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1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin 1.1.2013. Perussopimuksen mukaan Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sot-
kamo ja Suomussalmi. Kuntayhtymän toimintaan sisältyy erikoissairaanhoitolain mukainen Kainuun sairaanhoito-
piiri, kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan Kainuun erityishuoltopiiri ja ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alue. Puolangan kunta on osajäsen, joka ostaa erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuolto-
piirin ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ulkokunnan 
tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuuspe-
rusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-
hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puo-
lesta kuntouttavan työtoiminnan ja koulupsykologien palvelut sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.  
 
Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Li-
säksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. 
 
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, laatua ja potilasturvallisuutta 

 
Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukaisesti yhtymävaltuusto, 
jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kun-
nan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus 
päättää muista kuin valtuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä. 

1.1 Toimintaympäristö ja organisaation toiminta 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä perustason palveluihin ja 
ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tar-
peenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suu-
remmille hyvinvointialueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvin-
vointipalveluiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vas-
taavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Hyvinvoin-
tialueet tekevät yhteistyötä keskenään.  
 
Hyvinvointialueidenrahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan. 
 
Uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja 
yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön 
rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. 
 
Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 
ja palveluiden järjestämisessä.  
 
Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan sote-uudistuksessa. Selvitystyö ympä-
ristöterveydenhuollon järjestämisestä on meneillään. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja johtamisen kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa ja tiedolla johtamis-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö on tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa ja palveluiden 
kehittämisessä. 
 
Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen eli integraatio 
ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu ja alueilla on edellytykset ja 
kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena. Palveluiden yhteensovittamisen tavoitteena ovat yhtenäiset palve-
luketjut ja erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hoidon ja hoivan kehittäminen. 
 
Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä. Kotiin vietäviä palveluja lisätään jatkamalla digi-
taalisten ja etäpalveluiden kehittämistä tavoitteena palveluiden saavutettavuuden parantaminen. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tietopohja yhtenäistetään palveluiden laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. 
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Hallitusohjelman mukaisesti sosiaalihuoltolakia muutettiin kesäkuussa 2020 siten, että sosiaalityön yliopistotason 
tutkimukseen suunnataan vuosittain neljän miljoonan euron määräraha. (449/2020, 60 c §, tulee voimaan 
1.9.2020). Luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva valtion rahoitus. Vah-
vistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimusta suuntaamalla siihen rahoitusta. 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 
 
Sote-uudistuksessa perustason palveluja kehitetään v. 2020 aloitetulla 100 % valtion rahoituksella Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa, johon saatiin valtion 100 % rahoituksena 1,67 M€. Ohjelman tarkoituksena 
on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä 
yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua 
ajoissa. 
 
Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonai-
suuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman 
mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä ja rakenteellista uudistamista on jatkettu vuonna 2020 uudistamalla 
organisaatio ja johtamisjärjestelmä. Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2021. Rakenneuudistusta toteutetaan 
myös Kainuun rakennehankkeessa, joka sai 1,4 M€ valtion avustusta. Työhyvinvoinnin kehittäminen on keskeinen 
tulevaisuudessakin, jota kehitetään myös työhyvinvointihankkeessa. 

 

Maire Ahopelto 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ 
 

Kainuu ei voi välttyä globaaleilta toimintaympäristöön kohdistuvista muutoksilta; pakolaisuus ja maahanmuutto, 
ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu, pandemia ja leviävät tartuntataudit, poliittinen levottomuus ja epävarmuus, 
globaalitalous/EU-talous ja sen vaikutus Suomeen, kaupungistuminen, ikääntyminen sekä teknologinen muutos. 
Muutokset näkyvät Kainuussa ja Kainuun sotessa mm. palvelutarpeen kasvuna ja sosiaalisen pääoman vähene-
misenä. Toisaalta ilmiöt luovat mahdollisuuden toiminnallisiin muutoksiin esim. korona pandemia on jo lisännyt 
digitaalisten palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Kainuun sote ei voi vain mukautua toimintaympäristöön, vaan sen 
tulee tähdätä muuttuneen toimintaympäristön aktiiviseen hyödyntämiseen. Tämä edellyttää uudentyyppisten pal-
velumallien ja toimintatapojen innovointia ja käyttöönottoa. 
 
