikaisesta kotipalvelusta sekä ennaltaehkäisevistä 
palveluista, joita ovat muistineuvola ja hyvinvointia tukeva toiminta.  
Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta kotihoidon asiakkuus alkoi aina määräaikaisella kuntout-
tavalla arviointijaksolla, ellei sen järjestäminen ollut ilmeisen tarpeetonta. Arviointijakson ai-
kana panostettiin erityisesti siihen, että asiakkaan toimintakyky parani siten, että pitkäaikais-
ta palveluntarvetta voitiin mahdollisuuksien mukaan vähentää tai jopa estää. Vuoden aikana 
arviointijaksolla oli 439 asiakasta, joista 112 asiakasta pärjäsi ko. arviointijakson jälkeen il-
man kotihoidon apua, 82 asiakasta tarvitsi tilapäistä sairaanhoitoa tai hoivaa ja 245 säännöl-
listä kotihoitoa. Vuoden 2019 aikana säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä oli 16,9 % 
yli 75- vuotiaista (kotihoidon oman tuotannon palvelut). Edelliseen vuoteen verrattuna peit-
toprosentti on pienentynyt (vuonna 2018 noin 24 %).  
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Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2019 sekä tuleville lähivuosille on tuottavuuden ja vaikutta-
vuuden parantaminen. Tavoitteellista johtamis- ja esimiestyötä, uusien toimintatapojen käyt-
töönottoa, vanhasta poisoppimista, työnkuvien ja -sisältöjen muutosta sekä asiakkaiden toi-
mintakykyä tukevaa asiakaslähtöistä toimintatapaa kehitettiin hyödyntäen eri tietolähteistä 
saatua tietoa ja NHG:n vertaiskehittämisen avulla. Toimintatapoja tarkasteltiin kriittisesti em. 
vertaiskehittämisen avulla etsien oman toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tavoit-
teena oli, että kotihoidon asiakastarpeet ja resurssit kohtaavat optimaalisesti. Joulukuun 
2019 NHG:n tietojen mukaan lähihoitajien välitön työaikaprosentti oli Kainuussa 57 % ja sai-
raanhoitajien 34 %. Työntekijät tekivät keskimäärin 13 käyntiä työvuoronsa aikana ja käyn-
nin kesto oli keskimäärin 20 minuuttia. Vuoden 2019 alusta siirryttiin kotihoidon työnjaossa 
käyttämään ns. reittipohjaista tapaa, joka helpotti tuntuvasti työnjaon suorittamista.  

Rai arviointiin liittyvä riskityökalun käyttöönotto eteni suunnitellusti. Yhteenvedon mukaan 
alkuvuoden aikana arviointi tehtiin 1037 asiakkaalle ja heistä 7,7 %:lla oli korkea riski 
raskaampaan hoitoon siirtymiselle. Loppuvuoden aikana arviointi tehtiin 993 asiakkaalle ja 
heistä 9 %:la oli korkea riski raskaampaan hoitoon siirtymiselle.  

Sähköinen ovenavaus saatiin valmiiksi Kajaanin kotihoidon alueella. Asennettuja 
sähkölukkoja oli vuoden 2019 lopussa Kajaanissa ja Vuolijoen alueella yhteensä 434 kpl. 
Sotkamossa sähkölukkoja asennettiin 33 kpl. Etäkäyntien hyödyntämistä selviteltiin ja ko. 
käyntien toteuttaminen suunniteltiin aloitettavaksi kokeiluna yhteistyössä erään yrityksen 
kanssa. Lupauksista huolimatta ko. yritys ei pystynyt toimittamaan tarvittavia laitteita ja 
ohjelmia ja loppuvuodesta yritys ilmoitti vetäytyvänsä kotihoidon etäkäyntien tuottamisesta.  

Työhyvinvointikyselyn mukaan suurin kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointia heikentävä 
tekijä oli työn hallinnan tunteen haasteellisuus ja työn eettinen kuormitus. Lisäksi työntekijöi-
den työssä jaksamiseen heikentävästi vaikuttivat useat eri tekijät, kuten sijaisten saannin 
vaikeus. Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota sekä lisättiin työsuojelun kanssa 
tehtävää yhteistyötä. 
 
Kotihoidon tarvitsemaan lääkärin työpanokseen liittyen Tesan tulosalue nimesi kotihoidon 
vastuulääkärit jokaiseen kotihoitoyksikköön vuoden 2019 alusta. Työpanos osoittautui kui-
tenkin vähäiseksi tarpeeseen nähden. Loppuvuodesta suunniteltiin yhteistyössä Tesan toi-
mijoiden kanssa ostopalveluna hankittava lääkäripalvelun pilotointi vuosille 2020 – 2021. 
 
Kuluneen vuoden aikana selviteltiin useissa eri kotihoidon toimipisteissä sisäilmaongelmia ja 
niihin haettiin aktiivisesti ratkaisuja. Toimitiloihin liittyvissä kysymyksissä tehtiin säännöllistä 
yhteistyötä kuntien toimijoiden kanssa.  
 
 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut 
 
Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella toteutettiin toiminnan muutoksia halli-
tuksen hyväksymien päätösten mukaisesti. Vuolijoen hoivayksikön toiminta lakkasi ja yksik-
kö muuttui 1.10.2019 alkaen tehostetuksi palveluasumiseksi; asukkaille ja omaisille pidettiin 
infotilaisuuksia sekä informoitiin muutoksista myös yhteistyökumppaneita. Kokonaisuutena 
tehty muutos toteutui hyvin.  

Ristijärven sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito (hoivayksikkö) lakkaa uuden rakennuksen 
valmistuttua ja toiminta muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutto uusiin valmistuviin 
tiloihin toteutunee vuoden 2020 helmikuun lopulla. Muutosta valmisteltiin mm. pitämällä 
asukkaille ja omaisille infotilaisuuksia vuoden 2019 aikana.  
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Suomusalmen Hoitokoti Välskärin paikkavähennys kolmella (3) hoitopaikalla toteutui 
1.7.2019 alkaen. Kajaanin pääterveysasemalla toimivan Kajaanin hoivayksikön remontti-
suunnitelmia tehtiin vuoden 2019 aikana ja tarkemmat aikataulut saadaan vuoden 2020 ke-
väällä. Hyrynsalmen hoivayksikön remonttia suunniteltiin yhdessä kunnan edustajien kans-
sa; tavoitteena on remontoida hoivayksikön tilat vastaamaan nykyisiä lain vaatimuksia. Aika-
taulut selvinnevät kevään 2020 aikana. 

Talouteen liittyvät asiat olivat paljon esillä ja vastuualueella pyrittiin löytämään pysyviä sääs-
tökohteita. Hankintakiellon vuoksi ainoastaan välttämättömät potilasturvallisuuteen vaikutta-
vat hankinnat voitiin yksiköissä toteuttaa. Henkilöstön käyttöä tarkasteltiin suhteessa asuk-
kaiden hoitoisuuteen ja asukaspaikkojen käyttöasteeseen. Sijaispula näkyi jokaisella alueel-
la eikä sijaisia ollut aina saatavilla, vaikka tarvetta olisi ollut. Henkilökunta on joustanut ja 
tehnyt tarvittaessa pitempiä työvuoroja. Sijaispulalle ei näy tulevan helpotusta ja tilantee-
seen on pyritty löytämään keinoja mm. yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vastuualueen 
budjetti riitti eikä ylityksiä tullut. Asiakasmaksutuottoja tuli hieman arvioitua enemmän. 

Vuoden 2019 yksiköissä oli yksittäisiä influenssa- ja norovirusepidemioita. Myös VRE- kan-
tajia oli aiempaa enemmän. Yhteistyötä tehtiin hygieniahoitajan kanssa ja joka yksikköön 
nimettiin vastuuhenkilöt, jotka välittävät tietoa muulle henkilökunnalle. 

Lääkehoidon turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita vuoden 2019 aikana. Muun mu-
assa Hoitokoti Jokirinteellä Paltamossa ja Hoitokoti Toppilassa tehtiin lääkehuoneen turvalli-
suutta parantavia muutoksia sekä kiinnitettiin toimintatapoihin huomioita lääkehoitosuunni-
telmien päivityksen yhteydessä. 

Mitä kuuluu- kysely toteutui vuoden 2019 lopulla. Kehittämissuunnitelmat tehdään joka yksi-
kössä sekä vastuualueelle yksi yhteinen kehittämissuunnitelma helmikuun loppuun men-
nessä. Tuku- kysely toteutettiin keväällä 2019, tulos vastuualueelta oli 4,1. Vastaajia oli ai-
noastaan 90. 

Rai- osaamista vahvistettiin koko vastuualueella. Vastuualueella toimiva Rai-erityisosaaja 
aloitti syksyllä pitämään säännöllisesti (noin 1 x kk) Skypellä peruskoulutuksia, joihin kaikista 
yksiköistä oli mahdollista osallistua tarpeen mukaan. Syksyllä 2019 otettiin käyttöön myös 
Rai-perehdytyskortti, jotta pystyttiin paremmin seuraamaan työntekijöiden Rai-osaamista ja 
varmistamaan, että perehdytys oli ollut riittävää. 

Omavalvontasuunnitelma ja sen toteutuminen oli keskeinen seurattava asia vastuualueella 
vuoden 2019 aikana. Aiempaa tarkemmin kiinnitettiin huomioita siihen, että hoito- ja palve-
lusuunnitelmat tehdään ajallaan, lääkeluvat ovat kunnossa sekä omavalvonnan yksikkökoh-
taiset tiedot päivitetään heti, kun tulee jotain muutosta. Laatukäsikirjaan vietiin vuoden 2019 
aikana vastuualueella olevia työohjeita ja suunnitelmia, jotta tieto löytyy mahdollisimman 
helposti esimerkiksi perehdytystilanteissa. 

Tiukasta taloustilanteesta ja sijaispulasta huolimatta yksiköissä järjestettiin monenlaisia ta-
pahtumia asukkaiden arjen piristämiseksi. Kuvia tapahtumista jaettiin sosiaaliseen mediaan 
mahdollisuuksien mukaan.  

 
Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualue 
 
Vastuualueen toiminta pohjautui Kainuun soten yhtymähallituksen hyväksymään vanhuspal-
velujen talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019. Toiminta toteutui määräraho-
jen puitteissa, toimintakatteen toteuma oli 30.1.2020 tilanteen mukaan noin 97 %. Ennus-
teen mukaan näyttäisi syntyvän noin 0,4 M€ ylijäämää, joka muodostuu suurimmaksi osaksi 
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omaishoidon tuen KuEL- maksuista sekä perhehoidon kustannuksista.  Palvelut myönnettiin 
palvelutarpeen arvioinnin pohjalta kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.  

 
Vastuualueen toiminnan keskiössä oli ikääntyneiden kuntalaisten ohjaus ja neuvonta sekä 
palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi.  Maakunnallisella ohjauksella ja 
neuvonnalla tuettiin ikääntyneen omia voimavaroja, edistettiin toimintakykyä ja lisättiin koto-
na pärjäämisen tunnetta. Neuvonnassa ja ohjauksessa siirryttiin keväällä kuntakohtaisista 
puhelinnumeroista yhteen kuntalaisia palvelevaan puhelinnumeroon. Samalla liityttiin Kai-
nuun sotessa käytössä olleeseen takaisinsoittojärjestelmään.  Yhdeksän (9) kuukauden käy-
tön aikana takaisinsoittojärjestelmän kautta vastaanotettiin keskimäärin 335 puhelua kuu-
kaudessa ja takaisin soitettiin keskimäärin 360 puhelua kuukaudessa. Puheluliikennettä oli 
vilkkaimmin maanantaisin ja tiistaisin. 
 
Asiakasohjaukseen tuli vuoden aikana noin 11 000 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä 
lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti eli noin 28 %. Palvelutarpeiden arvi-
ointeja tehtiin 2 161, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 22 %. Sosiaalihuoltolain 
35 §:n mukaisia yhteydenottoja sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi yli 65 – vuotiais-
ta tuli 251 kpl. (luku ei sisälly em. asiakasohjauksen yhteydenottojen kokonaismäärään). Palvelutarve arvioitiin 
kiireellisessä tilanteessa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhtey-
denotosta. Palvelujen järjestämisessä huomioitiin palvelutakuun toteutuminen lain asetta-
missa määräajoissa. 
 
Yksityisten sosiaalipalvelutuottajien valvonta, erilaiset omaisten ja yksityisten hoitokotien 
hoitohenkilökunnan yhteydenotot, valvontakäynnit sekä erilaiset selvitykset lisääntyivät mer-
kittävästi sen jälkeen, kun alkuvuodesta valtakunnallisesti uutisoitiin esiin tulleista epäkoh-
dista vanhusten hoivayksiköissä. Koko vuoden ajalle ajoittuvien ja systemaattisesti suunni-
teltujen valvontakäyntien aikatalutusta muutettiin ja valvontakäyntien toteuttamista aikaistet-
tiin. Runsas uutisointi vanhusten hoivayksiköiden epäkohdista madalsi yhteydenottojen kyn-
nystä ja koko vuoden ajan vastuualueelle on tuli aikaisempaa enemmän valvontatoimenpi-
teitä aiheuttavia epäkohtailmoituksia. Luvanvaraisten palvelutuottajien valvontakäynneistä 
osa toteutettiin ennalta ilmoittamatta, mutta pääasiallisesti tarkastusajankohta ilmoitettiin ja 
samalla palveluntuottajaa pyydettiin toimittamaan ennakkomateriaali vastuualueelle hyvissä 
ajoin ennen valvontakäyntiä.   
 
Yhteenvetona voi todeta, että yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa toteutettiin sopimus-
katselmuskäynteinä, valvontakäynteinä, kirjallisina selvityspyyntöinä, palveluntuottajien ta-
paamisina sekä ohjauksellisina koulutuksina ja neuvontana. Asiakkaiden kohtelua koskevia 
ilmoituksia käsiteltiin muistutuksena, joiden ratkaisu toimitettiin asianosaiselle, palveluntuot-
tajalle toimeenpanoa varten sekä tiedoksi myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sosi-
aalihuollonylitarkastajalle.  
Valvontakäyntien edellyttämien toimenpiteiden toimeenpanoa annetussa aikataulussa val-
vottiin jatkuvasti ns. jälkikäteisvalvontana. 
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1.8.1.8 Ympäristöterveydenhuolto 
 
Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategi-
set päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

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

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

 

HYVINVOIVAT, 
AKTIIVISET JA 

OSALLISTUVAT 
ASIAKKAAT 

 

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN 
KAINUU  

 
 
 

TASAPAINOINEN 
TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

1. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

1.1 Valvonta-
suunnitelman 
toteutuminen 
valtakunnalli-
seen suosituk-
seen nähden 

 

1.1 Toiminnan 
kohdentami-
nen tärkeim-
piin osa-
alueisiin ris-
kinarvioinnin ja 
suunnitelmalli-
suuden avulla 

 

Toteuma 75 % 
(oma suunni-
telma), 29 % 
(valtakunnalli-
nen suunni-
telma) 

1.1.   100 % 
 
 

1.1   100 % 
 

 

1.1 Toiminnan kohden-
taminen tärkeimpiin osa-
alueisiin riskinarvioinnin 
ja suunnitelmallisuuden 
avulla 

Toteuma 68,5 % (oma 
suunnitelma),  
22,5 % (valtakunnallinen 
suunnitelma) 

1.2 Praktikko-
resurssien 
täyttöaste 

1.2 Rekrytoin-
nin onnistumi-
nen 

 

Kesälomansi-
jaisissa yhden 
vajaus 

1.2 Praktik-
kovirkojen 
täyttöaste 
100 % 

1.2 Praktik-
kovirkojen 
täyttöaste 
100 % 

1.2 Rekrytoinnin onnis-
tuminen 
 
Lyhytaikaisten sijaisten 
rekrytoinnissa vaikeuk-
sia 

1.3 Laborato-
riopalvelut 
järjestetty 

1.3 Yhteistoi-
minta palveluja 
tuottavan labo-
ratorion kans-
sa 

Yhteistyötä 
tehty 

1.3 Asiak-
kaan kannal-
ta riittävät 
palvelut 

1.3 Asiak-
kaan kannal-
ta riittävät 
palvelut 

1.3 Yhteistoiminta palve-
luja tuottavan laboratori-
on kanssa 
 
Yhteistyötä tehty 

1.4 Asiakasko-
kemus 

1.4 

Q-Pro-
järjestelmän 
käyttö ja asia-
kas-
kokemuksen 
kerääminen ja 
hyödyntämi-
nen 

 

Järjestelmän 

 1.4 Asiakas-
kokemuksen 
seuranta ja 
kehittäminen 

 

1.4 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 

1.4 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
tämisessä mukana ole-
minen ja siitä tiedotta-
minen asiakkaille 

1.4 Asiakaskokemuksen 
kerääminen ja hyödyn-
täminen 
 
Järjestelmän palaute 
kerätään ja hyödynne-
tään 
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palaute kerä-
tään ja hyö-
dynnetään 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

2 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

2.1 Virkojen ja 
toimien täyttö-
aste 

2.1  2.1 Riittävä 
henkilöstömi-
toitus 

2.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu 

2.1 Työn kuormittavuu-
den seuraaminen ja 
rekrytointi avoimiin vir-
koihin 

Virkojen täyttöaste  
97 % 

3. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

3.1 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

3.1 Kehittä-
miskeskustelut 
toteutuvat 
suunnitellusti 

Toteutumis-
prosentti 83 % 

3.1 Toteutu-
misprosentti 
80 – 100 %, 
koska lyhyt-
aikaisille ja 
määräaikai-
sille ei pidetä 

3.1 Toteutu-
misprosentti 
80 – 100 %, 
koska lyhyt-
aikaisille ja 
määräaikai-
sille ei pidetä 

 

3.1  Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitellusti 
 
Kehityskeskusteluiden 
toteuma 97 % 

 

4. Maakunta/sote 
-uudistuksen 
muutosten, orga-
nisaatiorakenteen 
ja talouden val-
mistelun toteutus 

4.1 Muutos-
työhön osallis-
tuminen 

 

4.1 

Toimenpideoh-
jelman toteut-
taminen 

On osallistuttu 
muutostyöhön 

4.1 Valmiste-
lutyöhön 
osallistumi-
nen mm.  
- johtaminen 
- organisaa-
tiorakenne 
- henkilöstö-
resurssien 
kohdentami-
nen 
- yhteistyö 

4.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

4.1 Toimenpideohjelman 
toteuttaminen 
 
Osallistuttiin muutostyö-
hön, kunnes sote/maku-
uudistus kaatui keväällä 
2019 

5. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

5.1 Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

5.1 
Varhaisen 
tuen 

-mallin käyttö 
 
13 pv/htv 
 
4.3 
Työyhteisön 
ilmapiirin 
kehittäminen 
 

5.1 
< 12 
pvä/HTV 

 

 

5.1 <10 
pvä/HTV 

5.1 Varhaisen tuen  
-mallin aktiivinen käyttö 
 
Tieto vuoden lopussa 
10,7 pvä/HTV 

5.1 Työyhteisön ilmapii-
rin kehittäminen 
 
Toimenpiteitä tehdään 
tarpeen mukaan 
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Toimenpiteitä 
on tehty 
tarpeen 
mukaan 

5.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

5.2 Työhyvin-
vointikyse-lyn 
palaute käsi-
tellään työyh-
teisössä 

 

Mitä kuuluu 
kyselyyn osal-
listuttu. 

5.2 Tulos > 4 
(0–5) 

5.2 Tulos > 4 
(0–5) 

5.2 Työhyvinvointiky-
selyn palautteen käsitte-
ly 
 
Mitä kuuluu? –kyselyyn 
osallistuttu ja tehty kehit-
tämissuunnitelma, jota 
toteutettu 

 

5.3 Täyden-
nyskoulutus 
pv/hlö 

5.3   Täyden-
nyskoulutuk-
sen suunnitte-
lu kehityskes-
kustelujen 
pohjalta ja 
koulutusten 
kirjaaminen 
HRM-
järjestelmään 

4.1 pv/hlö 

5.3  
>5 pv/hlö 

5.3   >5 
pv/hlö 

5.3 Täydennyskoulutuk-
sen suunnittelu kehitys-
keskustelujen pohjalta ja 
koulutusten kirjaaminen 
HRM-järjestelmään 
 
Toteutettu 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

6. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

6.1 Asiakas-
kokemus 

6.1 Asiakaspa-
lauttei-den 
kerääminen ja 
käsittely 

Palautteet on 
käsitelty 

6.1 Jatketaan 
asiakasko-
kemuksen 
keräämistä ja 
hyödyntämis-
tä eri mene-
telmillä 

6.1 Asiakas-
kokemusten 
perusteella 
palvelut muo-
toiltu vaikut-
tavammiksi 
ja luotetta-
vammaksi 

6.1 Asiakaspalautteiden 
kerääminen ja käsittely 
 
Palautteet on käsitelty 

6.2 Tietotar-
peet 

 

6.2  Sähköis-
ten palvelujen 
kehittäminen 

Kehittämistyö-
tä tehty 

6.2 Johdon 
työpöydän 
käyttö 

6.2 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessien 
ydin 

6.2 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 
 
Sähköisten palvelujen 
kehittäminen 
 
Kehittämistyötä tehty 

6.3 Johdon 
katselmusten 

6.3 Johdon 
katselmukset 

6.3 Johdon 
katselmukset 

6.3 Johdon 
katselmuk-
sen toteut-

6.3 Johdon katselmus-
käytänteen uudistami-
nen osana laadunhallin-
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toteutuminen Ei tehty toteutettu taminen tajärjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamista 
 
Johdon katselmus toteu-
tettu 

7. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
palveluproses-
siinsa 

 

7.1 Verkkosi-
vuja voi käyt-
tää asiakas-
palveluun (lu-
pa- ja ilmoi-
tusasioiden 
hoitaminen) 

7.1 Kehitäm-
me sähköistä 
asiointia 

Kehittämistyö 
aloitettu 

7.1 Sähköi-
sen asioinnin 
lisääminen 

7.1 Sähköi-
nen asiointi 
luonnollinen 
osa jousta-
vaa toimintaa 

7.1 Korvataan mahdolli-
suuksien mukaan henki-
lökohtaisia kontakteja 
sähköisillä palveluilla. 
Verkkosivusto on tärkeä 
palvelu- ja yhteydenot-
tokanava 
 
Kehittämistyö aloitettu 

7.2 Sähköinen 
raportointi 
onnistuu 

7.2 Osallistu-
minen valta-
kunnallisten 
tiedonsiirtoa 
koskevien 
raportointijär-
jestelmien 
kehittämiseen 

Osallistuttu 
pilotointiin 

7.2 Tiedon-
siirto valta-
kunnallisella 
raportointijär-
jestelmällä 
käytössä 

7.2 Tiedot 
saadaan 
siirrettyä 
joustavasti 
eteenpäin 

7.2 Sähköisen rapor-
toinnin kehittäminen 
valtakunnallisten ohjei-
den mukaan 
 
Toteutetaan valtakun-
nallisen ohjeen/ aikatau-
lun mukaisesti. Valta-
kunnallinen VATI 
-järjestelmä otettu käyt-
töön vuoden alusta 

8. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

8.1 Toimivat 
palveluketjut  

8.1  Palvelu-
ketjujen sään-
nöllinen päivit-
täminen 

On aloitettu 

 

 

 

8.1 Keskeiset 
palveluketjut 
määritetty ja 
kuvantami-
nen aloitettu 

 

 

8.1 Palvelu-
ketjut on 
päivitetty, 
niitä johde-
taan, katsel-
moidaan ja 
kehitetään 
järjestelmälli-
sesti 

8.1 Palveluketjujen 
säännöllinen päivittämi-
nen 
 
On aloitettu 

 

 

 

 8.2 Lean 
kehittämistyö-
hön osallistuttu 

8.2 Leanin 
huomioimi-
nen työyhtei-
sössä 

Lean-
johtajaval-
mennuskou-
lutukseen 
osallistumi-
nen 

8.2 Lean 
työtapa käy-
tössä 

8.2 Osallistuminen or-
ganisaatio Lean-
kehittämistyöhön 
 
Osallistuttu valmennus-
koulutukseen 

9. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi 
sote- ja maakun-
talain mukaisesti 

9.1 Työnjaon 
ja erikoistumi-
sen kehittämi-
nen 

9.1 Työohjeet 
päivitetään. 
Toimitaan 
mahdollisim-
man tehok-
kaasti ja toteu-
tetaan sovittua 
työnjakoa 

Tiimityön ke-
hittäminen 

9.1 Työohjei-
ta päivitetään 
ja työnjakoa 
kehitetään 
toimivuuden 
paranta-
miseksi 

9.1 Yhtenäi-
set toiminta-
tavat käytös-
sä 

 9.1 Työnjaon ja erikois-
tumisen kehittäminen 
yhteistyössä henkilöstön 
kanssa 
 
Tiimityö aloitettu 
1.3.2019  

 
 



184 
 

aloitettu  

 

 

9.2 Asiakas-
turvallisuus 
(Haipro, Tuku) 

Haipro = hait-
tatapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

 

9.2 Haipro-il- 
moituksia 
eläinlääkintä-
huollosta tehty 

 

9.2 Haipro-
tapahtumien 
perusteella 
suunnitellaan 
turvallisuutta 
parantavia 
toimenpiteitä 

9.2 Tuku-ky- 
selyn (2018) 
pohjalta nos-
tetaan kes-
keiset kehit-
tämiskohteet 
yhtenäisen 
turvallisuus-
kulttuurin 
edistämiseen 

9.2 Palvelut 
ovat vaikut-
tavia ja tur-
vallisia asia-
kasstrategian 
tavoitteiden 
mukaisesti 

9.2 Yhtenäi-
nen turvalli-
suuskulttuuri 
tukee asia-
kasturvalli-
suuden jat-
kuvaa paran-
tamista 

9.2 Turvallisuuden pa-
rantaminen Haipro-il- 
moitusten pohjalta 
 
Ilmoitukset käsitelty. 
Kehittämistoimenpiteitä 
tehty 
 

9.2 Kehitetään yhtenäis-
tä turvallisuuskulttuuria  
hyödyntämällä turvalli-
suuskulttuurikyselyn 
tuloksia (kysely kolmen 
vuoden välein) 
 
Osallistuttu kyselyyn 

 

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP18) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

Toteuma 1-12 kk 2019 
kursiivilla 

10. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

10.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

10.1 Taloutta 
seurataan ja 
poikkeamiin 
puututaan ja 
vältetään ali-
jäämän muo-
dostumista 

Seurattu vas-
tuualue- ja 
tulosaluepala-
verissa 

10.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

10.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

10.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista suh-
teessa talousarvioon 
 
Seurattu vastuualue- ja 
tulosaluepalaverissa 

11. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

11.1 Ajanta-
sainen hinnas-
to 

11.1 Hinnas-
ton uusiminen 

Uusi hinnasto 
voimaan v. 
2018 alusta 

11.1 Lain 
mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 100 
%:sti 

11.1 Lain 
mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 100 
%:sti 

11.1 Maksutaksojen 
päivittäminen säännölli-
sesti huomioiden lain-
säädännön perusteet 
maksulle 
 
Uusi hinnasto voimaan 
1.1.2020 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  
YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 
Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

Toteuma
-%

Muutos-% 
TP2019/TP
2018

Muutos-% 
TP2019/K
S2019

TOIMINTATUOTOT 478 425 0 425 -11,1 479 112,7 0,2 12,7 -1 -54
   Myyntituotot 226 209 0 209 -7,5 234 112,0 3,5 12,0 -8 -25
   Maksutuotot 251 215 0 215 -14,3 245 114,0 -2,4 14,0 6 -30
   Tuet ja avustukset 1 1 0 1 0,0 0 0,0 -100,0 -100,0 1 1
   Muut tuotot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TOIMINTAKULUT 2 395 2 500 0 2 500 4,4 2 402 96,1 0,3 -3,9 -7 98
       Palkat ja palkkiot 1 331 1 388 0 1 388 4,3 1 359 97,9 2,1 -2,1 -28 29
       Henkilösivukulut 424 424 0 424 0,0 417 98,3 -1,7 -1,7 7 7
   Henkilöstökulut 1 755 1 812 0 1 812 3,2 1 776 98,0 1,2 -2,0 -21 36
       Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
       Muiden palvelujen ostot 145 160 0 160 10,3 143 89,4 -1,4 -10,6 2 17
   Palvelujen ostot yhteensä 145 160 0 160 10,3 143 89,4 -1,4 -10,6 2 17
   Aineet ja tavarat 93 101 0 101 8,6 98 97,0 5,4 -3,0 -5 3
   Avustukset 92 85 0 85 -7,6 82 96,5 -10,9 -3,5 10 3
   Vuokrat 265 303 0 303 14,3 269 88,8 1,5 -11,2 -4 34
   Muut kulut 45 39 0 39 -13,3 34 87,2 -24,4 -12,8 11 5
TOIMINTAKATE -1 917 -2 075 0 -2 075 8,2 -1 923 92,7 0,3 -7,3 6 -152
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
VUOSIKATE -1 917 -2 075 0 -2 075 8,2 -1 923 92,7 0,3 -7,3 6 -152
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 -5 0 -5 -16,7 -5 100,0 -16,7 0,0 -1 0
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1 923 -2 080 0 -2 080 8,2 -1 928 92,7 0,3 -7,3 5 -152
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 923 -2 080 0 -2 080 8,2 -1 928 92,7 0,3 -7,3 5 -152

TP 2018 TP 2019

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

Talousarvio-    
muutokset

Muutos € 
TP2018/TP

2019

Muutos € 
KS2019/TP

2019

 
 

Mittarit/Tunnusluvut   
Mitta-
rit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Asukas, asia-
kas 

      

Asiakastyyty-
väisyyskyselyn 
tulokset 

QPR –
järjestelmän 
kautta ei ole 
tullut pa-
lautetta 

Järjestel-
män kautta 
on tullut 
yksittäisiä 
palautteita 

Asiakas-
palautteet 
on kerätty 
ja käsitelty 

Palautetta 
seurattu ja 
hyödyn-
netty 

Asiakaskoke-
muksen seuran-
ta ja kehittämi-
nen 

Palautetta seurat-
tu ja hyödynnetty 

Valvontasuun-
nitelman toteu-
tuminen valta-
kunnalliseen 
suunnitelmaan 
nähden (%) 

Suunnitel-
mallinen 
valvonta 88 
% (oma) ja 
28 % (val-
takunnalli-
nen) 

Toteuma 77 
% omaan ja 
29 % valta-
kunnalli-
seen tavoit-
teeseen 
verrattuna 

Toteuma 
66 % 
omaan ja 
21 % val-
takunnalli-
seen ta-
voittee-
seen ver-
rattuna 

Toteuma 
75 % 
omaan ja 

29 % val-
takun-
nalliseen 
tavoittee-
seen ver-
rattuna 

100 % Toteuma  
68,5 % omaan 
suunnitelmaan ja 
22,5 % valtakun-
nalliseen tavoit-
teeseen verrattu-
na 

Lain mukais-
ten laborato-
riopalvelujen 
järjestäminen 
vuodesta 2015 
alkaen 

Savo-
Karjalan 
ympäristö-
tutkimus 
Oy:n toimi-
piste on 
aloittanut 

Laboratori-
on analyy-
sipalvelut 
kilpailutettu 
ja Savo-
Karjalan 
ympäristö-

Riittävät 
laborato-
riopalvelut 
saatu 

Yhteistyö-
tä labora-
torion 
kanssa 
tehty 

Asiakkaan kan-
nalta riittävät 
palvelut 

Toteutettu 
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toiminnan 
Kajaanissa 
v. 2015 

tutkimus Oy 
voitti kilpai-
lun  

 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Sairauspois-
saolojen kehi-
tys (tpv/HTV) 

11 tpv/HTV 12 tpv/HTV 12 
tpv/HTV 

13 pv/htv < 10 tpv/HTV 10,7 tpv/HTV 

Työhyvinvoin-
tikyselyn kehi-
tys; ilmapii-
riosion  ka >4 

Ei toteutettu Esimiestoi-
minta 4,1 

ilmapiiri 4,1 

Ei toteutet-
tu 

Mitä kuu-
luu kyse-
lyyn osal-
listuttu 

Tulos >4  
(1-5) 

Mitä kuuluu? 
-kyselyyn osallis-
tuttu ja suunni-
telma kehittämis-
toimia tehty 

Täydennys-
koulutus 
pv/hlö 

5 pv/hlö 5 pv/hlö 5 pv/hlö  4,1 pv/hlö >5 pv/hlö Tieto saadaan 
vuoden lopussa 

Johtaminen, 
palveluiden 
järjestäminen 
ja tuotantota-
vat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Asiakaskoke-
mus 

 

Asiakaspa-
lautteet 
käsitelty 
(reklamaa-
tioita 2) 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilökun-
nan kanssa 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty 
henkilö-
kunnan 
kanssa 

Reklamaa-
tioita 3 kpl 

Reklamaa-
tiot käsitel-
lään 

(reklamaa-
tioita 3) 

Jatketaan asia-
kaskokemuksen 
keräämistä eri 
menetelmillä 
(reklamaatioita 
< 2 kpl) 

Reklamaatiot 
käsitellään 
(reklamaatioita 3 
kpl) 

Kehityskes-
kustelut (100 
%) %-osuus yli 
1 v kestävistä 
palvelussuh-
teista 

93 % 52 % 97 %  Toteutu-
mis-% 100 

Toteutumis-% 
80–100 % 

Kehityskeskus-
teluiden toteuma 
97 % 

Toimivat pal-
veluketjut 

Palveluket-
juja päivitet-
ty 

Päivitetty 
osittain 

Osallistut-
tu päivit-
tämiseen 

Päivitetty Keskeiset pal-
veluketjut mää-
ritelty ja kuvan-
taminen aloitet-
tu 

Työ aloitettu 

Johdon kat-
selmukset 
toteutettu 

Ei toteutettu Ei toteutettu Ei toteutet-
tu 

Ei toteutet-
tu 

Johdon katsel-
mukset toteutet-
tu 

Toteutettu 

Verkkosivut Verkkosivu- Sivuja päivi- Verkkosi-
vujen päi-

Verkkosi-
vuja on 

Sähköisen asi-
oinnin lisäämi-

Verkkosivuja on 
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päivitetty 

 

ja päivitetty tetty vittämi-
sessä on 
oltu mu-
kana.  
Palvelujen 
siirtoa 
verkkoon 
kehitetty 

päivitetty nen päivitetty 

Sähköinen 
raportointi 
onnistuu 

On osallis-
tuttu valta-
kunnallisen 
tiedonsiirto-
järjestelmän 
kehitystyö-
hön 

Tiedonsiirto 
onnistuu 
osittain ja 
kehittämis-
työtä on 
jatkettu 

Toimittu 
valtakun-
nallisten 
ohjeiden 
mukaisesti 

Osallistut-
tu valta-
kun-
nalliseen 
tietojärjes-
telmän 
pilotointiin 

Tiedonsiirto 
valtakunnallisel-
la raportointijär-
jestelmällä käy-
tössä 

Valtakunnallinen 
VATI-järjestelmä 
otettu käyttöön 

Työnjaon ja 
erikoistumisen 
kehittäminen 

Lakisäätei-
sen näyt-
teenoton 
toteuma 
100 % 

On kehitetty 
toimintata-
poja, työtä 
jatketaan 

Osallistut-
tu uudis-
tustyöhön 

Tiimityön 
valmistelu 
aloitettu 

 

On osallis-
tuttu uu-
distus-
työhön 

 

Työohjeita päi-
vitetään ja työn-
jakoa kehite-
tään toimivuu-
den paranta-
miseksi 

Osallistutaan 
sote- ja maa-
kuntauudistus-
työhön 

Tiimityö aloitettu 
1.3.2019 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018   TA 2019 Toteuma 1-12 kk 
2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot 
(toimintakulut) 

kasvu -% -
0,2 

kasvu -% -
4,7 

kasvu -% -
3,5 

kasvu -% 
2,4 

kasvu -% 1,0 kasvu -% 0,3 

Talousarvion 
toteutuminen 

89 % 93,4 % 94,6 % Toteuma  

95,7 % 

Tilinpäätös to-
teutuu talousar-
vion mukaan 

92,7 % 

Ajantasainen 
hinnasto 

 Maksutak-
sa hyväk-
sytty halli-
tuksessa 
16.12.2015 
§ 249 

Uusittu 
maksutaksa 
otettu käyt-
töön 
1.1.2016 
alkaen 

Uusittu 
maksutak-
sa valmis-
teltu ja 
otetaan 
käyttöön 
1.1.2018 
alkaen 

Uusi mak-
sutaksa 
otettu 
käyttöön 
1.1.2018 
alkaen 

Lain mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 100 
%:sti 

Uusi maksutaksa 
hyväksytty yhty-
mähallituksessa, 
voimaan 1.1.2020 
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Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12.2019 

Suunnitelmallisen valvonnan riskinarviointia on jatkettu. Vesilaitosten kanssa on käyty läpi 
valvontatutkimussuunnitelmia ja sovittu riskinarvioinnin laatimisesta vesilaitoksille. Ympäris-
töterveydenhuolto tulee hyväksymään uudistetun talousvesiasetuksen mukaiset vesilaitos-
ten riskinarvioinnit. Kolmen vesilaitoksen riskinarviointi on hyväksytty. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki ympäristöterveydenhuoltoon elintarvikevalvontaan 
liittyvän arviointi- ja ohjauskäynnin. Elintarvikevalvonnan yhtenä painopisteenä vuonna 2019 
oli valvonnan kohde- ja vaativuuskattavuuden varmistaminen. Käynnillä tarkasteltiin valvon-
taan liittyviä tietoja sekä keskusteltiin KUTI/VATI -tietojärjestelmän tiedoista ja elintarvike-
huoneistojen Oiva-tarkastuksista. 

Tupakkalain mukaisia parveketupakointiin liittyviä rajoituksia koskevia päätöksiä on tehty 
kahden taloyhtiön hakemuksesta. 

Häiriötilannesuunnitelmaa ja laatukäsikirjaa on päivitetty. Päivittäminen asetettiin yhdeksi 
painopistealueeksi vuodelle 2019. 