2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen 

 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman Osallistava ja osaava Suomi mukaan maailman muutos ja tule-
vaisuuden haasteet edellyttävät pohjoismaisen hyvinvointimallin uudistamista ja vahvistamista 2020-luvulla. Halli-
tusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yh-
teiskunta vuoteen 2030 mennessä.  
 
Hallitusohjelma käsittää seitsemän strategista kokonaisuutta, joista Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mu-
kaan ottava Suomi sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen. Siinä kiinnitetään erityistä palvelujärjes-
telmän oikeudenmukaisuuden, yhdenmukaisuuden ja kustannusten hillinnän näkökulmasta perustason palvelui-
den vahvistamiseen, ennaltaehkäisevään työhön ja kuntoutukseen. Perustason palveluiden sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon rakenteiden ja rahoituksen uudistamista pidetään tärkeänä. Tämä edellyttää vuoropuhelun ja luot-
tamuksellisen ilmapiirin vahvistamista valtiollisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välillä.  
 
Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -strategiselle kokonaisuudelle on asetettu neljä ta-
voitetta:  
 

1) Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Keinoina on yhdenvertaisuutta edistävät toi-
met (mm. vammaispalvelulain uudistaminen, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen), köyhyyden ja osat-
tomuuden vähentäminen (mm. vaikuttavat palvelut riskiryhmille, asiakasmaksulain uudistaminen), hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen (mm. päätösten hyvinvointi ja terveysvaikutusten arviointi, päihde- ja 
mielenterveysstrategioiden päivitys, ennaltaehkäisevien toimien lisääminen, sote-järjestöjen toiminnan 
edellytysten parantaminen) 

 
2) Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen. Keinoina on hyvinvoinnin vahvistaminen (mm. lapsistrategian 

laatiminen) sekä lapsiperheiden palveluiden parantaminen ja toimeentulon turvaaminen (mm. alaikäisten 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaaminen, lapsi- ja perhepalveluohjelma jatkuu, perhekeskustoi-
mintamallia levitetään, vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun, päihdeäitien kuntoutus) 

 
3) Ikäystävällisyyden edistäminen. Keinoina hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen (mm. ikäohjelman 

laatiminen, muistisairauksien nostaminen kansansairaudeksi, ravitsemuksen laadun kehittäminen, hoiva-
palveluiden välimuotoisten tuottamistapojen kehittäminen) sekä palveluiden parantaminen (mm. luottamus 
vanhuspalveluihin, vanhuspalvelulaki päivitetään, hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus (0,7) ympä-
rivuorokautisen hoivan yksiköissä, henkilöstön työnjaon selkiyttäminen, vahvistetaan kotihoidon resursse-
ja ja laatua, otetaan käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa) 

 
4) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen. Keinoina on perustason palveluiden saatavuuden 

parantaminen tulevaisuuden sote-keskuksissa (mm. käynnistetään tulevaisuuden sote-keskusten kehittä-
misohjelma, tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhoidossa (hoitoon pääsy 7 pv kiireettömässä hoi-
dossa), terveydenhuollon painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön työnjaon kehittäminen, sosiaalihuollon kehittämisohjelman laa-
timinen, asiakaskeskeisyyden korostaminen) sekä palvelujärjestelmän kehittäminen ja käynnistettävät uu-
distushankkeet (mm. kehitetään kuntoutusta, palliatiivisen hoidon kehittäminen ja lainsäädäntömuutokset, 
sosiaali- ja terveydenhuollon yliopistollisen tutkimuksen tukeminen) 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamiseen on suunnattu asetuksella kehittämisrahoitusta maakun-
nittain Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten rakentamiseksi keväästä 2020 alkaen.   
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman lähtökohtana ovat ihmislähtöiset peruspalvelut. Ohjelmalle on 
asetettu viisi tavoitetta: saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu ja vaikuttavuus, yhteen toimivuus, kustannusten hillintä.  
 
Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman mukaisiin kehittämishankkeisiin on myönnetty valtionavustusta kesäkuussa 
2020. Täydentäviä hakuja tulee mahdollisesti seuraavina vuosina. Tämän valtionavustuksen myöntämisen edelly-
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tykset, kriteerit ja rahoituksen aluekohtaiset enimmäismäärät on kirjattu asetukseen. Kainuuseen myönnettiin noin 
1,6 milj. euroa vuodelle 2020 tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämiseen.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen valmistelu on käynnistetty huomioiden edellisten vaalikausien 
valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan 
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, sote-maakunnille (kuva 1). Pelastustoimen järjestäminen kuuluu 
myös uusien sote-maakuntien tehtäviin. 
 

 
 
Kuva 1. Sote-uudistuksen painopisteet (VN 30.6.2020/Krista Kiuru) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakiesitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-
maakuntaa + Helsingin kaupunki, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen tehtävät. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi, mutta edistämistyötä teh-
täisiin yhteistyössä sote-maakuntien kanssa. Ympäristöterveydenhuolto ei kuuluisi sote-maakunnan tehtäviin. 
Opiskeluhuollon kuraattori- ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille. 
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Ensimmäiset sote-maakuntavaalit järjestettäisiin esitysluonnoksen mukaan alkuvuodesta 2022. Kuvassa 2 sote-
uudistuksen aikataulu 2020–2022.  
  

 
 
Kuva 2. Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022 (VN 5.6.2020/Krista Kiuru) 
 
STM on myöntänyt myös rakenneuudistukseen kehittämisrahoitusta vuosille 2020–2021. Kainuun sote sai n. 1.4 
milj. € valtionavustusta kehittämistoimiin. Kun sote-maakuntauudistus etenee, on todennäköistä, että valtionavus-
tusta myönnetään lisää.  
 
Kehittämisrahoituksella uudistetaan palveluita sekä valmistellaan rakenneuudistusta Kainuun sotessa kuvan 3 
mukaisesti. Kehittämiskokonaisuudet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa ja täydentyvät uusien rahoituspäätösten myötä.  
 

 
 
Kuva 3. Kainuun kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kokonaisuus 
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2.2 Taloudelliset muutokset Valtion budjettiesitys 2021  
 
Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa   
 
2.2.1 Julkinen talous 
 
Suomen julkinen talous koostuu julkisyhteisöistä, joihin kuuluvat mm. valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenan-
maan maakunta sekä lakisääteiset työeläkeyhtiöt ja -laitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. 
 
Valtiovarainministeriön syksyn 2020 taloudellisen katsauksen mukaan: 
 
”Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä 
yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasva-
van 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. 
 
Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä 
epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu 
yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista 
heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatku-
misesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. 
 
Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosent-
tiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. 
 
Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhtees-
sa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja 
monet hallituksen päättämät covid-19 epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy 
kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.” 
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Taulukko 1. Keskeiset ennusteluvut, Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, syksy 2020 (5.10.2020) 
 
Ennusteessa on oletettu, että koronaepidemia hiipuu vähitellen pois ja merkittäviä rajoituksia ei enää tehdä. Ta-
louden toipuminen vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävar-
muuden kasvun seurauksena. Tartuntojen kääntyminen nousuun lisää epävarmuutta. Vienti ja teollisuustuotanto 
kärsivät pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Investointien toipumista hei-
kentää asuinrakentamisen väheneminen. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden 
kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Julkiset menot tukevat BKT:n kasvua 2020 ja 2021.  
 