Valtakunnallinen tietojärjestelmä (VATI) on otettu käyttöön 1.1.2019 ja sen kehittämistyöhön 
ja käyttöön liittyviin koulutuksiin on osallistuttu. Aiemmin käytössä ollut Digia-tarkastaja-
ohjelma on irtisanottu. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on vaatinut runsaasti työtä jär-
jestelmän keskeneräisyyden vuoksi. 

Eläinlääkintähuollossa saatiin rekrytoitua kesäsijaiset, mutta sijaisten matkakorvausten pois-
taminen säästötoimenpiteenä vaikeutti loppuvuodesta sijaisten rekrytointia. Kuhmon eläin-
lääkärin virka täytettiin vuoden 2019 alusta alkaen. Kajaanin vastaanotolle täytettiin keväällä 
2019 molemmat pieneläinhoitajien toimet. 

Sotkamon eläinlääkintähuollon vastaanottotilojen saneeraus ja laajennus on valmistunut. 
Paltamon eläinlääkintähuollon tilat ovat valmistuneet perhekeskuksen tilojen yhteyteen. Hy-
rynsalmen eläinlääkäri toimii väistötiloissa Hyrynsalmen kunnanvirastolla home- ja kosteus-
ongelmien vuoksi. Hyrynsalmelle ei kunnan mukaan ole järjestymässä vastaanottotiloja tu-
levaisuudessakaan.  

Vuoden aikana hyväksyttiin yksi elintarvikealan laitos. 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön osallistuttiin alkuvuodesta siihen saakka 
kunnes sote- ja maakuntauudistustyö kaatui. 

Näytteenotto kohdistettiin lakisääteiseen näytteenottoon. Lisäksi on osallistuttu valtakunnal-
lisiin elintarvikevalvonnan projekteihin. 

TP19 oli -6,6 % KS19 verrattuna (138 000 euroa). Tuloja kertyi 20 000 euroa enemmän ja 
menot olivat 118 000 euroa pienemmät KS19 verrattuna. Suunnitellut talouden tasapainot-
tamistoimenpiteet toteutuivat. 
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1.8.1.9 Kainuunmeren Työterveys Oy 
 
Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Eija Alatalo 

Strategiakartta 2019–2023 
  

  
Näkökulmat     Strategiset päämäärät  
 
   
Talous 
   
 
 
 
   
Asukkaat 
 
 
 
 
Prosessit ja palvelut 
 
 
 
 
   
 
Henkilöstö 
 
 
 
 

 
 
 

Palvelulupaus: 

Toimimme asiakaslähtöisesti  

Henkilöstösi työkyky on meille tärkeintä. Tuotamme ja räätälöimme yrityksellesi kehittyviä työterveyshuollon 
palveluja yrityksesi tarpeiden mukaan. Käytössäsi on osaa ja moniammatillinen henkilöstö. Palvelumme ovat 

helposti saatavilla eri puolilla Kainuuta. Kehittyvät digipalvelut mahdollistavat joustavan ja edullisen yhteistyön. 
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää. Hoidamme kumppanuussopimuksilla työntekijöitäsi valtakunnallisesti 
myös muilla paikkakunnilla. Sairaanhoitopalveluitamme ohjaa hoidon tarpeen arviointi. Tavoitteena on, että 

hoidon tarve toteutuu oikea-aikaisesti oikeassa paikassa ja oikealla ammattihenkilöllä. 

Välitämme työkyvystäsi 

Huolehdimme koko työurasi ajan työkyvystäsi. Tarjoamme sinulle osaavien työterveyshuollon ammattihenkilöi-
den ja asiantuntijoiden tuen. Edistämme terveyttäsi ja toimintakykyäsi työhön ja työkykyyn olennaisesti vaikut-

tavissa asioissa. Painotamme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja vuorovaikutusta. 

Arvot 

Luottamus, oikeudenmukaisuus ja tutkittu tieto 

Visio 2023 

Olemme aito kainuulainen työterveys, joka toimii yrityksen työkykyjohtamisen ja työntekijän työkyvyn tukena. 
Toimintamme tavoitteena on tuottaa moniammatillisesti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia palveluja 
laadukkaasti ja edullisesti yhteistyössä yritysten kanssa. 

Tasapainoinen talous  

Aktiivinen ja säännöllinen työ-
terveysyhteistyö 

Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöi-
set toimintatavat sekä vaikutta-
vat palvelut 
 

Proaktiivinen moniammatillinen 
tiimityöskentely ja haluttu työ-
paikka 
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 Talous 

Strateginen pää-
määrä 
 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
  

 Tavoite 2019 Tavoite 
2023 

Toimenpiteet 

Toteutuma 2019 
kursiivilla 

1. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puitteis-
sa 

 

 

1.2 Asiakkuuksien 
säilyttäminen ja 
uusasiakas-
hankinta,  vetovoi-
maisuus ja hyvä 
imago 

1.1.  
Talousarvio ja 
tilinpäätös, osa-
vuosikatsaus  

 

 

 

1.2 asiakasmää-
rät  

 

 

 

 1.1. Tilinpäätös 
toteutuu  
talousarvion 
mukaan 

 

 

1.2. kasvava 
asiakas-
määrä 

1.1. Tilin-
päätös 
toteutuu  
talous-
arvion 
mukaan 

 

1.2. asiakas-
määrä 
kasvaa 
1 % /v 

1.1.  
Taloutta seurataan 
ja poikkeamiin puu-
tutaan 

tulos on 414 225,10 
euroa ylijäämäinen 
eli 275 % tavoittees-
ta 

1.2 itseohjautuvam-
pia tiimejä, vas-
tuu/vapaus, tiimin 
tuloksista ja talou-
desta reaaliaikainen 
tieto 

asiakasmäärä on 
11087 

2. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti ja tuot-
tavasti  

2.1.  
Henkilöstön, tii-
mien ja organi-
saation tuotta-
vuus-tavoitteet 
toteutuvat, tuotta-
vuus –prosentit 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.  
Lääkärit 70 % 

Hoitajat 60 % 

Fysioterapeutit 70 
% 

Psykologit 50 % 

 
 

3.1.  
Lääkärit 70 
% 

Hoitajat 60 
% 

Fysiotera-
peutit 70 % 

Psykologit 
50 % 

 

3.1. 
Kustannuslaskenta, 
tiedottaminen, val-
vonta ja seuranta 
 
tiimin tukeminen ja 
palkitseminen, tu-
lospalkkaus, tiimi 
mukaan taloussuun-
nitteluun ja seuran-
taan 

Tulospalkkauksen 
kriteerit on keskus-
teltu ammattiryh-
mien kanssa. Seura-
taan kuntakentän 
tilannetta, ei käytös-
sä. 

lääkärit 72 %, hoita-
jat 54 % 

fysioterapeutit 44 % 

psykologit 51 % 
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 Prosessit ja palvelut 

Strateginen pää-
määrä 

 

Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat sekä vaikuttavat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
 

 Tavoite 2019 Tavoite 2023 Toimenpiteet 

Toteutuma 2019 
kursiivilla 

5. Työkyvyn tuki-
malli 

5.1 

työterveysneuvot-
telujen määrä 

 

 

5.1 

550 kpl 

5.1 

600 kpl 

tiimi vastaa asiakas-
ryhmästä yhdessä, 
optimaalinen tiimiko-
ko 

työterveysneuvotte-

 Asiakas  

Strateginen pää-
määrä 
 

   

Aktiivinen ja säännöllinen työterveysyhteistyö 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
 

 Tavoite 2019 Tavoite 2023 Toimenpiteet 

Toteutuma 2019 
kursiivilla 

3. Työterveys-
yhteistyön toteu-
tuminen 

3.1.  
työpaikalle koh-
distuva toiminta 

 

 

 

3.2 työntekijöihin 
kohdistuva toi-
minta 

 

 

 

3.3 vuosisuunni-
telmat yrityksille 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 
 
1600 kpl 

 

 

3.2 14500 kpl 

 

 

 

 

3.3 90 % 

 

3.1. 
 
1750 kpl 
 
 
 

 
3.2 15000 kpl 

 

 

 

 

3.3 100 % 

3.1.-3.3 
Riittävät resurssit 
vastaamaan asia-
kasyritysten työ-
terveys-huollosta 

Työpaikalle koh-
distuvaa toimintaa 
oli 1586 kpl (työ-
paikkaselvitykset + 
luennot/ryhmät) eli 
99,1 % tavoitteesta 

Työntekijöihin 
kohdistuvaa toi-
mintaa oli 12 783 
kpl (kl 1) eli 88,2 % 
tavoitteesta 

 kaikkien tiimien 
vuosisuunnitel-
mista ei ole tietoa 

4. Asiakkaan osal-
lisuus  

 

4.1. 
sähköisen palve-
luohjauksen käyt-
töaste 

 4.1. 
5 % palveluista 
tapahtuu sen 
avulla 

4.1. 
20 % palveluis-
ta tapahtuu sen 
avulla 

4.1. 
tiedottaminen ja 
markkinointi 

Sähköisten palve-
luidenkäyttöaste 
on 5,8 % 
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luja 656 kpl eli 119,3 
% tavoitteesta 

6. Työpaikkaselvi-
tys-prosessi 

 6.1 
työpaikkaselvitys-
ten lkm 

 6.1 

890 kpl 

 

6.1 
950 kpl 

prosessin vastuu-
henkilö nimetty, 
yritysavain kysely 
kokemuksista 
prosessin vastuu-
henkilöt on nimetty, 
työpaikkaselvityksiä 
784 kpl eli 88 % 
tavoitteesta 
 

7. terveystarkas-
tus- prosessi 

7.1.  
terveystarkastus-
ten lkm, terveys-
tarkastuksiin käy-
tetty aika lyhen-
tyy, jatkokäyntejä 
ohjautuu asian-
tuntijoille 

 

 

7.1.  
 

2000 kpl vas-
taanotolla käyn-
tejä ja 600 kpl 
verkkotarkas-
tusta 

 

 

 

7.1.  
 

1600 kpl vas-
taanotolla 
käyntejä ja 
1000 kpl verk-
ko-tarkastusta 

 

7.1.  
prosessin vastuu-
henkilö nimetty 

asiakasavain kysely 
kokemuksista 

sähköinen työter-
veyskysely osana 
prosessia 

prosessin vastuu-
henkilöt on nimetty, 

terveystarkastuksia 
4952 eli 247,6 %  

sähköisiä terveystar-
kastuksia 746 kpl eli 
124,3 % tavoitteesta 

8. Kivunhoito työ-
terveys-huollossa- 
prosessi 

8.1.  
omat mittarit eri 
ammattiryhmillä 

asiakaskäyntien 
lkm 

 8.1.  
200 asiakasta 

8.1.  

400 asiakasta 

8.1.  
kiputiimi työskentely, 
asiakaspalaute 
 

Asiakaskäyntejä 
kipuvastaanotolla 34 
kpl eli 0,6 % tules- 
vastaanotoista lää-
käreillä 

9. Palveluiden 
saatavuus 

9.1 jonotusajat  9.1 
kiireelliset 1-3 
päivän sisällä, 
kiireettömät 3 
viikon sisällä, kl 
1 toiminta 2 kk 
sisällä 

9.1 
kiireelliset 
saman päivän 
sisällä, kiireet-
tömät 3 viikon 
sisällä, kl 1 
toiminta 2 kk 
sisällä 

9.1 jonotusajat 
kiireelliset 1,51 ar-
kipv, kiireettömät 
5,42 arkipv, kl 1 
toiminta  ka. 16,06 
arkipv 
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 Henkilöstö  

Strateginen pää-
määrä 

 

Proaktiivinen moniammatillinen tiimityöskentely ja haluttu työpaikka 

 
 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
 

 Tavoite 2019 Tavoite 2023 Toimenpiteet 

Toteutuma 2019 
kursiivilla 

10. Osaamisen 
kehittäminen 

10.1. 

koko henkilöstön 
koulutuspäivät/v 

10.2 koulutuspäi-
vät/ htv 

 

 10.1  

8 kpl 
 

10.2 

väh. 7 pv/v 
ammattihenkilö 
ja asiantuntijat, 
väh. 3 pv/ v 
muu henkilöstö 

10.1  

10 kpl 
 

10.2 

väh. 7 pv/v 
ammatti-
henkilö ja 
asiantuntijat, 
väh. 3 pv/ v 
muu henkilös-
tö 

10.1 
tiedon jakaminen 
ammattiryhmittäin, 
koko henkilöstön 
kesken Tutkittu tieto 
ja vaikuttavuus päi-
vässä 

Koko henkilöstön 
koulutustapahtumia 
6 kpl 

Koulutuspäiviä 251 
kpl eli 8,3 /htv 

11. tiimityöskentely 11.1. 
tiimien lukumää-
rä 

 11.1. 
6 

11.1.    
6 

11.1. 
esimiestuki, koulu-
tus 

tiimien lkm 6 

 
 
Tunnusluvut 
  
Tunnusluvut     TA 2019 Toteutuma 

2019 
Asiakas 
 

      

Asiakaskontak-
tien lkm 

    75 000 81716 

Henkilöstö        
henkilöstön 
lkm/htv 

    52/52 51/42,56 

sairauspoissa-
olot pv/htv 

    7 pv/htv 5,0/htv 

Prosessit ja 
palvelut 

      

Terveydenhoito-
käynnit 
 

    14500 12783 

Työpaikkatoi-
minta- 
käynnit 

    1600 1586 

Sairausvas-
taanotto käynnit 

    13 000 16488 

Talous       
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Kelan korvaus-
luokka 1 

    3 080 000 € 3 104 706 € 

Kelan korvaus-
luokka 2 

    2 520 000 € 2 933 540 € 

Kelan  
korvausluokka 0 

     118 595 € 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 31.12 2019 
 
Kainuunmeren Työterveys Oy aloitti toimintansa 1.1.2019. Omistajina ovat Kainuun sote, 
Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Paltamo. Kokonaissopi-
muksen perusteella myytävän sairaanhoidon osuus oli 7,8 % koko liikevaihdosta ja 489 922 
euroa. 
 
Vuoden aikana on kehitetty työterveyshoitajien etävastaanotto mahdollisuus omasoten kaut-
ta, joka on lähtenyt todella hitaasti käyntiin. Asiakkaille on tarjolla myös yleislääkäritasoisia 
etävastaanottoja iltaisin. Iltavastaanottoja on n. kerran viikossa. Viikonloppuvastaanottoja ei 
tarjota toistaiseksi heikon kysynnän vuoksi. 
 
Nettiajanvaraus uudistui joulukuussa ja ajanvarauksen voi tehdä suoraan nettisivuilta tai 
omasoten kautta. Työterveyshoitaja voi ”tiketin” kautta avata myös työterveyslääkärin, -
psykologin ja työfysioterapeutin ajanvarauksen asiakkaalle näkyville nettiajanvaraukseen. 
Suoravastaanottokoulutuksen saaneille työfysioterapeuteille on mahdollista varata aika 
myös suoraan netistä. 
 
Tiimeille on kehitetty Paljon palveluja käyttävien - raportit ja Paljon sairaspoissaoloja sisältä-
vien henkilöiden - raportit. Kehitteillä on Työnantaja Extranettiin sähköiset riskinarviointi ra-
portit, joita voi täyttää sekä työpaikat että työterveyshuolto. 
 
Työkyvyn tuki-mallissa otettiin käyttöön työterveyskeskustelu, joka on kevennetty versio työ-
terveysneuvottelusta. Sen voi käydä työterveyshoitaja työnantajan ja työntekijän kanssa. 
Tavoitteena on työkokeilu työntekijälle nykyisen työnantajan palveluksessa, kun työkykyä 
uhkaava signaali on havaittu. 
 
Työterveyspainotteisen sairausvastaanoton kärki oli suunnattu kipupotilaan työssä tukemi-
seen. Tavoitteena on kivun kroonistumisen ehkäisy ja työkykyisenä jatkaminen. Kiputiimin 
vaikuttavuuden arviointia ja toimintaa kehitettiin syksyn aikana. Arviointi tehdään kiputiimiin 
ohjautumisen yhteydessä, 3 kk kuluttua siitä ja vuoden kuluttua ensimmäisestä käynnistä 
kiputiimissä. Lomake löytyy sähköisenä Omasotesta.  
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1.8.2 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 

  

HALLINTO
Toimintatuotot 271 196 275 730 292 761 279 432 277 871 292 038 -0,2 4,5 5,1
Toimintakulut 3 204 3 840 4 889 6 779 5 218 4 787 -2,1 -29,4 -8,3
Toimintakate 267 992 271 890 287 872 272 653 272 653 287 251 -0,2 5,4 5,4
Rahoitustuotot ja -kulut 59 101 -661 -1 430 -1 430 -1 253 89,6 -12,4 -12,4
Poistot -25 -50 -53 0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Satunnaiset erät 245 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 268 271 271 941 287 158 271 223 271 223 285 998 -0,4 5,4 5,4
KESKITETYT YHTEISET PALVELUT
Toimintatuotot 6 787 6 038 5 783 5 098 5 098 5 360 -7,3 5,1 5,1
Toimintakulut 28 304 27 997 28 859 27 027 27 383 25 956 -10,1 -4,0 -5,2
Toimintakate -21 517 -21 959 -23 076 -21 929 -22 285 -20 596 -10,7 -6,1 -7,6
Rahoitustuotot ja -kulut -2 -2 -2 -2 -2 -2 0,0 0,0 0,0
Poistot -4 594 -5 654 -5 812 -6 762 -6 762 -6 468 11,3 -4,3 -4,3
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -26 113 -27 615 -28 890 -28 693 -29 049 -27 066 -6,3 -5,7 -6,8
PERHEPALVELUT
Toimintatuotot 8 674 5 369 5 525 6 076 6 076 5 965 8,0 -1,8 -1,8
Toimintakulut 77 514 72 358 73 813 73 472 73 453 74 375 0,8 1,2 1,3
Toimintakate -68 840 -66 989 -68 288 -67 396 -67 377 -68 410 0,2 1,5 1,5
Rahoitustuotot ja -kulut -1 -2 -3 0 0 -2 -33,3 0,0 0,0
Poistot -163 -169 -221 -240 -240 -207 -6,3 -13,8 -13,8
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -69 004 -67 160 -68 512 -67 636 -67 617 -68 619 0,2 1,5 1,5
SAIRAANHOIDON PALVELUT
Toimintatuotot 4 202 4 335 4 367 1 408 1 415 1 012 -76,8 -28,1 -28,5
Toimintakulut 31 387 32 000 34 529 15 102 15 094 16 135 -53,3 6,8 6,9
Toimintakate -27 185 -27 665 -30 162 -13 694 -13 679 -15 123 -49,9 10,4 10,6
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 -1 0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Poistot -506 -481 -482 -440 -440 -304 -36,9 -30,9 -30,9
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -27 691 -28 147 -30 645 -14 134 -14 119 -15 427 -49,7 9,1 9,3
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT
Toimintatuotot 18 043 19 063 18 574 25 136 25 196 22 954 23,6 -8,7 -8,9
Toimintakulut 109 291 112 682 121 348 131 888 131 655 141 378 16,5 7,2 7,4
Toimintakate -91 248 -93 619 -102 774 -106 752 -106 459 -118 424 15,2 10,9 11,2
Rahoitustuotot ja -kulut -2 -3 -3 0 0 -13 333,3 0,0 0,0
Poistot -645 -722 -658 -767 -767 -714 8,5 -6,9 -6,9
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -91 895 -94 344 -103 435 -107 519 -107 226 -119 151 15,2 10,8 11,1
VANHUSPALVELUT
Toimintatuotot 17 162 17 099 17 048 18 232 18 232 17 923 5,1 -1,7 -1,7
Toimintakulut 68 441 69 519 70 492 72 298 72 270 71 487 1,4 -1,1 -1,1
Toimintakate -51 279 -52 420 -53 444 -54 066 -54 038 -53 564 0,2 -0,9 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,0 0,0
Poistot -255 -292 -309 -275 -275 -238 -23,0 -13,5 -13,5
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -51 534 -52 712 -53 753 -54 341 -54 313 -53 807 0,1 -1,0 -0,9
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Toimintatuotot 354 438 477 425 425 479 0,4 12,7 12,7
Toimintakulut 2 372 2 386 2 394 2 500 2 500 2 402 0,3 -3,9 -3,9
Toimintakate -2 018 -1 948 -1 917 -2 075 -2 075 -1 923 0,3 -7,3 -7,3
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Poistot -16 -15 -6 -5 -5 -5 -16,7 0,0 0,0
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -2 034 -1 963 -1 923 -2 080 -2 080 -1 928 0,3 -7,3 -7,3
LIIKELAITOS: KAINUUN TYÖTERVEYS
Toimintatuotot 4 978 5 184 5 615
Toimintakulut 4 886 5 112 5 492
Toimintakate 92 72 123 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 1 1 3
Poistot -38 -42 -22
Satunnaiset erät 0 0 0
Tilikauden tulos 55 31 104 0 0 0

YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)
Toimintatuotot 326 418 328 072 344 535 335 807 334 313 345 731 0,3 3,0 3,4
Toimintakulut 320 513 320 782 336 324 329 066 327 573 336 520 0,1 2,3 2,7
Toimintakate 5 905 7 290 8 211 6 741 6 740 9 211 12,2 36,6 36,7
Rahoitustuotot ja -kulut 54 93 -670 -1 432 -1 432 -1 275 90,3 -11,0 -11,0
Poistot -6 204 -7 383 -7 541 -8 489 -8 489 -7 936 5,2 -6,5 -6,5
Satunnaiset erät 245 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0 0 0 -3 180 -3 181 0 0,0 -100,0 -100,0

TP 2019

Muutos % 
Tp-19/Tp -
18

Muutos % 
Tp-19/Ta -
19

Muutos % 
Tp-19/Ks -
19

TULOSALUEITTAIN   
1000 € TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 KS 2019
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1.8.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu; ulkoinen ennen eliminointeja  
 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä ja 
Kainuun työterveys -liikelaitos
(1000 €) TP 2018 KS 2018 TP 2019 KS 2019

Toteuma
%

Poikkeama 
KS/TP

TOIMINTATUOTOT    
Myyntituotot 312 445 291 880 308 339 293 990 104,9 14 349
./. Jäsenkunnilta 290 803 270 000 291 200 277 869 104,8 13 331
Maksutuotot 28 970 29 302 28 588 30 260 94,5 -1 672
Tuet ja avustukset 5 385 7 157 4 736 5 544 85,4 -808
Muut tuotot 3 350 3 753 4 068 4 519 90,0 -451
TUOTOT YHTEENSÄ 350 150 332 092 345 731 334 313 103,4 11 418

TOIMINTAKULUT
   Palkat ja palkkiot 141 666 138 620 143 473 141 475 101,4 1 998
   Henkilösivukulut 34 272 34 885 33 286 33 258 100,1 28
Henkilöstökulut yhteensä 175 938 173 505 176 759 174 733 101,2 2 026
   Asiakaspalvelujen ostot 56 230 48 405 56 074 50 392 111,3 5 682
   Muiden palvelujen ostot 54 851 52 233 47 334 48 687 97,2 -1 353
Palvelujen ostot yhteensä 111 081 100 638 103 408 99 079 104,4 4 329
Aineet ja tavarat 25 377 24 152 25 540 24 615 103,8 925
Avustukset 14 179 14 324 14 771 14 257 103,6 514
Vuokrat 13 998 14 410 13 874 13 832 100,3 42
Muut kulut 1 244 1 386 2 167 1 055 205,4 1 112
Muut toimintakulut yhteensä 54 798 54 272 56 352 53 759 104,8 2 593
KULUT YHTEENSÄ 341 817 328 415 336 519 327 571 102,7 8 948

 
TOIMINTAKATE 8 333 3 676 9 211 6 741 136,6 2 470

Rahoituskulut ja -tuotot -666 -29 -1 276 -1 432 89,1 156
VUOSIKATE 7 667 3 647 7 935 5 309 149,5 2 626

POISTOT -7 564 -7 432 -7 936 -8 489 93,5 553
Satunnaiset erät 0 0  
TILIKAUDEN TULOS 104 -3 785 -1 -3 180 0,0 3 179
Varausten ja rahastojen muutos  
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 104 -3 785 -1 -3 180 0,0 3 179  
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1.8.4 Investointiosan toteutumisvertailu 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
ja Kainuun työterveys -liikelaitos

€ TP 2018 TA 2019 TP 2019
Toteuma 

%
Poikkeama 
TA/TP

Yhteensä=SITOVUUSTASO 48 781 683 49 400 000 53 731 844 108,8 4 331 844
Rakennukset
  KAKS; korjaus ja lisärakentaminen 51 264 3 659 000 218 850 6,0 -3 440 150
  KAKS; uusi sairaala 46 066 289 42 431 000 50 954 741 120,1 8 523 741

Koneet ja kalusto 2 556 176 3 310 000 2 522 506 61,7 -787 494
  Yhteisten tietojärjestelmien hankinta; Keskitetyt yht.palv. 237 081 750 000 463 090 42,5 -286 910
  Tietojärjestelmät, Sote 863 219 1 310 000 556 920 42,5 -753 080
  Muut koneet ja kalusto 1 455 876 1 250 000 1 502 496 120,2 252 496

Irtaimiston myynti 0 0 -15 000

Osakkeet 150 000 51 000 51 000 100,0 0

Osakkeiden myynti -42 046 0 -252 0

Kainuun Työterveysliikelaitos 0 0
 

Rakennukset, KAKS uusi sairaala: TA2018 48 966 000 €, TP2018 46 066 289 €,  
poikkeama 2018 – 2 899 711 €. 
 
Investoinnit 2019 
 
Uusi sairaala  
 
Kainuun uusi sairaala toteutetaan allianssiurakkana, jossa Kainuun soten kumppaneina toi-
mivat Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija), Caverion Suomi (talotekniikan urakoitsija) 
Sweco Arkkitehdit, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja Sweco PM. Urakan 
kokonaislaajuus on 46 200 brm2. 
 
Rakentamisen kokonaisbudjetti on 153 milj. euroa, josta allianssin tavoitehinta on 132,4 milj. 
euroa, tilaajan hankinnat 16,1 milj. euroa, riski- ja bonusvaraus 2,0 milj. euroa ja tilaajan 
hankekustannukset 2,5 milj. euroa.  Lisäksi uuden sairaalan ict-investointeihin on varattu 6 
milj. euroa.   
 
Hankkeen toteutuneet investointikustannukset sisältäen sekä kehitysvaiheen että toteutus-
vaiheen kustannukset ovat vuoden 2019 loppuun mennessä allianssin osalta 112,44 milj. 
euroa ja toteutuneet kokonaiskustannukset yhteensä 131,88 milj. euroa. 
 
Rakennushankkeen investointilaina otetaan sote-kuntayhtymän taseeseen. Kuntayhtymä on 
tehnyt rahoitussopimuksen NIB:n (Pohjoismainen Investointipankki) sekä EIB:n (Euroopan 
Investointipankki) kanssa.  
 
Maaliskuun lopussa 2019 ensimmäisenä valmistui uusi logistiikkaterminaali eli G-rakennus 
(n. 1000 brm2).  Terminaalissa työskentelee kuntayhtymän materiaalipalveluiden henkilös-
töä ja siellä käsitellään saapuvat ja lähtevät lähetykset sekä jäte- ja pyykkijakeita. G-
rakennuksessa ja terminaalin alueella on myös koko sairaalaa palvelevia tiloja ja teknisiä 
järjestelmiä.   
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Vuoden 2019 aikana päärakennuksen tiloja ja tekniikkaa on viimeistelty luovutuskuntoon. 
Tilat ovat valmistuneet lohkoittain erillisen aikataulun mukaisesti. Keväästä 2019 saakka 
käynnissä olleiden toimintakokeiden tarkoituksena on ollut testata teknisten järjestelmien 
toimivuutta. I-vaiheen vastaanottokokous pidettiin 31.10.2019, jolloin rakennus on siirtynyt 
Kainuun soten ylläpitoon sovittuja viimeistely- ja korjaustoimia lukuun ottamatta. Pääurakoit-
sijan ottama rakennustyövakuutus lakkautettiin 31.10.2019 klo 24:00 jälkeen ensimmäisen 
vaiheen osalta. Palvelutuottajilla oli loppuvaiheiden töille sekä jälki- ja takuutyöt kattava va-
kuutus. Tilaajan kiinteistövakuutus astui voimaan 1.11.2019. Ensimmäisen vaiheen takuuai-
ka alkoi 5.12.2019 ja päättyy 6.12.2022. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa päärakennuksesta otettiin käyttöön n. 30 000 brm2, joka sisältää 
sairaalan kiireellisen hoidon osat, kuten päivystys-, leikkaus-, synnytys- ja tehohoidon tilat 
sekä kuvantamisen, näytteenoton, päiväsairaalan ja toimenpideyksikön sekä osan vuode-
osastoista.  Toiseen vaiheeseen vuosille 2020 ja 2021 jäävät kiireettömän hoidon osat, käy-
tännössä poliklinikkatilat ja loput osastot. Toisen vaiheen työt ovat käynnissä ja jatkuvat 
suunnitelmien mukaisesti. 
 
Loppuvuoden 2019 aikana sekä alkuvuodesta 2020 sairaalan henkilökuntaa on koulutettu 
tilojen ja tekniikan käytöstä sekä tilat on varusteltu ja kalustettu käyttöä varten. Ensimmäiset 
potilaat tutkittiin kuvantamisyksikössä jo marraskuussa 2019, mutta varsinainen hoitotyö 
käynnistyi 22.1.2020 alkaen. 
 
ICT-investoinneilla pyritään toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseen ja sujuvien hoitopro-
sessien tukemiseen. Vuoden 2019 aikana määriteltiin ja testattiin Imatis -tuotannon-
ohjausjärjestelmää ja syksyllä aloitettiin pilottikäyttö Päivystyksessä ja loppuvuonna myös 
vuodeosastoilla A ja B. Samassa yhteydessä on pilotoitu Mobilix -mobiilisovellusta tilan-
nenäkymissä ja Tehtävänhallinnassa. Lisäksi vuoden 2019 syksyn aikana on rakennettu 
kattava av- ja infoTV -järjestelmä, joka kytkeytyy myös tuotannonohjausjärjestelmään poti-
laan sisäänkutsun osalta osana potilasvirranhallintaa. 
 
Kuvallinen henkilökortti otettiin käyttöön syksyn 2019 aikana ja on osa uuden sairaalan ku-
lunhallintajärjestelmää ja hallinnoi käyttöoikeuksia eri järjestelmiin. Varastoautomaatit otettiin 
käyttöön loppusyksystä 2019 ja niistä on rakennettu integraatiot tarvittaviin pääjärjestelmiin, 
SAP ja välinehuollon Gemini.   
 
Lisäksi vuoden aikana on rakennettu kattava 9Solution henkilö-kutsu ja turvajärjestelmä, 
joka lisää merkittävästi sekä henkilökunnan että asiakkaiden turvallisuutta uudessa sairaa-
lassa. 
 
Kainuun uusi sairaala ja Kainua-allianssi palkittiin kesäkuussa 2018 Suomen ja Baltian alu-
een parhaana tietomallihankkeena ja lisäksi kunniamaininnalla globaalissa Teklan BIM-
Awards kilpailussa 140 kansainvälisen hankkeen joukosta. 
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1.8.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä ja Kainuun työterveys -
liikelaitos

1 000 € TA 2018 TP 2018 TA 2019 TP 2019
Toteuma-% Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

TOIMINNAN RAHAVIRTA   
Vuosikate 3647 7667 5309 7936 110,2 2627
Satunnaiset erät 0 0  0
Tulorahoituksen korjauserät 4007 0 -2810   -2810
TOIMINNAN RAHAVIRTA 3647 11674 5309 5126 220,1 -183

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
Investointimenot -53816 -48884 -49451 -54745 9,2 -5294
Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 0 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 42 482 482
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -53816 -48782 -49451 -54263 9,4 -4812

Toiminta ja investoinnit, netto -50169 -37108 -44142 -49137 26,0 -4995
Rahoitustoiminta

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäykset -13 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0  

LAINAKANNAN MUUTOKSET  
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50000 45000 50000 0,0 50000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -500 -556 -56 -11,2 -56
Lyhytaikaisten lainojen muutos 12000 -12000
Lainakannan muutokset 49500 56431 37944 14,0 37944

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 -461  
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0 -21675 17275  17275
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 49500 34756 54758 -29,8 54758
RAHAVAROJEN MUUTOS -669 -2352 -44142 5621 -251,6 49763

Rahavarat kauden lopussa 7899 8893 14514 12,6 994
   Rahavarat 1.1. 8568 11245 8893 31,2 2677
YHTEENSÄ -669 -2352 5621 -251,6 -1683  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT       

2.1  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 

2.1.1 Kainuun soten tuloslaskelma  

TULOSLASKELMA 01.01. -31.12.2019 01.01. -31.12.2018

KAINUUN  SOTE
T O I M I N T A T U O T O T 345 731 353,53 344 534 464,80

MYYNTITUOTOT 308 339 001,35 306 856 423,98

MAKSUTUOTOT 28 587 919,71 28 970 209,82

TUET JA AVUSTUKSET 4 736 369,66 5 366 188,44

MUUT TOIMINTATUOTOT 4 068 062,81 3 341 642,56

T O I M I N T A K U L U T -336 519 592,74 -336 324 124,20

Palkat ja palkkiot -143 473 109,29 -139 635 772,79

Eläkekulut -28 102 340,01 -28 190 116,01

Muut henkilösivukulut -5 183 627,95 -5 613 795,96

Henkilösivukulut -33 285 967,96 -33 803 911,97

HENKILÖSTÖKULUT -176 759 077,25 -173 439 684,76

Asiakaspalvelujen ostot -56 074 382,99 -56 092 485,87

Muiden palvelujen ostot -47 333 821,08 -52 452 629,89

PALVELUJEN OSTOT -103 408 204,07 -108 545 115,76

Ostot tilikauden aikana -25 415 474,76 -25 164 437,84

Varastojen lisäys/vähennys -125 336,42 -75 477,75

AINEET, TARVIKKEET JA TARVIKKEET -25 540 811,18 -25 239 915,59

AVUSTUKSET -14 771 012,13 -14 178 554,68

MUUT TOMINTAKULUT -16 040 488,11 -14 920 853,41

T O I M I N T A K A T E 9 211 760,79 8 210 340,60

KORKOTUOTOT 9 383,79 28 562,29

MUUT RAHOITUSTUOTOT 289 786,15 232 430,15

KORKOKULUT -663 927,06 -229 361,60

MUUT RAHOITUSKULUT -910 858,57 -700 026,04

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 275 615,69 -668 395,20

V U O S I K A T E 7 936 145,10 7 541 945,40

POISTOT JA ARVONALENNUKSET -7 936 145,10 -7 541 945,40

SATUNNAISET TUOTOT 0,00 0,00

T I L I K A U D E N    T U L O S 0,00 0,00

TULOSLASKELMA 0,00 0,00

KUNNAN TULOSLASKELMA 0,00 0,00
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2.1.2 Kainuun soten rahoituslaskelma  
 

RAHOITUSLASKELMA 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018

KAINUUN SOTE

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 7 936 145,10 7 541 945,40

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -2 810 102,00 4 007 258,00

TOIMINNAN RAHAVIRTA 5 126 043,10 11 549 203,40

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot 53 747 095,98 -48 883 830,23

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 60 100,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -15 252,29 42 046,98

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 53 731 843,69 -48 781 683,25

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -48 605 800,59 -37 232 479,85

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0,00 -13 720,00

   Antolainasaamisten lisäys 0,00 -13 720,00

Antolainasaamisten vähennys 0,00 0,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET 37 944 426,50 56 444 426,50

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00 45 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -55 573,50 -555 573,50

Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 000,00 12 000 000,00

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 17 475 396,84 -21 919 525,58

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -18 463,65 -221 370,05

Vaihto-omaisuuden muutos -493 884,26 -188 314,80

Saamisten muutos 7 943 217,12 -22 357 852,91

Korottomien velkojen muutos 10 044 527,63 848 012,18

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 55 419 823,34 34 511 180,92

RAHAVAROJEN MUUTOS 6 814 022,75 -2 721 298,93

RAHAVAROJEN MUUTOS 6 814 022,75 -2 721 298,93

Rahavarat kauden lopussa 14 388 896,72 7 574 873,97

Rahavarat 1.1. 7 574 873,97 10 296 172,90  
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2.1.3 Kainuun soten tase   
       

  
TASE  

VASTAAVAA 2019 2018 VASTATTAVAA 2019 2018

PYSYVÄT VASTAAVAT 163 462 154,03 117 666 455,44 OMA PÄÄOMA 13 891 761,10 13 891 761,10
Aineettomat hyödykkeet 1 868 884,95 1 838 965,42 Peruspääoma 12 891 761,10 12 891 761,10
   Aineettomat oikeudet 433 906,43 742 870,38 Muut omat rahastot 1 000 000,00 1 000 000,00
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 434 978,52 1 096 095,04 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet 160 564 534,46 114 849 503,11 PAKOLLISET VARAUKSET 6 103 014,00 8 913 116,00
   Maa- ja vesialueet 848 405,92 848 405,92 Muut pakolliset varaukset 6 103 014,00 8 913 116,00
   Rakennukset 24 731 697,30 26 671 814,23
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 335 224,35 2 536 921,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 723 216,53 1 699 766,00
   Koneet ja kalusto 4 131 903,76 4 424 347,50 Valtion toimeksiannot 218 742,42 227 300,63
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 128 517 303,13 80 368 013,99 Lahjoitusrahastojen pääomat 358 272,01 368 177,45

Muut toimeksiantojen pääomat 1 146 202,10 1 104 287,92
Sijoitukset 1 028 734,62 977 986,91
   Osakkeet ja osuudet 656 503,00 605 755,29 VIERAS PÄÄOMA 189 746 786,29 141 757 832,16
  Muut lainasaamiset 0,00 0,00 Pitkäaikainen 130 025 133,10 80 080 706,60
   Muut saamiset 372 231,62 372 231,62   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 130 025 133,10 80 080 706,60

  Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 273 085,47 1 231 171,29
   Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 Lyhytaikainen 59 721 653,19 61 677 125,56
   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 126 883,37 126 883,37   Joukkovelkakirjalainat 0,00 12 000 000,00
   Muut toimeksiantojen varat 1 146 202,10 1 104 287,92   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 55 573,50 55 573,50

  Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
VAIHTUVAT  VASTAAVAT 46 729 538,42 47 364 848,53   Saadut ennakot 5 000,00 5 000,00
  Vaihto-omaisuus 2 337 403,95 1 843 519,69   Ostovelat 22 208 836,57 15 173 718,11
  Aineet ja tarvikkeet 2 337 403,95 1 843 519,69   Muut velat 3 513 170,02 3 234 072,42

  Siirtovelat 33 939 073,10 31 208 761,53
Saamiset 30 003 237,75 37 946 454,87
  Pitkäaikaiset saamiset 132 212,65 131 638,32 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 211 464 777,92 166 262 475,26
  Lainasaamiset muilta 132 212,65 131 638,32
  Lyhytaikaiset saamiset 29 871 025,10 37 814 816,55
  Myyntisaamiset 6 471 290,27 9 017 951,75
  Lainasaamiset muilta 69 681,75 86 299,82
  Muut saamiset 5 560 802,34 4 735 957,33
  Siirtosaamiset 17 769 250,74 23 974 607,65

Rahat ja pankkisaamiset 14 388 896,72 7 574 873,97

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 211 464 777,92 166 262 475,26
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2.2 Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat  

2.2.1 Kainuun Työterveys -liikelaitos tuloslaskelma  
 

01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018

 
LIIKEVAIHTO -7,50 5 589 014,90
Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 7 820,79
TUET JA AVUSTUKSET 0,00 18 534,81
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 -136 917,79
PALVELUJEN OSTOT -291,47 -2 536 445,58
MATERIAALIT JA PALVELUT -291,47 -2 673 363,37
Palkat ja palkkiot 0,00 -2 030 377,22
 Eläkekulut 0,00 -385 841,08
 Muut henkilösivukulut 0,00 -82 137,73
Henkilöstösivukulut 0,00 -467 978,81
HENKILÖSTÖKULUT 0,00 -2 498 356,03
Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 -21 711,60
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00 -21 711,60
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 0,00 -321 148,03
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -298,97 100 791,47
KORKOTUOTOT 0,00 0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT 0,00 3 188,84
Muille maksetut korkokulut 0,00 -224,59
Korvaus peruspääomasta -54,34 -125,86
MUUT RAHOITUSKULUT -54,34 -350,45
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -54,34 2 838,39
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN 
SATUNNAISIA ERIÄ JA VARAUKSIA

-353,31 103 629,86

Poistoeron vähennys 0,00 0,00
Rahastojen vähennys 0,00 0,00
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN 
VÄHENNYS

0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -353,31 103 629,86  
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2.2.2 Kainuun Työterveys -liikelaitos rahoituslaskelma  
 

01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018

EUR EUR

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 298,97 100 791,47

Poistot ja arvonalennukset 0,00 21 711,60

Rahoitustuotot ja -kulut 54,34 2 838,39

TOIMINNAN RAHAVIRTA 353,31 125 341,46

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot 997 500,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot -466 271,42

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 531 228,58 0,00

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 531 581,89 125 341,46

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

   OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 461 300,00 0

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 200 202,55 244 120,83

Saamisten muutos muilta -731 970,40 124 548,11
Korottomien velkojen muutos 
kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 -60 965,88

Korottomien velkojen muutos muilta 932 172,95 180 538,60

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 661 502,55 244 120,83

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 193 084,44 369 462,29

RAHAVAROJEN MUUTOS -1 193 084,44 369 462,29

Rahavarat kauden lopussa 125 337,74 1 318 422,18

Rahavarat 1.1. 1 318 422,18 948 959,89  
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2.2.3 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tase   

TASE 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistot 0,00 2 068,88
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 553,89

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 2 622,77
 Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 0,00 2 348,65
Sijoitukset 536 200,00 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 536 200,00 4 971,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
 Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset 0,00 646 736,66

Muut saamiset 9 273,46 59 568,84
Siirtosaamiset 0,00 34 938,36

 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 273,46 741 243,86

Rahat ja pankkisaamiset 125 337,74 1 318 422,18

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 134 611,20 2 059 666,04

VASTAAVAA YHTEENSÄ 670 811,20 2 064 637,46
   

 
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma 286 039,38 286 039,38

Muut omat rahastot 176 039,38 176 039,38
Edellisten tilikausien ylijäämä 209 031,41 566 701,55

 Tilikauden yli-/alijäämä -353,31 103 629,86
Oma pääoma yhteensä 670 756,86 1 132 410,17

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Ostovelat 0,00 519 242,18

Muut velat 0,00 50 387,18
Siirtovelat 54,34 362 597,93

Vieras pääoma yhteensä 54,34 932 227,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 670 811,20 2 064 637,46  
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2.3 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetyt tilinpäätöslaskelmat   
Laskelmista on eliminoitu Kainuun soten ja Työterveys -liikelaitoksen väliset liiketapahtumat 

2.3.1 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetty tuloslaskelma   
 
KAINUUN SOTE JA KAINUUN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot 345 731 346,03 347 300 818,31
  Myyntituotot 308 338 993,85 309 614 671,00
  Maksutuotot 28 587 919,71 28 961 687,51
  Tuet ja avustukset 4 736 369,66 5 384 723,25
  Muut toimintatuotot 4 068 062,81 3 339 736,55

Toimintakulut -336 519 884,21 -338 967 974,64
  Henkilöstökulut -176 759 077,25 -175 938 040,79
     Palkat ja palkkiot -143 473 109,29 -141 666 150,01
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -28 102 340,01 -28 575 957,09
    Muut henkilösivukulut -5 183 627,95 -5 695 933,69
Palvelujen ostot -103 408 495,54 -108 319 453,70
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana -25 415 474,76 -25 224 173,08
  Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -125 336,42 -75 477,75
 Avustukset -14 771 012,13 -14 178 554,68
 Muut toimintakulut -16 040 488,11 -15 232 274,64
Toimintakate 9 211 461,82 8 332 843,67

Rahoitustuotot ja -kulut -1 275 670,03 -665 556,81
  Korkotuotot 9 383,79 28 562,29
  Muut rahoitustuotot 289 786,15 235 618,99
  Korkokulut -663 927,06 -229 361,60
  Muut rahoituskulut -910 912,91 -700 376,49
Vuosikate 7 935 791,79 7 667 286,86
Poistot ja arvonalentumiset -7 936 145,10 -7 563 657,00
  Suunnitelman mukaiset poistot -7 517 047,47 -7 517 047,47
  Arvonalentumiset 0,00 -46 609,53
Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 0,00
  Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Tilikauden tulos -353,31 103 629,86
Poistoeron lisäys/vähennys 0,00 0,00
Rahastojen lisäys/vähennys 0,00 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä -353,31 103 629,86  
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2.3.2 Kainuun soten ja Työterveyden yhdistetty rahoituslaskelma 
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2.3.3 Kainuun soten ja Työterveys –liikelaitoksen yhdistetty tase 
T A S E 
KAINUUN SOTE JA TYÖTERVEYS

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018 VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018
    

PYSYVÄT VASTAAVAT 163 998 354,03 117 671 426,86 OMA PÄÄOMA 14 562 517,96 15 024 171,27
Aineettomat hyödykkeet 1 868 884,95 1 841 588,19 Peruspääoma 13 177 800,48 13 177 800,48
   Aineettomat oikeudet 433 906,43 744 939,26 Muut omat rahastot 1 176 039,38 1 176 039,38
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 434 978,52 1 096 648,93 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 209 031,41 566 701,55
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 0,00 0,00 Tilikauden yli/alijäämä -353,31 103 629,86
 
Aineelliset hyödykkeet 160 564 534,46 114 851 851,76 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
   Maa- ja vesialueet 848 405,92 848 405,92     VARAUKSET 0,00 0,00
   Rakennukset 24 731 697,30 26 671 814,23    Poistoero 0,00 0,00
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 335 224,35 2 536 921,47
   Koneet ja kalusto 4 131 903,76 4 426 696,15 PAKOLLISET VARAUKSET 6 103 014,00 8 913 116,00
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 128 517 303,13 80 368 013,99    Muut pakolliset varaukset 6 103 014,00 8 913 116,00

  
Sijoitukset 1 564 934,62 977 986,91 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 723 216,53 1 699 766,00
   Osakkeet ja osuudet 1 192 703,00 605 755,29    Valtion toimeksiannot 218 742,42 227 300,63
   Muut saamiset 372 231,62 372 231,62    Lahjoitusrahastojen pääomat 358 272,01 368 177,45

   Muut toimeksiantojen pääomat 1 146 202,10 1 104 287,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 273 085,47 1 231 171,29
    Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA 189 746 940,63 142 290 925,28
    Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 126 883,37 126 883,37 Pitkäaikainen 130 025 133,10 80 080 706,60
    Muut toimeksiantojen varat 1 146 202,10 1 104 287,92    Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 130 025 133,10 80 080 706,60

   Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
VAIHTUVAT  VASTAAVAT 46 864 149,62 49 025 380,40
Vaihto-omaisuus 2 337 403,95 1 843 519,69 Lyhytaikainen 59 721 807,53 62 210 218,68
    Aineet ja tarvikkeet 2 337 403,95 1 843 519,69    Joukkovelkakirjalainat 0,00 12 000 000,00

   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 55 573,50 55 573,50
Saamiset 30 012 511,21 38 288 564,56    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
  Pitkäaikaiset saamiset 132 212,65 131 638,32    Saadut ennakot 5 000,00 5 000,00
    Lainasaamiset 132 212,65 131 638,32    Ostovelat 22 208 936,57 15 293 826,12
  Lyhytaikaiset saamiset 29 880 298,56 38 156 926,24    Muut velat 3 513 170,02 3 284 459,60
    Myyntisaamiset 6 471 290,27 9 265 554,24    Siirtovelat 33 939 127,44 31 571 359,46
    Lainasaamiset 69 681,75 86 299,82
    Muut saamiset 5 570 075,80 4 795 526,17 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 212 135 689,12 167 927 978,55
    Siirtosaamiset 17 769 250,74 24 009 546,01

  TASEEN TUNNUSLUVUT
Rahat ja pankkisaamiset 14 514 234,46 8 893 296,15 Omavaraisuusaste % 6,86 8,95

Suhteellinen velkaantuneisuus 54,63 40,97
VASTAAVAA  YHTEENSÄ 212 135 589,12 167 927 978,55 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 58,57 44,90

Kertynyt yli-/alijäämä 208 678,10 670 331,41
Lainakanta 130 080 706,60 92 136 280,10
Lainasaamiset 201 894,40 217 938,14  
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2.4  Kainuun soten konsernin tilinpäätöslaskelmat 

2.4.1 Kainuun soten konsernituloslaskelma  
 
TULOSLASKELMA  

KAINUUN SOTEN KONSERNI

 01.01.-31.12.2019  01.01.-31.12.2018

Toimintatuotot 355 688 109,08 353 828 791,66
  Myyntituotot 318 256 043,81 316 104 405,04
  Maksutuotot 28 587 913,79 28 961 687,51
  Tuet ja avustukset 4 728 890,96 5 384 723,25
  Muut toimintatuotot 4 115 260,52 3 377 975,86

Toimintakulut -345 968 078,09 -345 200 287,84
  Henkilöstökulut -182 168 308,08 -178 957 402,72
     Palkat ja palkkiot -148 042 259,28 -144 204 804,28
   Henkilösivukulut -34 126 048,80 -34 752 598,44
     Eläkekulut -28 876 325,06 -29 011 199,15
     Muut henkilösivukulut -5 249 723,74 -5 741 399,29
  Palvelujen ostot -104 296 375,10 -109 009 256,19
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 957 406,05 -27 487 454,78
    Ostot tilikauden aikana -27 957 406,05 -27 487 454,78
    Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) 0,00 0,00
  Avustukset -14 767 861,71 -14 178 554,68
  Muut toimintakulut -16 778 127,15 -15 567 619,47
  Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00

Toimintakate 9 720 030,99 8 628 503,82

Rahoitustuotot ja -kulut -1 287 482,28 -677 918,68
  Korkotuotot 9 383,79 28 881,95
  Muut rahoitustuotot 292 423,75 235 845,39
  Korkokulut -664 773,91 -229 577,41
  Muut rahoituskulut -924 515,91 -713 068,61

Vuosikate 8 432 548,71 7 950 585,14

Poistot ja arvonalentumiset -8 045 596,37 -7 686 324,56
  Suunnitelman mukaiset poistot -8 045 596,37 -7 639 715,03
  Pysyvien vastaavien hyöd. Arvonalentumiset 0,00 -46 609,53
Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 -30 581,29
Satunnaiset kulut 0,00 -30 581,29
  Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Tilikauden tulos 386 952,34 233 679,29
Laskennalliset verot -83 946,12 0,00
Vähemmistöosuus -151 977,47 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 151 028,75 233 679,29  
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2.4.2 Kainuun soten konsernin rahoituslaskelma  

   
RAHOITUSLASKELMA
KAINUUN SOTEN KONSERNI

01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018

Toiminan rahavirta 5 622 446,71 11 927 076,68
   Vuosikate 8 432 548,71 7 950 585,14
   Satunnaiset erät 0,00 -30 581,29
   Tulorahoituksen korjauserät -2 810 102,00 4 007 072,83

Investointien rahavirta -53 494 827,79 -48 983 652,12
   Investointimenot -53 976 351,50 -49 085 984,27
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 60 100,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 481 523,71 42 232,15

Toiminnan ja investointien rahavirta -47 872 381,08 -37 056 575,44

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 0,00 -13 720,00
   Antolainasaamisten lisäys 0,00 -13 720,00
   Antolainasaamisten vähennys 0,00 0,00
Lainakannan muutokset 37 944 426,50 56 444 426,50
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00 45 000 000,00
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -55 573,50 -555 573,50
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 000,00 12 000 000,00

Oman pääoman muutokset -461 300,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset 17 862 007,49 -21 665 917,81
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -18 463,65 -221 370,05
   Vaihto-omaisuuden muutos -493 884,26 -188 314,80
   Saamisten muutos 8 239 540,68 -22 138 590,44
   Korottomien velkojen muutos 10 134 814,72 882 357,48
Rahoituksen kassavirta 55 345 133,99 34 764 788,69
Rahavarojen muutos 7 472 752,91 -2 291 786,75

Rahavarojen muutos 7 472 752,91 -2 291 786,75
   Rahavarat 31.12. 16 977 500,50 9 502 983,19
   Rahavarat 1.1. 9 504 747,59 11 794 769,94  
 

Kainuunmeren Työterveys Oy:n kassavarat 31.12.2018 1 764,40 €. Kainuunmeren Työter-
veys Oy:tä ei ole yhdistelty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän konserniti-
linpäätökseen vuonna 2018, mutta se on yhdistelty siihen vuonna 2019. Yhtiön varsinainen 
toiminta on alkanut 1.1.2019. Edellä esitetty selittää Kainuun sote –konsernin kassavarojen 
eroavuuden 31.12.2018  (9 502 983,19 €) ja 01.01.2019 (9 504 747,59 €). 
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2.4.3 Kainuun soten konsernin tase  
 
 
T A S E 
KAINUUN SOTEN KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018 VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018
    

PYSYVÄT VASTAAVAT 163 672 879,97 117 764 848,55 OMA PÄÄOMA 15 122 536,94 15 433 204,46
Aineettomat hyödykkeet 2 292 316,69 2 135 696,59 Peruspääoma 13 177 800,48 13 177 800,48
   Aineettomat oikeudet 808 202,68 784 667,17 Muut omat rahastot 1 176 039,38 1 176 039,38
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 484 103,49 1 140 037,37 Edellisten tilikausien yli/allijäämä 617 668,33 845 685,31
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 10,52 210 992,05 Tilikauden yli/alijäämä 151 028,75 233 679,29
 
Aineelliset hyödykkeet 160 764 579,17 115 061 415,56 VÄHEMMISTÖOSUUS 612 938,14 0,00
   Maa- ja vesialueet 848 405,92 848 405,92 Vähemmistöosuus 612 938,14 0,00
   Rakennukset 24 731 697,30 26 671 814,23
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 335 224,35 2 536 921,47 PAKOLLISET VARAUKSET 6 103 014,00 8 913 116,00
   Koneet ja kalusto 4 331 948,47 4 636 259,95    Muut pakolliset varaukset 6 103 014,00 8 913 116,00
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 128 517 303,13 80 368 013,99

  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 723 216,53 1 699 766,00
Sijoitukset 615 984,11 567 736,40    Valtion toimeksiannot 218 742,42 227 300,63
   Osakkeet ja osuudet 243 752,49 195 504,78    Lahjoitusrahastojen pääomat 358 272,01 368 177,45
   Muut saamiset 372 231,62 372 231,62    Muut toimeksiantojen pääomat 1 146 202,10 1 104 287,92

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 273 085,47 1 231 171,29 VIERAS PÄÄOMA 191 518 833,63 143 355 646,29
    Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 Pitkäaikainen 130 025 133,10 80 080 706,60
    Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 126 883,37 126 883,37    Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 130 025 133,10 80 080 706,60
    Muut toimeksiantojen varat 1 146 202,10 1 104 287,92    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

VAIHTUVAT  VASTAAVAT 50 134 573,80 50 405 712,91 Lyhytaikainen 61 409 754,41 63 274 939,69
Vaihto-omaisuus 2 337 403,95 1 843 519,69    Joukkovelkakirjalainat 0,00 12 000 000,00
    Aineet ja tarvikkeet 2 337 403,95 1 843 519,69    Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 55 573,50 55 573,50

   Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Saamiset 30 819 669,35 39 059 210,03    Saadut ennakot 5 115,67 5 000,00
  Pitkäaikaiset saamiset 132 212,65 131 638,32    Ostovelat 22 852 053,18 15 696 132,31
    Lainasaamiset 132 212,65 131 638,32    Muut velat 3 617 251,66 3 331 232,39
  Lyhytaikaiset saamiset 30 687 456,70 38 927 571,71    Siirtovelat 34 879 760,40 32 187 001,49
    Myyntisaamiset 7 150 968,53 9 874 228,02 Laskennalliset verot 83 946,12 0,00
    Lainasaamiset 69 681,75 86 299,82     Tuloverot 83 946,12 0,00
    Muut saamiset 5 659 031,48 4 924 365,68
    Siirtosaamiset 17 807 774,94 24 042 678,19 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 215 080 539,24 169 401 732,75

Rahat ja pankkisaamiset 16 977 500,50 9 502 983,19

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 215 080 539,24 169 401 732,75  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT                               
 

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

3.1.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

1. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suun-
nitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksil-
la. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitel-
man mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-
perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa pysyvien vastaavien 
liitetiedot. 

 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintame-
noon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 

 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastotavaroiden viimeisen keskihin-
nan mukaiseen hankinta-arvoon. 

 
Rahoitusomaisuuden saamiset on merkitty taseen nimellisarvoon tai sitä alem-
paan todennäköiseen arvoon. 

 
2. Tuloslaskelma ja tase ovat Kila:n kuntajaoston ohjeiden mukaisia. Niiden esit-

tämistapaa ei ole muutettu edellisestä vuodesta. 
3. Tilinpäätöksessä ei ole edelliseen vuoteen kohdistuvia oikaisuja. 
4. Tilinpäätös on edellisen tilikauden kanssa vertailukelpoinen. 
5. Tilinpäätös ei sisällä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja eikä virhei-

den korjauksia. 
6. Taseen yksittäiset erät eivät sisällä useisiin tase-eriin kuuluvia tietoja. 
7. Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita si-

toumuksia. 
8. Johdannaissopimusten käsittely:  

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen.  Koronvaihtosopimus on tehty 
suojaamistarkoituksessa. Kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan 
koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon.  Korkojohdannaisista aiheutu-
neet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. 

 

3.1 .2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  
 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
• Kainuun soten konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Kainuun Työterveys-

liikelaitos sekä Kainuunmeren Työterveys Oy ja Pohjois-Suomen laborato-
riokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab, joka on yhdistelty suhteellisel-
la menetelmällä. 

• Sisäiset liiketapahtumat on vähennetty konsernin tiedoista. 
• Tilinpäätökseen ei sisälly olennaisia pysyvien vastaavien sisäisiä katteita. 
• Kainuun sote omistaa NordLab:ista 10,575 prosenttia, mikä on eliminoitu kon-

sernissa. 
• Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslas-

kelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. 
• Kainuun sote konsernissa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaat-

teita. 
• Kainuun soten konsernin muodostavilla yhteisöillä on sama tilikausi eli 1.1- 

31.12.2019. 



213 
 

• Konsernin muodostavissa yhteisöissä noudatetaan suunnitelman mukaisia 
poistoja. 

 

3.1.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot              
6. Toimintatuotot, ulkoiset (eliminoimattomat)    

LIITETIETO 6
KAINUUN SOTE 2019 2018
Tulosalueet:
Hallinto 292 038 112,35 292 761 060,93
Keskitetyt tukipalvelut 5 359 820,67 5 782 572,45
Perhepalvelut 5 964 995,03 5 525 100,81
Sairaanhoidon palvelut 1 012 485,10 4 366 610,41
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 22 954 316,52 18 573 616,79
Vanhuspalvelut 17 922 785,21 17 047 893,29
Ympäristöterveydenhuolto 478 833,65 477 610,12
Yhteensä 345 731 348,53 344 534 464,80

Liikelaitos, Kainuun Työterveys
Liikevaihto -7,50 5 589 014,90
Muut toimintatuotot 0,00 7 820,79
Tuet ja avustukset 0,00 18 534,81
Yhteensä -7,50 5 615 370,50

Kainuunmeren Työterveys Oy
Liikevaihto 6 204 112,37 0,00
Muut toimintatuotot 6 023,77 0,00
Tuet ja avustukset -4 331,35 0,00
Yhteensä 6 205 804,79 0,00

NordLab, liikelaitoskuntayhtymä
Liikevaihto (omistus 10,575%) 7 520 750,02 7 405 363,62
Muut toimintatuotot (omistus 10,575%) 71 550,55 68 687,13
Yhteensä 7 592 300,57 7 474 050,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 359 529 446,39 357 623 886,05  
 

 
11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: 

 
Poiston alaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä käytetään ennalta laadit-
tua, Kainuun soten yhtymävaltuuston 17.12.2012 hyväksymää poistosuunnitelmaa. 
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. 

 
Poistoajat on määritelty erikseen 31.12.2012 mennessä hankittujen pysyvien 
vastaavien ja erikseen 1.1.2013 alkaen hankittavien pysyvien vastaavien omai-
suuserien osalta. 
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Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

 
PYSYVIEN VASTAAVIEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
POISTOSUUNNITELMA 

 
Poistotapa 
T = tasapoisto 
J = jäännösarvopoisto 
 

 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Poistoaika Poistoaika Poisto- 
 31.12.2012 1.1.2013- tapa 
Aineettomat oikeudet    

Tietokoneohjelmistot 3 3 T 
Tietokoneohjelmistot 5 3 T 
Muut aineettomat oikeudet 5 5 T 

Muut pitkävaikutteiset menot 
Perustamis- ja järjestelymenot 

 
5 

 
3 

 
T 

Tutkimus- ja kehittämismenot 3 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset 5 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset 10 3 T 
Muut pitkävaikutteiset menot 5 3 T 

Ennakkomaksut ei poistoa ei poistoa  

AINEELLISET HYÖDYKKEET    

Maa- ja vesialueet ei poistoa ei poistoa  

Rakennukset ja rakennelmat 
Asuinrakennukset 

 
30 

 
30 

 
T 

Sairaalarakennukset 35 30 T 
Hallinto- ja toimistorakennukset 30 30 T 
Huolto- yms. rakennukset 30 20 T 
Kehitysvammahuollon rakennukset 30 30 T 
Vapaa-ajan rakennukset 20 20 T 
Muut rakennukset ja rakennelmat 20 20 T 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 
Puhelinkeskukset ja telelaitteet 

 
10 

 
10 

 
T 

Kulunvalvonta ja – ohjauslaitteet 10 10 T 
Muut kiinteät laitteet 5 5 T 
Muut kiinteät laitteet 7 7 T 
Muut kiinteät laitteet 9 9 T 
Muut kiinteät laitteet (paikoitusalueet, käytetty aiemmin)  20 15 T 

Kuljetusvälineet 
Henkilö- ja pakettiautot 

 
5 

 
5 

 
T 

Trukit ja vaunut 7 7 T 

Lääkintälaitteet 
Röntgenlaitteet 

 
5 

 
5 

 
T 

Röntgenlaitteet 7 7 T 
Röntgenlaitteet 9 9 T 
Laboratoriolaitteet 5 5 T 
Laboratoriolaitteet 7 7 T 
Laboratoriolaitteet 9 9 T 
Muut lääkintälaitteet 3 3 T 
Muut lääkintälaitteet 5 5 T 
Muut lääkintälaitteet 7 7 T 
Muut lääkintälaitteet 9 9 T 
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Koneet ja kalusto 
ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet 

 
3 

 
3 

 
T 

ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet 5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 3 3 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 7 5 T 

 
Muut aineelliset hyödykkeet  
Luonnonvarat ei poistoa ei poistoa 
Taide- ja arvoesineet ei poistoa ei poistoa 

 
Keskeneräiset työt    ei poistoa ei poistoa 

Pysyvien vastaavien sijoitukset   

Osakkeet ja osuudet  ei poistoa ei poistoa 

 
Investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä päätetään poikkeavista poisto-
ajoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. 
 
KAKS:n vanha potilastorni jää tyhjäksi keväällä 2021, kun toiminnon siirtyvät 
uuteen sairaalaan. Rakennus tulee loppuun poistetuksi vuonna 2021. 
 
Kuusanmäen rakennukset ovat olleet jo useita vuosia tyhjillään, lukuunottamat-
ta osasto 22:n tilaa ja Pöllyvaaran rivitalon asuntojen tiloja. Kuusanmäen raken-
nukset tulevat loppuun poistetuiksi vuonna 2020. 

 
 

12. Tuottoihin ei sisälly olennaisia pakollisten varausten muutoksia. Kuluihin sisältyy 
pakollisen varauksen, potilasvahinkovakuutusvarauksen vähennys 2 810 102,00 €. 
 
LIITETIETO 12 Konserni Kuntayhtymä Konserni Kuntayhtymä
Pakollisten varausten

muutokset 2019 2019 2018 2018

Potilasvahinkovakuutusv.1.1. 8 913 116,00 8 913 116,00 4 905 858,00 4 905 858,00

Muutokset ti l ikaudella -2 810 102,00 -2 810 102,00 4 007 258,00 4 007 258,00

Potilasvahinkovakuutusvaraus 31.12. 6 103 014,00 6 103 014,00 8 913 116,00 8 913 116,00

Pakolliset varaukset yht. 6 103 014,00 6 103 014,00 8 913 116,00 8 913 116,00  
 
   

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät: - 
 

 
16. Erittely poistoeron muutoksista: - 
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 

3.1.4   Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
  

 
19. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: 

 
Kainuun Sote-kuntayhtymä ja Työterveys Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkävai-
kutteiset menot

Ennakko-
maksut ja 
kesk.er.h. Yhteensä

Maa- ja 
vesialueet Rakennukset

Kiinteät rakenteet 
ja laitteet

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 
kesk.er.h. Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 744 939,26 1 096 648,93 1 841 588,19 848 405,92 26 671 814,23 2 536 921,47 4 426 696,15 80 368 013,99 114 851 851,76
Lisäykset tilikauden aikana 50 327,00 1 018 255,75 1 068 582,75 961 583,55 109 800,59 1 466 720,85 50 089 408,24 52 627 513,23
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana -2 068,88 -553,89 -2 622,77 -17 348,65 -17 348,65
Siirrot erien välillä 116 688,00 116 688,00 1 808 431,10 15 000,00 -1 940 119,10 -116 688,00
Tilikauden poisto -359 290,95 -796 060,27 -1 155 351,22 -4 710 131,58 -311 497,71 -1 759 164,59 -6 780 793,88
Arvoalennukset ja niiden palautukset
Aktivoidut korkomenot
Poistamaton hankintameno 31.12. 433 906,43 1 434 978,52 1 868 884,95 848 405,92 24 731 697,30 2 335 224,35 4 131 903,76 128 517 303,13 160 564 534,46

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12. 433 906,43 1 434 978,52 1 868 884,95 848 405,92 24 731 697,30 2 335 224,35 4 131 903,76 128 517 303,13 160 564 534,46

Olennaiset lisäpoistot 
Erittely olennaisista lisäpoistoista.  
 

 
Sijoitukset 
 

 
Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Osakkeet Osakkeet omistusyh. Kuntayhtymä- Muut osakkeet Yhteensä Saamiset Yhteensä

konserniyhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet muut yhteisöt

Hankintameno 1.1. 2 500,00 30 000,00 423 000,00 150 255,29 605 755,29 372 231,62 372 231,62

Lisäykset 536 200,00 51 000,00 587 200,00 0,00 0,00

Vähennykset -252,29 -252,29 0,00

Siirrot erien välissä 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 538 700,00 30 000,00 423 000,00 201 003,00 1 192 703,00 372 231,62 372 231,62

Arvonalentumiset 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 538 700,00 30 000,00 423 000,00 201 003,00 1 192 703,00 372 231,62 372 231,62  
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 
  
  20-22. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 
LIITETIETO 20-22 
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi Kotipa ikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus  (1000€)

omistus - omistus - omasta vieraasta ti l ikauden

osuus osuus pääomasta pääomasta voi tosta/tappiosta

Tytäryhteisöt

Kainuun Työterveys  -l i ikela i tos Kajaani 100 100 671 0 0

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt

Kainuunmeren Työterveys  Oy Kajaani 53,87 53,87 716 402 177

Kuntayhtymät

Nordlab, Pohjois - Suomen

laboratoriokeskuksen l i ikela i tos  kuntayhtymä Oulu 10,575 10,575 732 1219 26

Muut omistusyhteysyhteisöt

Medi  Tieto Oy Oulu 11,59 11,59 0 0 0  
 

 
23. Tiedot vaihtuvien vastaavien saamisista: 

 
LIITETIETO 23 31.12.2019 31.12.2018
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Kainuun sote on
Myyntisaamiset 44 873,94 64 853,62
Yhteensä 44 873,94 64 853,62  
 
 
 

24. Siirtosaamisten olennaiset erät:  
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Kainuun soten arvopapereista on erittely seuraavassa. Sammon osakkeiden tasearvo on 0 euroa, 
koska ne on aikoinaan saatu ilmaisantina. 
 
 
LIITETIETO 2019 2018
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
SAMPO OYJ: 12460 kpl
Jälleenhankintahinta, markkina-arvo 484 818,60 478 588,60
Erotus 484 818,60 478 588,60  
 
 

3.1.5   Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

25. Erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden 
erien välillä tilikauden aikana:    

 
LIITETIETO 25 Konserni Kuntayhtymä Konserni Kuntayhtymä
OMA PÄÄOMA 2019 2019 2018 2018
Peruspääoma 1.1.2019 13 177 800,48 12 891 761,10 13 177 800,48 12 891 761,10
Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Peruspääoma 31.12.2019 13 177 800,48 12 891 761,10 13 177 800,48 12 891 761,10
Muut omat rahastot 1 176 039,38 1 000 000,00 1 176 039,38 1 000 000,00

Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut omat rahastot 31.12.2019 1 176 039,38 1 000 000,00 1 176 039,38 1 000 000,00

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1 845 685,31 0,00 676 764,14 0,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. 617 668,33 0,00 845 685,31 0,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 151 028,75 0,00 233 679,29 0,00

Oma pääoma yhteensä 15 122 536,94 13 891 761,10 15 433 204,46 13 891 761,10  
 
 
 
  
PERUSPÄÄOMA 31.12.2019

Kunta
Kainuun sosiaali- ja 
terveyden-huollon %-osuus Kainuun työterveys %-osuus Yhteensä %-osuus
kuntayhtymä -liikelaitos

Hyrynsalmi 513 742,17 3,98 11 539,19 4,03 525 281,36 3,99
Kajaani 6 127 922,28 47,53 141 501,17 49,47 6 269 423,45 47,58
Kuhmo 1 405 916,90 10,91 34 863,74 12,19 1 440 780,64 10,93
Paltamo 751 736,79 5,83 16 860,68 5,89 768 597,47 5,83
Puolanka 581 615,30 4,51 0,00 0,00 581 615,30 4,41
Ristijärvi 319 772,54 2,48 7 138,92 2,50 326 911,46 2,48
Sotkamo 1 536 324,46 11,92 36 018,83 12,59 1 572 343,29 11,93
Suomussalmi 1 654 730,66 12,84 38 116,85 13,33 1 692 847,51 12,85

Yhteensä 12 891 761,10 100,00 286 039,38 100,00 13 177 800,48 100,00  
 
 

27. Kainuun sote kuntayhtymän pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja, 
jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua tilivuoden päättymisestä.  
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LIITETIETO 27 2019 2018

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 115 724 487,82 74 322 802,84
Yhteensä 115 724 487,82 74 322 802,84  
 
 
 
 

28. Joukkovelkakirjalainat 
LIITETIETO 28 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Laina nro 2019 2018

FIKAKY190308 0,00 12 000 000,00

Joukkovelkakirjalainat yhteensä 0,00 12 000 000,00  
 
 

    
29. Pakolliset varaukset on selvitetty kohdassa 12. 

 
30. Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely:  

 
 
LIITETIETO 30 31.12.2019 31.12.2018
Lyhytaikaiset velat
Velat kuntayhtymiltä, joissa Kainuun sote
jäsenenä:
Ostovelat 148 250,80 402 306,19
Yhteensä 148 250,80 402 306,19  
 
 

33. Siirtovelkojen olennaiset erät:   
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LIITETIETO 33 Konserni Kuntayhtymä Konserni Kuntayhtymä

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018

Kainuun Soten jäsenk.,peruspääoman korot 2 449,44 2 449,44 19 634,92 19 634,92

P-Pohjanmaan sos. ja terv.huoll.osuusk.os. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Lomapalkkavelka 25 007 233,04 24 172 434,50 22 467 261,14 22 467 261,14

Ammattijärjestöt 92 588,73 91 594,93 92 410,04 92 410,04

Palkka- ja henkilöstösivukulujen jaksotukset 2 994 294,64 2 994 294,64 3 679 045,99 3 679 045,99

Kunnallinen eläkelaitos, palkkaperusteinen 2 765 004,55 2 765 004,55 2 499 293,88 2 531 443,08

Keva, työntekijät 905 359,00 905 359,00 852 433,48 852 433,48

IF Vahinkovakuutus, tapaturmavakuutukset 343 119,77 343 119,77 354 677,65 354 677,65

Työllisyysrahasto, työttömyysvak. työntek. 526 795,86 520 171,61 345 433,95 345 433,95

Työllisyysrahasto, työttömyysvakuutukset 738 363,55 736 155,47 0,00 0,00

Eläkevakuutustyönantaja 2071080-0 145 086,99 145 086,99 0,00 0,00

Potilasvakuutuskeskus 118 160,00 118 160,00 618 080,00 618 080,00

Kotikuntalain muk. nettokustannus Heinola 85 257,21 85 257,21 81 357,21 81 357,21

Tukipalvelulaskutus jäsenkunnille 182 323,00 182 323,00 271 724,12 271 724,12

Puolangan kunta,ensih. palautus Puolangalle 0,00 0,00 63 365,17 63 365,17

Puolangan kunta, kall i in hoidon tasaus 195 191,36 195 191,36 49 200,00 49 200,00

Projektirahoituksen siirrot seuraavalle v:l le 0,00 0,00 24 901,02 24 901,02

Muut siirtovelat 728 532,28 632 470,63 768 182,92 120 391,69

Yhteensä 34 879 759,42 33 939 073,10 32 187 001,49 31 571 359,46  
 
 
PERUSPÄÄOMAN KOROT 2019

Kainuun sote %- Korko Työterveys- % Korko Peruspääoma Korko Korko
Kunta kuntayhtymä osuus (-0,181+0,2)% liikelaitos osuus (-0,181+0,2)% yhteensä yht. v. 2019 yht. v. 2018
Hyrynsalmi 513 742,17 3,99 97,61 11 539,19 4,03 2,19 525 281,36 99,80 231,12
Kajaani 6 127 922,28 47,53 1 164,31 141 501,17 49,47 26,89 6 269 423,45 1 191,19 2 758,55
Kuhmo 1 405 916,90 10,91 267,12 34 863,74 12,19 6,62 1 440 780,64 273,75 633,94
Paltamo 751 736,79 5,83 142,83 16 860,68 5,89 3,20 768 597,47 146,03 338,18
Puolanka 581 615,30 4,51 110,51 0,00 0,00 0,00 581 615,30 110,51 255,91
Ristijärvi 319 772,54 2,48 60,76 7 138,92 2,50 1,36 326 911,46 62,11 143,84
Sotkamo 1 536 324,46 11,92 291,90 36 018,83 12,59 6,84 1 572 343,29 298,75 691,83
Suomussalmi 1 654 730,66 12,84 314,40 38 116,85 13,33 7,24 1 692 847,51 321,64 744,85

12 891 761,10 100,00 2 449,43 286 039,38 100,00 54,35 13 177 800,48 2 503,78 5 798,22  
 
 

Kainuun sote kuntayhtymän huollettavien varat ovat 1 145 261,22 euroa.   
 

LIITETIETO 
Huollettavien varat 31.12.2019 31.12.2018
Huollettavien varat 31.12. 1 145 261,22 1 017 537,17
Yhteensä 1 145 261,22 1 017 537,17  
 
Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajien rahaston sijoitukset

31.12.2019 31.12.2018
Opstock 1 009 543,29 978 290,05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

3.1.6   Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot     
 

38. Kainuun sote kuntayhtymän ja konsernin leasingvuokrasopimusten mukaiset vas-
tuut:  

LEASING-VASTUIDEN yhteismäärä Konserni Konserni Kuntayhtymä Kuntayhtymä
Sote 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 337 969,67 3 645 474,60 2 337 969,67 3 628 884,74
Nordea Rahoitus Suomi Oy 4 528,13 4 528,13
Tukirahoitus Oy 60 634,22 60 634,22
Tukirahoitus Oy 48 898,53 48 898,53
Op Yrityspankki Oyj 2 217 769,91 2 217 769,91
Danske Bank 6 138,88 6 138,88
Myöhemmin maksettavat 4 264 259,07 5 774 093,84 4 346 114,44 5 748 597,84
Nordea Rahoitus Suomi Oy 5 535,97 5 535,97
Tukirahoitus Oy 95 527,21 95 527,21
Tukirahoitus Oy 77 037,92 77 037,92
Op Yrityspankki Oyj 4 157 172,62 4 157 172,62
Danske Bank 10 840,72 10 840,72

Yhteensä 6 602 228,74 9 419 568,44 6 684 084,11 9 377 482,58  
 

 
 

39. Kainuun sote kuntayhtymällä on vammaispalvelulain mukainen vastuuvelan varaus 
Potilasvakuutuskeskukselle 505 452,00 euroa; Uusi sairaala –allianssisopimus, al-
kuperäinen tavoitekustannus 132 400 000,00 €, josta toteutuneet kustannukset 
31.12.2019 112,4 M€. 
 