 
 
Valtiovarainministeriön toimesta on käynnistetty Vaikuttavat julkiset hankinnat toimenpideohjelma Hankinta-Suomi. 
Sen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen ta-
louden kestävyyttä. Hankkeen yksi tavoite on mm. yhteistyön lisääminen valtionhallinnon, kuntasektorin ja muiden 
hankkijoiden välillä osaamisen jakamiseksi ja yhteisten tavoitteiden asettamiseksi. EU:n hankintadirektiivin mukai-
sesti Suomella on velvollisuus raportoida EU:n komissiolle julkisissa hankinnoissa tehdyistä vaikuttavuuden lisää-
miseen liittyvistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää 
näin ollen aikaisempaa syvempää yhteistyötä kuntasektorin ja sote-uudistuksessa perustettavien itsehallinnollisten 
alueiden kanssa.  
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2.3 Sosiaaliset muutokset 

2.3.1 Kainuun väestökehitys ja väestörakenne 
 
Kainuun väkiluku vähenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä lähes viidenneksellä 
vajaaseen 60 000 asukkaaseen. Vuonna 2000 Kainuussa oli 85 736 henkeä, ja väkimäärä on vähentynyt siitä 
vuosi vuodelta.  

 
Kuva 4. Kainuun väestö 2000–2019 ja ennuste vuoteen 2040. Lähde: Tilastokeskus  
 
Kainuussa oli vuoden 2019 lopussa 72 306 asukasta, kun vuonna 2040 asukkaita on ennusteen mukaan 59 196 
(Taulukko 2). Kaikki Kainuun kunnat menettävät ennusteen mukaan asukkaitaan, eniten asukkaita menettävät 
Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo ja Suomussalmi. Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa ja Ristijärvellä väen vähe-
neminen on vähäisempää.  
 
Taulukko 2. Kainuun väestö v. 2019 lopussa ja ennusteen mukaan v. 2040 
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Taulukko 3 kuvaa väestönmuutoksia Kainuussa vuonna 2019. Väestönlisäys on ollut kaikissa kunnissa negatiivi-
nen sekä luonnollisen väestönlisäyksen (Elävänä syntyneet – kuolleet) että kokonaismuutoksen osalta.  
 
Taulukko 3. Väestönmuutokset Kainuussa 2019. Lähde: Tilastokeskus  

 
 
Tammi-kesäkuun 2020 aikana Kainuun väestö on jatkanut vähentymistään kokonaismuutoksen ollessa 300 asuk-
kaan vähennys. Kaikki kunnat Puolankaa lukuun ottamatta ovat menettäneet asukkaitaan. Luonnollinen väestöli-
säys (elävänä syntyneet – kuolleet) on kaikissa kunnissa edellisen vuoden tapaan negatiivinen. Kuntien välinen 
nettomuutto on positiivinen Kuhmossa, Paltamossa ja Puolangalla, muissa kunnissa negatiivinen. (Taulukko 4).  
 
Taulukko 4. Väestönmuutokset Kainuussa tammi-kesäkuu 2020 (ennakkotieto), Lähde: Tilastokeskus  

 
 
Kun väkimäärä vähenee Kainuussa, vanhempien ikäluokkien osuus väestöstä on kasvanut ja jatkaa kasvuaan. 
Nuorten osuus on vähäinen ja vähenee jatkossakin.  
 

 
 Kuva 5. Väestön ikäjakauma v. 2019 Kainuu. Lähde: sotkanet.fi  
 
Väen vähentyessä myös väestöllinen huoltosuhde muuttuu Kainuussa ennusteen mukaan epäedulliseen suun-
taan. Väestöllinen huoltosuhde määritellään työikäisten ja ei-työikäisten välisenä suhteena. Kainuun asukkaista 
vain puolet on vuonna 2040 työikäisiä, 36 prosenttia asukkaista on eläkeläisiä ja 14 prosenttia lapsia ja nuoria. 
Kainuuseen tarvittaisiin lisää työikäisiä (15–64 v), jotta väestöllinen huoltosuhde tulisi paremmaksi. 
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Kuva 6. Väestöllinen huoltosuhde Kainuussa 2000 – 2019 
  

 
Kuva 7. Väestörakenteen kehityksen ennustetaan jatkuvan samanlaisena myös tulevaisuudessa 
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Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työssäkäyvien suhdetta muuhun väestöön (esim. työttömät, opiskelijat, eläke-
läiset). Kainuussa taloudellinen huoltosuhde on heikompi verrattuna koko maan tilanteeseen (kuva 8).  
 