LIITETIETO 39
MUUT KUNTAYHTYMÄN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET

Konserni Konserni Kuntayhtymä Kuntayhtymä

Sote 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Potilasvakuutuskeskus 505 452,00 874 993,00 505 452,00 874 993,00
Uusi sairaala, allianssi, tavoitekustannus 132 400 000,00 132 400 000,00 132 400 000,00 132 400 000,00
Yhteensä 132 905 452,00 133 274 993,00 132 905 452,00 133 274 993,00  
 
 
 

Kainuun sote kuntayhtymän ja konsernin taloudellisten sopimusvastuiden selvitys: 
 

LIITETIETO Konserni Konserni Kuntayhtymä Kuntayhtymä
2019 2018 2019 2018

Sopimusvastuut hankkeet 0,00 338 040,00
Takuuaikaiset vakuudet 0,00 47 686,00
Vuokravastuut 5 706 805,00 5 139 400,50
Yhteensä 5 706 805,00 5 609 704,36 5 525 126,50 5 609 704,36  
 
 
 

41. Taseen ulkopuoliset järjestelyt  
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Koronvaihtosopimus 4859700 (Osuuspankki) Konserni Kuntayhtymä Konserni Kuntayhtymä
on tehty NIB:n (Nordic Investment Bank) 2019 2019 2018 2018
lainan korkoriskin suojaamiseksi. Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo
Koronvaihtosopimuksella on muutettu 57 000 000,00 57 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00
vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihto- Markkina-arvo Markkina-arvo Markkina-arvo Markkina-arvo
sopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksu- -10 606 866,22 -10 606 866,22 -2 019 730,83 -2 019 730,83
päivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 6.11.2047
Ensimmäinen mahdollinen ennenaikainen päättymispäivä on 8.11.2027.  

 

3.1.7   Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia 
koskevat liitetiedot 
    

42. Kainuun sote kuntayhtymän henkilöstön lukumäärä tulosalueittain  
 
LIITETIETO 42 31.12.2019 31.12.2018
Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä

Hallinto 21 3 24 31 17 48
Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 242 33 275 301 49 350
Perhepalvelut 588 108 696 589 131 720
Sairaanhoidon  palvelut 196 30 226 396 73 469
Terv. ja sair.hoitopalvelut 1127 326 1453 861 284 1145

Vanhuspalvelut 803 257 1060 811 239 1050

Ympäristöterveydenhuolto 29 6 35 27 13 40

Sote yhteensä 3006 763 3769 3016 806 3822
Kainuun Työterveys -liikelaitos 0 0 0 48 11 59
Sote ja liikelaitos yhteensä 3006 763 3769 3064 817 3881  
 
 
 

43.  Kainuun sote -kuntayhtymän (ei mukana liikelaitos) tilikauden palkat, palkkiot, elä-
kekulut ja muut henkilösivukulut ovat seuraavat: 

 
LIITETIETO 43, Henkilöstökulut

2019 2018
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 176 759 077,25 173 439 684,76
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja   
aineellisiin hyödykkeisiin 889 611,91 766 584,24
Henkilöstökulut yhteensä 177 648 689,16 174 206 269,00  
 
 
  

45. Tilintarkastajan palkkiot    
 
 

LIITETIETO 45 2019 2018
KPMG Oy Ab
 Lakisääteinen  tilintarkastus 19 425,00 28 612,50
 Tilintarkastajien  lausunnot 11 550,00 2 110,00
Palkkiot yhteensä 30 975,00 30 722,50  
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46. Intressitahotapahtumat 
Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 

 
 

4 LUETTELOT  JA  SELVITYKSET   
 
4.1 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytysmuoto v. 2019

Säilytysmuoto

Pääkirjanpito Päiväkirja sähköinen arkisto
Pääkirja sähköinen arkisto

Osakirjanpidot Palkkakirjanpito:
- ansioerittely sähköinen arkisto
- palkkalaskelmat sähköinen arkisto
- vuosilistaus  verottajalle sähköinen arkisto

Ostoreskontra:
- toimittajat, avoimet erät sähköinen arkisto

Myyntireskontra:
- asiakkaat, avoimet erät sähköinen arkisto

Varastokirjanpitojärjestelmä:
- inventaariluettelo sähköinen arkisto

Käyttöomaisuus
kirjanpito Tapahtumaluettelo sähköinen arkisto

Poistotietoluettelo sähköinen arkisto
Tilinpäätös Tase-erittelykirjat sidottu kirja
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Ulkoisen laskennan tositelajit ja tositenumerosarjat

TL Per. Tositelajin nimi Lähde TS Nro-sarja Huom!
Käyttöomaisuushankin
nat 
ja myynnit

AF AF Poistokirjaukset FI-AA 3 0300000000-
0399999999

AN Käyttöom.kirj: netto 1 0100000000-
0109999999

AZ AZ Investointien 
purkaminen FI-AA 2 0200000000-

0299999999
Kumppaniyhtiö 
käytössä.

0600000000-

699999999

11000000

11999999

0240000000-

249999999

70000000

79999999
16000000
16999999

DG Hyvityslaskut FI 16 0016000000-
0016999999

200000000
209999999
210000000
219999999

DR DR Myyntilaskut, 
hyvityslaskut FI-AR 18 0018000000-

0018999999
Kumppaniyhtiö 
käytössä.

DT DT Asiakkaan tasaus 
(nollasuoritukset) FI-AR 9 9000000000-

9099999999

DV DV Myyntisuoritukset 
(viitteelliset) FI-AR 17 0170000000-

0179999999

DZ DZ Myyntisuoritukset 
(manuaaliset) FI-AR 14 0140000000-

0149999999

20000000

29999999
20000000
29999999

800000000

809999999

KA KA Toimittajatosite FI 17 0017000000-
0017999999

10000000
10999999

Kumppaniyhtiö 
käytössä.

FI-AA 1 0100000000-
0109999999

AA AA FI-AA 1 0100000000-
0109999999

Kumppaniyhtiö 
käytössä.

BA BA Konekieliset 
tiliotetapahtumat FI-GL 6 Kumppaniyhtiö 

käytössä.

AB AB Kirjanpitotosite

BC BC Epävarmat saamiset FI-AR 11

BM Ostomaksut 
(automaattiset) FI-AP 24

BS Tiliotetapahtumat – 
muut FI-GL 7

DA DA Ennakkosuoritukset FI-AR 16

DK DK Korkolasku FI 20

DL DL Luottotappiot FI 21

EU Euro-pyöristysero FI 2

Kumppaniyhtiö 
käytössä

EX AB Ulkoinen numero FI 2

FI 17 0017000000-
0017999999

FS Tilinpäätöstositteet FI 80

KN Toimittajat - netto FI 1

KG Toimittajat - hyvitys
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480000000
489999999

Ostolaskut/Rondo 19000000
(ilman ostotilausta 
syötett.) 19999999

FI-AP 15000000

(FI-AR) 15999999
Toimittajan tasaus 590000000
(nollamaksut) 599999999

15000000
15999999

0250000000-
259999999

480000000

489999999
510000000
519999999

3000000000-
3999999999

RN Lasku - netto
Ostolaskut 510000000
(ostotilaukseen 
perustuvat) 519999999

0100000000-
199999999

0010000000-
10499999

12000000

12999999

10000000

10999999

13000000

13999999
230000000
239999999

0010500000-
10599999

390000000

399999999
10000000
10999999
40000000
49999999

KP KP Tilin ylläpito FI 48

KR KR FI-AP 19 Kumppaniyhtiö 
käytössä.

KS KS Sisäisten laskujen 
kuittaus 15 Kumppaniyhtiö 

käytössä.

KT KT FI-AP 59 Kumppaniyhtiö 
käytössä

KZ KZ Toimittajat - maksu FI-AP 15

PA Palkkatositteet FI 25 Kumppaniyhtiö 
käytössä

PR Nimikkeen 
hinnanmuutos MM 48

RA RA Hyvitys – nettosuor. FI 51

RC Korkolaskut FI-AR 30

RE RE MM 51 Kumppaniyhtiö 
käytössä.

RV RV Myyntilaskut SD 0 Kumppaniyhtiö 
käytössä.

SA SA Muistiotositteet FI-GL 1 Kumppaniyhtiö 
käytössä.

SB SB Muistiotositteet 
Sisäiset myyntilaskut FI-GL 12 Kumppaniyhtiö 

käytössä.

SC SC Käteisalennusten 
kirjaus FI-GL 1 Kumppaniyhtiö 

käytössä.

SK SK Kassatositteet FI-GL 13 Kumppaniyhtiö 
käytössä.

SL SL Konekielinen tiliote FI 23

SR SR Rondo muistiotosite Kumppaniyhtiö 
käytössä

ST ST Pääkirjatilien tasaus FI-GL 39

SU SU Jälkikirjaustosite FI 1

UE Tiedonsiirto FI 4
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490000000
499999999

500000000

509999999
490000000
499999999

490000000

499999999

500000000

509999999
17000000
17999999

200000000
209999999

200000000

209999999

50000000

59999999
200000000
209999999

Liittymät:

9000000000

9999999999
9000000000-

9999999999
9000000000-

9999999999
9000000000-

9999999999
9000000000-

9999999999

9000000000-

9999999999

9000000000-

9999999999
9000000000-

9999999999

9000000000-

9999999999

WA Tavaranluovutus MM 49

WE Tavaran vastaanotto MM 50

WI Inventointitosite MM 49

WL Varastosta otto/toimitus SD 49

WN Tavaranvast.otto netto 50

ZL DV Lindorf tilitykset 17

ZP ZP Maksukirjaus 20

ZR ZR Pankki-täsmäytys 20

ZS Maksu per shekki 5

ZV ZV Maksuselvitys 20

L1 Liittymä 
Hammashuolto FI-AR 90

L2 Liittymä 
terveydenhuolto FI-AR 90

L3 Liittymä työterveys FI-AR 90

L4 Liittymä Effica FI-AR 90

L5 Liittymä Hellevi FI-AR 90

L6 Liittymä Komartek 
vesilaskutus FI-AR 90

L7 Liittymä Komartek 
lämpölaskutus FI-AR 90

L8 Liittymä Mela FI-AR 90

L9 Liittymä ProConsona 
sosiaalityö FI-GL 90
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9000000000-
9999999999

9000000000-
9999999999

9000000000-
9999999999

9000000000-

9999999999
9000000000-

9999999999
8200000000-

8299999999
8300000000-

8399999999
470000000
479999999

Taulukossa lähde  tarkoittaa mySAP:n osajärjestelmää, jossa tosite alun perin syntyy:
•         SD = myynti, jakelu ja laskutus (Sales and Distribution)
•         MM = materiaalihallinto, varastonhallinta ja osto (Materials Management)
•         FI = ulkoinen laskenta (Financial Accounting)

o    FI-AP = ostoreskontra (Accounts Payable)
o    FI-AR = myyntireskontra (Accounts Receivable)
o    FI-GL = pääkirjanpito (General Ledger)
o    FI-AA = käyttöomaisuuskirjanpito (Asset Accounting)

M1 Liittymä 
kassajärjestelmä FI-GL 90

M2 Liittymä 
kassajärjestelmä FI-AR 90

M3 Liittymä ProExellent FI-GL 90

M4 Liittymä Aqua-
vesilaskutus FI-GL 90

M5 Excel-liittymä 90

M6 Liittymä WebMarela

M7 Liittymä Pusatec

ML ML-tilitys 47

 
 

Myös liittymien kohdalla lähde on FI-GL, jos ko. tapahtumat siirretään suoraan mySAP:n pääkirjanpi-
toon.  MM-ostolaskujen tositelajia käytetään myös silloin, kun materiaalihallinnossa tehdään hyvitys-
lasku tai alkuperäinen lasku peruutetaan.  Vastaavasti ostoreskontran ostolaskun tositelajia käyte-
tään ostoreskontrassa tapahtuvissa hyvityksissä ja peruutuksissa.   
SD-myyntilaskujen tositelajia käytetään myös silloin, kun myyntijärjestelmässä tehdään lisäveloitus, 
hyvityslasku tai alkuperäinen lasku peruutetaan.  Vastaavasti myyntireskontran myyntilaskun tosite-
lajia käytetään suoraan myyntireskontrassa tapahtuvissa hyvityksissä ja peruutuksissa.   
Kaikki ulkoisen laskennan tositenumerosarjat alkavat alusta vuosittain, paitsi myyntilaskut (RV), 
jonka tositenumerointi ei ala vuoden alusta uudelleen, vaan jatkuu (jos tositenumerona käytetään 
laskunumeroa).  Korkolaskuille voidaan määritellä laskunumerosarja, kun ne tulostetaan mySAP:sta.  
Korkolaskujen laskunumerosarja on jatkuva eli se ei ala alusta tilivuoden vaihtuessa. 
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Kuntien laskennallinen verorahoitus ja kuntien maksuosuus 2019 
 
Kuntien laskennalliset verotulot 
Lähde: verohallinto 
 
MAKSUUNPANO N101 Tulovero 2014 Tulovero 2015 Tulovero 2016 Tulovero 2017

Kunta
Asukaslu
ku 2017 mp 8.6.2015 Vero-%

Korjattu 
tulovero mp 03.10.2016 Vero-%

Korjattu 
tulovero mp 03.10.2016 Vero-%

Korjattu 
tulovero mp.30.10.2018 Vero-%

Korjattu 
tulovero

Hyrynsalmi         2 326 6 626 148 21,75 6 429 233 6 317 904 21,75 6 135 514 6 226 796 21,75 6 047 036 6 014 585 21,75 5 842 043
Kajaani            37 239 121 872 642 21,00 122 474 094 122 000 431 21,00 122 709 794 122 452 390 21,00 123 164 380 119 578 457 21,00 120 296 218
Kuhmo              8 499 24 637 990 21,50 24 183 776 24 174 150 21,50 23 749 250 23 991 778 21,50 23 570 084 22 974 107 21,50 22 574 519
Paltamo            3 435 9 337 392 22,00 8 956 951 9 294 434 22,00 8 923 545 9 240 038 22,00 8 871 320 8 945 205 22,00 8 589 857
Puolanka 2 669 6 934 944 21,00 6 969 169 6 959 246 21,50 6 836 926 6 819 653 21,50 6 699 787 6 369 678 21,50 6 258 890
Ristijärvi         1 317 3 684 771 21,00 3 702 956 3 717 538 21,50 3 652 196 3 670 698 21,50 3 606 180 3 588 657 21,50 3 526 240
Sotkamo            10 423 31 882 860 21,25 31 663 261 31 985 465 21,25 31 792 955 32 653 618 21,25 32 457 086 32 086 747 21,25 31 899 588
Suomussalmi        8 051 22 121 856 20,50 22 773 250 21 664 296 20,50 22 321 731 21 235 593 20,50 21 880 019 20 429 056 20,50 21 052 940

73 959 227 098 603 21,10 227 152 690 226 113 464 21,12 226 121 911 226 290 564 21,12 226 295 891 219 986 492 21,13 220 040 296  
 
         pl. Puolanka   213 781 406 
   
 
Yhteisövero 2017  (t-2)
 

Kunta
Asukaslu
ku 2017 mp 2012 mp 2013 mp 2014 mp 2015 mp 2016 mp 2017

Hyrynsalmi         2 326 525 225 18,0 619 508 15,3 714 298 -2,3 697 695 11,7 779 304 -7,5 720 738
Kajaani            37 239 4 839 716 13,2 5 477 161 13,0 6 189 084 -9,8 5 582 060 1,0 5 639 670 -8,4 5 164 632
Kuhmo              8 499 2 216 667 12,3 2 488 298 13,2 2 816 860 -4,4 2 692 910 13,1 3 045 198 -4,7 2 903 589
Paltamo            3 435 441 709 12,0 494 876 20,2 595 008 7,0 636 916 7,9 687 476 -13,0 598 151
Puolanka           2 669 855 074 20,7 1 032 371 18,1 1 219 231 -4,3 1 166 657 14,8 1 339 145 -7,9 1 232 822
Ristijärvi         1 317 322 688 19,7 386 335 14,1 440 882 -2,7 428 822 13,1 484 926 -8,5 443 620
Sotkamo            10 423 2 091 687 21,2 2 535 836 13,9 2 888 721 -16,5 2 411 685 4,6 2 523 367 -10,1 2 269 128
Suomussalmi        8 051 2 084 071 17,6 2 450 330 15,5 2 829 315 -5,0 2 687 697 5,1 2 825 268 -10,0 2 541 376

73 959 13 376 837 15,8 15 484 715 14,3 17 693 399 -7,9 16 304 442 6,3 17 324 354 -8,4 15 874 056
pl. Puolanka 14 641 234  
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Kiinteistövero 2018 (t-1) N202
Verohallinto 30.10.2018  laskettu keskimääräisellä veroprosentilla

Kunta
Asukasluku 

2017
2018                   
Yleinen

2018 Vero-
%

Vak.as.rak
.

2018 Vero-
%

Muut kuin 
as.rak.