 
Kuva 8. Taloudellinen huoltosuhde Kainuussa ja koko maassa 1990 – 2018 

2.3.2 Kainuun työllisyys  
 
Kainuun ELY-keskuksen kesäkuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa kesä-
kuun lopussa 4 281, mikä on 940 enemmän (+28 %) kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyystilanne on ollut vaikea 
koronaviruksen leviämisen jälkeen, mutta pahin vaikuttaa olevan ohi, sillä toukokuusta työttömien määrä on las-
kenut 423:lla (-9 %). Muutos on johtunut lomautettujen määrän vähenemisestä, sillä työttömistä työnhakijoista oli 
kokoaikaisesti lomautettuja 913 eli 462 vähemmän (-34 %) kuin toukokuun lopussa. TE-toimistoon ilmoittautu-
neita työttömiä työnhakijoita on 13,5 % työvoimasta eli 3,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, koko maan 
vastaava luku on 15,8 %. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli Kainuussa tammi-kesäkuussa 
2020 71,4 prosenttia. Kainuussa monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja vaikeinta on ollut löytää mm. ter-
veydenhuollon erityisasiantuntijoita kuten lääkäreitä. 
 

 
  
Kuva 9: Kainuun työllisyyskatsaus kesäkuu 2020 (Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 
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2.3.3 Huono-osaisuus ja väestöryhmien välinen eriarvoisuus 
 
Suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta silti väestöryhmien väliset erot 
hyvinvoinnissa eivät ole kaventuneet. Väestöryhmien välillä on suuria eroja kaikissa hyvinvoinnin ulottuvuuksissa. 
Tulotasolla, koulutustaustalla ja ammatilla on selvä yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Huono-osaisuus ja pahoin-
vointi voivat kasautua tiettyihin väestöryhmiin. Se johtaa yhteiskunnallisen jakautumisen syvenemiseen. 
 
Huono-osaisuus käsite sisältää rahallisten resurssien lisäksi elinolot sekä yksilön toiminta- tai elämänhallintare-
surssit. Puhtaasti aineellisten tarpeiden lisäksi tai niiden rinnalla tarkastellaan sosiaalista toimintaa sekä sosiaali-
sia suhteita. Huono-osaisuus saattaa ilmetä materiaalisen puutteen lisäksi tai sen sijaan muilla elinolojen osa-
alueilla tai hyvinvoinnin ulottuvuuksilla. Huono-osaisuus on sekä sosioekonomisesti rakentunut että koettuun suh-
teelliseen asemaan (arvostukseen) perustuvaa. Sitä voidaan tarkastella objektiivisesti ulkoapäin ja/tai suhteessa 
muihin tai subjektiivisesti ihmisen kokemana tilana. (Niemelä ja Saari 20131) 
 
Verrattaessa Kainuun huono-osaisuutta muihin maakuntiin ilmenee, että Kainuu on toiseksi huonoin (sija 2.) huo-
no-osaisuuden kokonaistarkastelussa (113.2) ja huono-osaisuuden taloudellisissa yhteyksissä huonoin (sija 1.)  
Mittareissa on käytetty vuosien 2016 – 2018 keskiarvoa. (Lähde: DIAK, https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/) 
 
Taulukko 5. Kainuun huono-osaisuus   

 
Inhimillinen huono-osaisuus koostuu muuttujista, joiden mukaan Kainuussa kärsitään eniten itsemurhakuolleisuu-
desta, myös terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus on suuri (3. sijalla). Huono-
osaisuuden sosiaalisista seurauksista puolestaan Kainuu nousee 1. sijalle poliisin tietoon tulleiden henkeen ja 
terveyteen kohdistuneiden rikosten määrässä sekä hoidon saantia vaikeuttavien korkeiden asiakasmaksujen osal-
ta. Huono-osaisuuden taloudellisten yhteyksien muuttujissa Kainuu on 1. sijalla aikuisten mielenterveyden avo-
huoltokäyntien ja päihdehuollon avopalveluasiakkaiden määrässä.   
 
Eriarvoisuus tarkoittaa terveyden tasa-arvon näkökulmasta sellaista erilaisuutta, jota voidaan pitää epäoikeu-
denmukaisena ja myös vältettävissä olevana. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla 
hyvinvoinnin ja terveyden alueilla. Matalasti koulutetuilla ja pienipalkkaisilla on keskimäärin enemmän ongelmia 
hyvinvoinnin eri osa-alueilla kuin korkeasti koulutetuilla ja suurituloisilla. 
 
Hyvinvointi ja kasvu- ja kehitysympäristöt liittyvät kiinteästi toisiinsa. Keskeistä on ulottaa arviointia tekijöihin ns. 
juurisyihin, joiden on tunnistettu ennakoivan pulmien kasautumista. Juurisyiksi voidaan tunnistaa: 1) perheen vuo-
rovaikutussuhteet, 2) Osallisuus ja yhteisöön kiinnittyminen, 3) Mielen hyvinvointi sekä palvelujen osalta turvata 
palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja resurssit sekä pyrkiä muutokseen palvelujen kustannusrakenteessa. 
 
Matalasti koulutetuilla ja pienipalkkaisilla on keskimäärin enemmän ongelmia hyvinvoinnin eri osa-aluilla kuin kor-
keasti koulutetuilla ja suuri tuloisella. Erot hyvinvoinnin osatekijöissä ilmenevät esimerkkiisi työllisyydessä, työ-
oloissa, toimeentulossa, elinoloissa, osallisuudessa ja terveyspalvelujen saatavuudessa.  
 
Terveyserot ilmentävät sosiaalista eriarvoisuutta ja niitä voidaan mitata eroina terveydentilassa, sairastavuudessa, 
toimintakyvyssä ja kuolleisuudessa. Vanhempien sosiaalinen asema on yhteydessä nuorten elämäntyyliin ja ter-
veystottumuksiin, jotka ovat puolestaan yhteydessä nuorten psyykkiseen terveyteen ja koulunkäyntiin sekä aikuis-

                                                           
1 Niemelä, Saari: Suomalaisen yhteiskunnan notkelmat teoksessa Niemelä Mikko, Saari Juho (toim.) Huono-osaisten hyvin-
vointi Suomessa. Helsinki: KELA, Teemakirja 10, 2013. 

https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/
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iän terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan. Yksinäisyyden kokemuksella on yhteys mm. mielenterveysongel-
miin ja riskiin syrjäytyä.  
 

 
Kuva 10. Sosioekonominen rakenne. Lähde: THL www.hyvinvointikompassi.fi 
 

 
Kuva 11. Koettu hyvinvointi ja osallisuus. Lähde: THL www.hyvinvointikompassi.fi 
 
 

 
Kuva 12. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16–24 –vuotiaat, % 
vastaavan ikäisestä väestöstä, koko maa ja Kainuu. Lähde: www.sotkanet.fi 

2.3.4 Palvelutarve 
 
Palvelutarve vs. palvelujen käyttö 
 
Sairastavuus on Kainuussa suurta (kuvio 10). Ajanjaksolla 2014 – 2016 alueen väestön ikävakioimaton THL:n 
sairastavuusindeksi oli maan neljänneksi suurin (131), ja kuntakohtaiset erot olivat huomattavat (119–189). Työ-
kyvyttömyyseläkettä saavien määrä on maan suurin, erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja oli maan suurin 
osuus ja alueen alle 80-vuotiailla oli vuonna 2017 menetettyjä elinvuosia maan toiseksi eniten. (THL:n arviointira-
portti 2019) 
  
 
 

http://www.hyvinvointikompassi.fi/
http://www.hyvinvointikompassi.fi/
http://www.sotkanet.fi/
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Lasten määrä on Kainuussa pieni. Kuitenkin lasten ja nuorten erityispalvelujen esim. lasten-suojelun, lasten so-
maattisen erikoissairaanhoidon ja mielenterveyspalvelujen käyttö on suurta.  