2018 Vero-
%

Voimalait
okset

2018 Vero-
%

Yleishyöd
yll. 
Yhteisö 

2018 Vero-
%

Rakentam
aton 
rak.paikk
a 2018

2018 Vero-
% Yhteensä

Korjattu 
kiint.vero

Hyrynsalmi         2 326 242 022 1,00   260 203 0,55   161 142 1,15 226 729 1,40 300 0,40    0 2,00 890 396 916 794
Kajaani           37 239 5 026 961 1,10  4 240 092 0,55   370 858 1,55 204 015 1,40 0 1,10   117 382 4,10 9 959 308 9 753 710
Kuhmo              8 499 746 122 0,98   917 003 0,54   337 580 1,08 55 460 1,40 12 145 0,98   10 207 2,00 2 078 517 2 213 953
Paltamo            3 435 341 487 1,10   376 767 0,60   205 554 1,10 161 471 1,40 4 069 0,20    0 1,10 1 089 348 1 081 901
Puolanka 2 669 279 913 0,93   276 661 0,55   255 573 1,10 0 1,40 0 0,00    0 0,93 812 147 880 502
Ristijärvi         1 317 132 732 1,10   143 456 0,55   122 488 1,55 189 530 1,40 0 0,00    0 1,10 588 206 558 075
Sotkamo            10 423 2 235 890 1,10  1 338 935 0,60   415 230 1,20 59 569 1,40 0 0,00   29 993 3,00 4 079 617 3 926 614
Suomussal         8 051 547 627 0,95   720 000 0,45   326 449 1,00 680 027 1,40 0 0,00   9 101 3,00 2 283 204 2 585 215

73 959 9 552 754 1,07  8 273 117 0,55  2 194 874 1,21 1 576 800 1,40 16 514 0,78   166 683 3,71 21 780 742 21 916 766
pl.  Puolanka 21 036 264  

 
 
 

V. 2019
Asukaslu
ku 2017

Laskennalli
set 
verotulot 
yhteensä

Hyrynsalmi 2 326 7 479 575
Kajaani 37 239 135 214 561
Kuhmo 8 499 27 692 061
Paltamo 3 435 10 269 909
Puolanka 2 669 8 372 214
Ristijärvi 1 317 4 527 935
Sotkamo 10 423 38 095 331
Suomussalmi 8 051 26 179 532

73 959 257 831 118

pl. Puolanka 249 458 904  
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2018
Vuoden 2018 kuntajaolla
Lähde: VM 28.12.2017 talousarvio 2019

Kunta Asukas- Ikärakenteen Sairastavuuden Muiden Kunnan Kunnan Laskennallisten Lisä- Valtion- V. 2015 Verotuloihin Kunnan
luku perusteella perusteella laskennallisten peruspalvelujen omarahoitus- kustannusten ja osat osuuteen Järjestelmä- perustuva perus-

31.12.2016 määräytyvä määräytyvä kustannusten valtionosuuden osuus omarahoitus- tehtävät muutoksen valtion- palvelujen
laskennallinen laskennallinen perusteella laskennallinen osuuden vähenn. tasaus osuuden valtionosuus

kustannus kustannus määräytyvä kustannus erotus ja lisäykset tasaus (ml.osakunta-
yhteensä yhteensä kustannus yhteensä 3 599,08 (=valtion osuus netto (tulopohjan liitokset)

yhteensä euroa/asukas laskennallisiin tasaus) vuonna 2017
euroa euroa euroa euroa kustannuksiin) euroa euroa euroa euroa euroa

Kaikki kunnat 74 803 260 232 480 118 709 020 26 751 556 405 693 056 269 221 982 136 471 074 16 799 458 19 315 818 0 41 180 231 213 766 581

Hyrynsalmi         2 406 8 613 668 5 172 131 1 392 943 15 178 742 8 659 386 6 519 356 2 318 963 917 142 0 2 071 529 11 826 990
Kajaani            37 521 127 094 362 54 542 637 7 520 968 189 157 967 135 041 081 54 116 886 2 351 131 7 033 324 0 15 350 320 78 851 661
Kuhmo              8 647 30 390 320 15 274 588 5 001 738 50 666 646 31 121 245 19 545 401 3 817 025 3 214 921 0 6 170 212 32 747 559
Paltamo            3 491 12 671 386 6 956 939 1 237 945 20 866 270 12 564 388 8 301 882 164 171 1 234 061 0 3 208 623 12 908 737
Puolanka           2 735 9 418 608 5 924 560 2 274 957 17 618 125 9 843 484 7 774 641 2 956 372 928 227 0 2 191 463 13 850 703
Ristijärvi         1 345 5 363 325 3 052 392 759 148 9 174 865 4 840 763 4 334 102 215 208 561 447 0 939 882 6 050 639
Sotkamo            10 471 37 350 897 13 947 550 3 351 173 54 649 620 37 685 967 16 963 653 1 254 292 2 621 108 0 5 036 228 25 875 281
Suomussalmi        8 187 29 329 914 13 838 223 5 212 684 48 380 821 29 465 668 18 915 153 3 722 296 2 805 588 0 6 211 974 31 655 011
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STM:N valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta:

22.10.2018

2017 2018
Muut Prosenttiosuus Muut Valtionos.

STM:n osuus valtionosuu- laskennalliseta STM:n osuus valtionosuu- yhteensä
2017 det perusteesta 2018 det (korjattuna)

Hy ry nsalmi 5 157 023 5 420 599 83,2 5 424 104 5 307 634 10 731 738
Kajaani 39 328 856 24 789 677 72,9 39 451 210 24 734 775 64 185 985
Kuhmo 15 080 788 13 447 381 78,4 15 323 594 13 202 158 28 525 752
Paltamo 6 055 406 4 730 352 76,0 6 309 430 4 606 855 10 916 285
Puolanka 6 635 547 6 083 289 81,7 6 351 882 6 076 062 12 427 944
Ristijärv i 3 753 777 1 870 096 83,7 3 627 643 1 716 537 5 344 180
Sotkamo 12 335 736 9 392 714 72,4 12 281 685 8 911 628 21 193 313
Suomussalmi 15 650 713 12 986 279 80,1 15 151 038 12 739 858 27 890 896

103 997 845 78 720 389 103 920 586 77 295 507 181 216 093
97 568 704 71 219 445  
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Kuntien maksuosuus, ennakkolaskutus v.2019 
 
Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta
TALOUSARVIO 2019 276 000 000 Verot 30.10.2018
Laskennallinen Sotelle ja loput: Valtionos. 31.12.2017  
- 50 % asukasluvun perusteella ja Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa
- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)

30.10.2018 50 % 50 %

Kunta
Asukasluku 

2017
Verotulot 2017 

= t-2 
Valtionosuudet - 

STM
Verorahoitus 

yhteensä

STM Vos sotelle: 
Prosenttiosuus 
laskennallisesta 

perusteesta

%-OSUUS 
VERORAHOI-
TUKSESTA EURO-0SUUS

MAKSUOSUUS 
SOTELLE € /as Muutos 2018-2019  

Maksuosuussuhde 
2018 Kunta

Tasausrahast
o

 Kunnan 
% 

osuus

Hyrynsalmi         2 326 7 479 575 5 307 634 12 787 209 5 424 104 3 557 518 2 910 865 11 892 488 5 113 432 518 4,40 Hyrynsalmi         40 430 4,04
Kajaani          37 239 135 214 561 24 734 775 159 949 336 39 451 210 44 499 367 46 602 630 130 553 208 3 506 3 470 633 48,35 Kajaani          442 065 44,21
Kuhmo              8 499 27 692 061 13 202 158 40 894 219 15 323 594 11 377 146 10 636 047 37 336 787 4 393 802 500 13,83 Kuhmo              129 721 12,97
Paltamo            3 435 10 269 909 4 606 855 14 876 764 6 309 430 4 138 852 4 298 720 14 747 002 4 293 474 408 5,46 Paltamo            50 834 5,08
Ristijärvi         1 317 4 527 935 1 716 537 6 244 472 3 627 643 1 737 269 1 648 156 7 013 068 5 325 -63 732 2,60 Puolanka           49 706 4,97
Sotkamo            10 423 38 095 331 8 911 628 47 006 959 12 281 685 13 077 766 13 043 831 38 403 282 3 684 838 939 14,22 Ristijärvi         25 594 2,56
Suomussalmi        8 051 26 179 532 12 739 858 38 919 390 15 151 038 10 827 730 10 075 399 36 054 167 4 478 44 734 13,35 Sotkamo            131 800 13,18

71 290 249 458 904 71 219 445 320 678 349 97 568 704 89 215 648 89 215 648 276 000 000 3 872 6 000 000 102,22 Suomussalm        129 850 12,99
1 000 000 100,00

Ehdotettu maksuosuus, € 276 000 000 ta-2019
Laskennallinen Sotelle 97 568 704
Loppuosa 178 431 296  
50 % / verorahoituksesta 27,82 % 89 215 648 Kunnallisvero 2017, kiinteistövero 2018, yhteisövero 2017
50 % / asukasluku  €/as 1251 89 215 648   
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2019
Vuoden 2018 kuntajaolla
Lähde: Kuntaliitto 12.02.2020

Kunta Asukas- Ikärakenteen Sairastavuuden Muiden Kunnan Kunnan Laskennallisten Lisä- Valtion- V. 2015 Verotuloihin Kunnan
luku perusteella perusteella laskennallisten peruspalvelujen omarahoitus- kustannusten ja osat osuuteen Järjestelmä- perustuva perus-

31.12.2017 määräytyvä määräytyvä kustannusten valtionosuuden osuus omarahoitus- tehtävät muutoksen valtion- palvelujen
laskennallinen laskennallinen perusteella laskennallinen osuuden vähenn. tasaus osuuden valtionosuus

kustannus kustannus määräytyvä kustannus erotus ja lisäykset tasaus (ml.osakunta-
yhteensä yhteensä kustannus yhteensä 3 524,51 (=valtion osuus netto (tulopohjan liitokset)

yhteensä euroa/asukas laskennallisiin tasaus) vuonna 2017
euroa euroa euroa euroa kustannuksiin) euroa euroa euroa euroa euroa

Kaikki kunnat 73 959 251 603 713 113 773 481 26 010 025 391 387 220 260 669 235 130 717 986 16 779 189 23 991 011 0 41 842 224 213 330 410

Hyrynsalmi         2 326 8 081 108 4 793 291 1 340 665 14 215 064 8 198 010 6 017 054 2 266 201 1 093 928 0 2 108 701 11 485 884
Kajaani            37 239 123 200 952 52 366 859 7 275 857 182 843 668 131 249 228 51 594 440 2 395 419 8 905 593 0 15 747 298 78 642 750
Kuhmo              8 499 29 354 690 14 607 026 4 804 345 48 766 061 29 954 810 18 811 251 3 808 041 3 814 486 0 6 138 283 32 572 061
Paltamo            3 435 12 139 430 6 723 975 1 215 249 20 078 654 12 106 692 7 971 963 161 636 1 438 941 0 3 332 331 12 904 871
Puolanka           2 669 9 276 481 5 694 826 2 237 475 17 208 782 9 406 917 7 801 865 2 930 060 1 138 837 0 2 354 091 14 224 852
Ristijärvi         1 317 5 224 589 2 978 208 725 935 8 928 732 4 641 780 4 286 952 212 878 676 870 0 949 983 6 126 684
Sotkamo            10 423 36 441 509 13 531 257 3 247 041 53 219 808 36 735 968 16 483 840 1 297 267 3 484 786 0 4 991 952 26 257 846
Suomussalmi        8 051 27 884 954 13 078 039 5 163 458 46 126 451 28 375 830 17 750 621 3 707 687 3 437 570 0 6 219 585 31 115 462  
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STM:N valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta:
12.2.2020

2018 2019
Muut Prosenttiosuus Muut Valtionos.

STM:n osuus valtionosuu- laskennalliseta STM:n osuus valtionosuu- yhteensä
2018 det perusteesta 2019 det (korjattuna)

Hy ry nsalmi 5 424 104 5 307 634 83,2 5 006 189 5 468 830 10 475 019
Kajaani 39 451 210 24 734 775 72,9 37 612 346 27 048 311 64 660 657
Kuhmo 15 323 594 13 202 158 78,4 14 748 021 13 760 810 28 508 831
Paltamo 6 309 430 4 606 855 76,0 6 058 692 4 932 908 10 991 600
Puolanka 6 351 882 6 076 062 81,7 6 374 124 6 422 987 12 797 111
Ristijärv i 3 627 643 1 716 537 83,7 3 588 179 1 839 732 5 427 911
Sotkamo 12 281 685 8 911 628 72,4 11 934 300 9 774 006 21 708 306
Suomussalmi 15 151 038 12 739 858 80,1 14 218 247 13 364 841 27 583 088

103 920 586 77 295 507 99 540 098 82 612 425 182 152 523
93 165 974 76 189 438 169 355 412  
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Kuntien lopullinen maksuosuus v. 2019 
 
Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta

TALOUSARVIO 2019 276 000 000
Alkuperäinen 
maksuosuus Verot 30.10.2018

Laskennallinen Sotelle ja loput: 15 200 445,23 Alijäämä 2019 Valtionos. Lopullinen v. 2019  
- 50 % asukasluvun perusteella 291 200 445,23 Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa
- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)

50 % 50 %

Kunta
Asukasluku 

2017
Verotulot 2017 

= t-2 
Valtionosuudet - 

STM
Verorahoitus 

yhteensä

STM Vos sotelle: 
Prosenttiosuus 
laskennallisesta 

perusteesta

%-OSUUS 
VERORAHOI-
TUKSESTA EURO-0SUUS

MAKSUOSUUS 
SOTELLE € /as

Maksuosuus
suhde

Hyrynsalmi         2 326 7 479 575 5 468 830 12 948 405 5 006 189 3 937 116 3 230 665 12 173 970 5 234 4,18
Kajaani          37 239 135 214 561 27 048 311 162 262 872 37 612 346 49 337 948 51 722 582 138 672 876 3 724 47,62
Kuhmo              8 499 27 692 061 13 760 810 41 452 871 14 748 021 12 604 236 11 804 566 39 156 823 4 607 13,45
Paltamo            3 435 10 269 909 4 932 908 15 202 817 6 058 692 4 622 597 4 770 995 15 452 283 4 498 5,31
Ristijärvi         1 317 4 527 935 1 839 732 6 367 667 3 588 179 1 936 165 1 829 228 7 353 572 5 584 2,53
Sotkamo            10 423 38 095 331 9 774 006 47 869 337 11 934 300 14 555 239 14 476 878 40 966 417 3 930 14,07
Suomussalmi        8 051 26 179 532 13 364 841 39 544 373 14 218 247 12 023 935 11 182 322 37 424 504 4 648 12,85

71 290 249 458 904 76 189 438 325 648 342 93 165 974 99 017 236 99 017 236 291 200 445 4 085 100,0

Ehdotettu maksuosuus, € 291 200 445 ta-2019
Laskennallinen Sotelle 93 165 974
Loppuosa 198 034 471  
50 % / verorahoituksesta 30,41 % 99 017 236 Kunnallisvero 2017, kiinteistövero 2018, yhteisövero 2017

50 % / asukasluku  €/as 1389 99 017 236   
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6 JULKAISULUETTELO  
 
 
Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut 
Sarja B: selvitykset ja tutkimukset 
Sarja C: hallinnolliset asiakirjat 
Sarja D: monistesarja 
==================================== 
 
 
Sarja A 
 
A:1      Viestintäsuunnitelma 2015-2016  
 
 
Sarja B 
 
B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun osahankkeen loppuraportti 
 
B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke 
 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa 
 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 
 
B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011–2013 –

loppuraportti¨ 
 
B:4 Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen selvityksessä vuosina 2013–2014 
 Pohjois-Suomen Lasten Kaste – Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus  
 
B:5 Tietoa potilaan oikeuksista 
 ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen 
 
B:6 Sosiaalinen kuntoutus 2016 –Työryhmän raportti ja suositukset 
 
B:7 Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa – hanke, loppuraportti 

9/2015- 12/2017 
 
 
Sarja C 
 
C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma  
 2014–2016 
 
C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
 
C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma  
 2015–2017 
 
C:4      Vuosikertomus 2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:5 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014–2015 
 
C:6 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018 
 
C:7 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 
 2017-2019 
 
C:9 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma 2015-2020  
 
C:10 Vuosikertomus 2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
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C:11 Talousarvio 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 
 
C:12  Lapset ensin,  
 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017–2021 
 
C:13 Vuosikertomus 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:14 Talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021 
 
C:15 Vuosikertomus 2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:16 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2018–2019 
  
C:17 Talousarvio 2019 ja toiminta- ja  
 taloussuunnitelma 2020–2022 
 
C:18 Vuosikertomus 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:19 Talousarvio 2020 ja toiminta- ja  
 taloussuunnitelma 2021–2023 
 
C:20 Vuosikertomus 2019 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
  
Sarja D 
 
D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti  
 Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen  
 kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä ja  
 päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa 
 
D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen loppuraportti 
D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Kainuussa, Virta 

Kainuu –osahanke 
 
D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnoittelusta - Aktiiviasiakashankkeen selvi-

tyksiä 
 
D:5 Strengthening the Customer's Freedom of Choice - Aktiiviasiakashanke Alankomaissa ja Bel-

giassa syksyllä 2013 
 
D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti - Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitä palveluja tarvitsen 
 
D:7 Hyve - johtamisen kartta 
 Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin – hanke 1.3.2012–31.10.2014 Kainuun 

osahanke 
 Loppuraportti 
 
D:8 Ikäihminen toimijana – hanke – Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 2013–2014 

1.7.2013–31.10.2014 Kainuun osahanke  
 Loppuraportti 
 
D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 2 
 1.3.3012–31.10.2014 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 
 
D:10 Selvitys kotona asumista tukevien palvelujen tuotteistamis- ja ryhmittely-tavoista taustainformaati-

oksi Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten 
 
D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-kuvauksista taustainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjot-

timen kehittämistä varten 
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D:12 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas palvelusetelituottajille 
 
D:13 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas palveluntuottajille 
 
D:14 Rekisteröitymisopas – näin annat  perustietosi Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle 
 
D:15 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas ympärivuorokautisia hoivapalveluja tuottaville palve-

luntuottajille 
 
D:16 Ylläpitäjän ohje – rekisteröintianomuksen käsittely ja palveluntuottajan lopullinen hyväksyminen 

Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle 
D:17 Ylläpitäjän opas – Hyvinvoinnin palvelutarjottimen eManagement-järjestelmään 
 
D:18 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas asiakasohjaajille 
 
D:19    Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä 
           Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen,  
           kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien 
           kehittäminen Lapissa ja Kainuussa 
           1.3.2013–31.10.2015 Loppuraportti 
           Kainuun hankeosio 
 
D:20 Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet –hanke Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus, loppura-

portti 1-10/2015 
 
D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-järjestelmän käytön laajentaminen ja hoitoisuusluokitus-

järjestelmän käyttöönoton tukeminen 
 
D:22 Huolenkarkotuspäivä 
 
D:23 Miten minä kommunikoin 

- inhorehellinen työkirja 
 
D:24  Virta II –hankkeen Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja    
 
D:25 Laatua lastensuojeluun, Pohjois-Suomen  Laste Kaste –hankkeen Kainuun toiminnallinen osako-

konaisuus Loppuraportti 4/2014 – 3/2016   
 
D:26 Virran tuomaa  
 Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä ja käytännöistä   
 
D:27 Loppuraportti: Virtaa vielä – Virta II –hanke 
 
D:28 Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmän raportti ja suositukset  
 
D:29 Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön 
  MATKA -hankkeen loppuraportti 11/2016 
 
D:30 Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuun sotessa, loppuraportti 6/2016 – 6/2017  
 
D:31 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät, loppuraportti 8/2015 - 9/2017  
 
D:32 Iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuus Kainuussa 
 
D:33 VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -

hanke, loppuraportti 2/2017 – 12/2018 
 
D:34 Erityislasten omaishoidon kehittäminen Kainuussa – ErinOmainen -hanke, loppuraportti 1/2017 – 

12/2018 
 
D:35 Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa 2017 – 2018, SOS Kainuu  
 -hanke 
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D:36 Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentaatio, kirjaaminen ja tiedonkulku Kainuun sotessa -hanke, 
loppuraportti 1/2016 – 12/2018  

 
D:37 OTE maakunnassa – Polut kuntoon -hanke,  
 loppuraportti 4/2017 – 10/2018  
 
D:38 Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa -hanke, loppuraportti 1/2017 – 

12/2018 
 
D:39 Opas Erityislasten vanhemmuus ja omaishoidon tuki 
 
D:40 Savuttomana leikkaukseen –hankkeen loppuraportti 
 
D:41 Kainuun palvelusetelikokeilu – Henkilökohtainen budjetti HB, loppuraportti 
 
D:42 ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat työkokeilut sosiaalityössä  
 -hankkeen loppuraportti 
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