 
Kuva 13. Kainuun soten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset (viiva) kunnittain ja ikäjakauman perusteella 
tarkasteltuna (Kainuun soten tilasto) 
 
Väestön ikääntyminen lisää menopaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koska kustannukset kasvavat väestön 
ikääntyessä (sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien jakautumisestä ikäryhmittäin, ks. esimerkiksi Häkkinen 
ym. 2020: Sote-rahoituksen tarvevakiointi).  
   
2.4 Digitalisaatio 
 
Digitalisaatio tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluja merkittävästi sekä asiakaspalvelun että palvelutuo-
tannon osalta. Digitalisaatiossa on keskeisintä toiminnan muutos, joka muuttaa asiakkaan asemaa ja työntekijöi-
den tapaa tehdä töitä sekä luo uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa palveluja. Digitalisaation mukanaan tuomien 
uusien toimintaprosessien käyttöönotto edellyttää toiminta- ja työtapojen muuttamista vaatien sekä kansalaisilta 
että Kainuun soten henkilökunnalta uusien asioiden oppimista. 
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Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden asioida sähköisesti palveluissaan, mikä 
ohjaa myös Kainuun soten sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä. Kansalaisille suunnatut palvelut tulee tuo-
da kansalaisten ulottuville ja niiden käyttöä opastetaan ja niiden luokse ohjataan. Digitalisaatio mahdollistaa suu-
remman asiakasmäärän palvelemisen pienemmillä resursseilla, asiakkaan tarpeiden mukaisella ja yksilöllisellä 
tavalla joko etänä tai toimipisteessä. 
 
Kansalaisten oma kiinnostus hyvinvointia mittaavaan teknologiaan lisääntyy vauhdilla, josta saatavan tiedon hyö-
dyntäminen tulevaisuudessa voi johtaa vaikuttavampiin hoitotuloksiin. Digitalisaatio muuttaakin työntekijän roolia 
ohjaamisesta valmentamisen suuntaan, jossa teknologiaa hyödynnetään sekä tulosten mittaamisessa että tuen 
antamisessa. Asiakkaat hakevat ja tuottavat itse yhä enemmän tietoa, mutta myös hyödyntävät ammattilaisten 
tuottamaa tietoa. Asiakkaita palvellaan enemmän etänä, jolloin välimatkat lyhenevät, yhteydenpito helpottuu ja 
resurssien jakaminen alueellisesti tai kansallisesti on mahdollista.  
 
Digitalisaatio ja uudet järjestelmät tarkoittavat jatkuvaa muutosta, mikä osaltaan kuormittaa myös henkilöstöä. 
Tällöin muutosjohtamisen, henkilöstön sitouttamisen sekä kouluttamisen ja järjestelmien käytön valvonnan merki-
tys korostuvat. Esimerkiksi pilvipalvelut ja älypuhelinten käyttö päätelaitteena lisäävät tarvetta päivittää henkilöstön 
digitaalisten välineiden käyttöosaamista. Digitalisaation myötä rutiininomaiset työt voidaan automatisoida, etätyö 
mahdollistaa työn tekemisen lähes mistä vain ja tekoäly tulee muuttamaan sote-toimialaa merkittävästä tukien 
muun muassa päätöksenteossa. Muutokset lisäävät työn mielekkyyttä ja Kainuun soten vetovoimaisuutta työnan-
tajana. Edellä mainituilla toimilla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä.  
 
Uusi sairaala -hankkeen eteneminen ja ensimmäisen vaiheen käyttöönotto lisää uusien sovellusten, tietojärjestel-
mien ja teknologisten ratkaisujen käyttöönoton tarvetta lähivuosien aikana myös muualla Kainuun sotessa. Digita-
lisaation ja uusien tietojärjestelmien ympärille luodut tehokkaat toimintaprosessit ja niitä toteuttavat motivoituneet 
työntekijät tuovat organisaation toimintaan vaadittua tehokkuutta ja parhaimmillaan kustannussäästöjä. 
 
Uuden sairaalan toimintaa tehostavat sekä turvallisuustasoa nostavat tekniset järjestelmät muuttavat Uuden sai-
raalan toimintaa turvallisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Tele- ja turvajärjestelmäpalveluja, niiden huoltoa ja 
ylläpitoa yhtenäistetään koko Kainuun alueella. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen tullaan panostamaan tule-
vaisuudessa enemmän sekä huoltojen ostopalveluja tullaan lisäämään kriittisten erikoisjärjestelmien kohdalla. 
   
Kainuun sote on yhtenä pilottikohteena Maakuntien tilakeskuksen Tilatietopalvelun pilotti -hankkeessa. Tilatieto-
palvelun avulla edistetään alueen toimitilajohtamista sekä siihen liittyvää talouden hallintaa, kiinteistösalkun ja 
vuokrasopimusten hallintaa sekä toimitilojen ympäristöjohtamista. Mikäli tilatietopalvelu saadaan tuotantokäyttöön, 
se uudistaa Kainuun soten tilahallinnan nostaen sen nykyajan vaatimuksia vastaavalle tasolle. Tilatietopalvelun 
avulla alue saa käyttöönsä yhteiset, edelleen kehittyvät toimintamallit. 
 
2.5 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
Kainuun soten organisaatio muuttuu vuoden 2021 alusta alkaen siten, että kaikki terveydenhuollon palvelut ja 
sosiaalihuollon palvelut on pääsääntöisesti koottu omiksi tulosalueiksi. Poikkeuksena on sosiaalihuoltopalveluista 
perheneuvola ja kehitysvammaisten erityishuollon poliklinikka, jotka on sijoitettu osaksi terveydenhuollon palvelu-
ja. Osalla tulosalueista nimet muuttuvat; perhepalvelut hyvinvointipalveluiksi, terveyden ja sairaanhoitopalvelut 
muuttuu terveyden- ja sairaudenhoidon palveluiksi, vanhuspalvelut ikäihmisten palveluiksi. Lisäksi sairaanhoidon 
tulosalueen palvelut siirtyvät osaksi terveyspalvelujen tulosaluetta. Hallinnon tulosalue on omana tulosalueena. 
 
Ympäristöterveydenhuollon osalta on tulossa valtakunnan tasolla selvitys, jossa ratkaistaan kuuluuko ympäristö-
terveydenhuolto sosiaali- ja terveyspalveluihin vai kunnan järjestämisvastuulle. Selvitys liittyy sote-uudistukseen.  

2.5.1 Talous ja toimintamenot  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä neuvottelee vuo-
sittain kesäkuun loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarviosta, asukkaiden palveluista ja niiden mahdolli-
sista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Talousarvio- ja suunni-
telmaluonnos toimitetaan jäsenkunnille vuosittain kuntaneuvottelujen jälkeen elokuun loppuun mennessä ja hy-
väksytty talousarvio ja -suunnitelma 30.12. mennessä. Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. 
 
Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin 
rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia korjataan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustan-
nuksia vastaavaksi. 
 
Täysjäsenkuntien maksuosuudet muodostavat keskimäärin 83,6 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän toimintatuotoista. Kainuun sote -kuntayhtymän ensimmäisenä toimintavuonna 2013 kuntien maksuosuudet 
olivat 252,5 milj. euroa. Vuosittain kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet keskimäärin 2,4 %. Vuoden 2020 tammi-
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syyskuun toteuman perusteella ennakoitu kokonaismaksuosuus on 300,4 milj. euroa. Kuntien antama raami vuo-
den 2021 kokonaisrahoitusosuudeksi on 290,8 milj. €, joka 9,6 milj. euroa ja 3,2 % kuluvan vuoden ennustetta 
pienempi. 
 

 
Kuntien maksuosuus v. 2013 – 2020 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 
2019 yhteensä 41,4 milj. euroa eli keskimäärin 6,9 milj. euroa ja 2,2 % vuodessa. Vuoden 2020 tammi-syyskuun 
toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan ulkoisten toimintakulujen kokonaiskertymä kuluvana vuonna 
näyttäisi asettuvan noin 344,4 milj. euroon, joka on 7,9 milj. euroa ja 2,3 % enemmän kuin vuoden 2019 toiminta-
kulukertymä. 
 

 
Toimintakulut v. 2013 – 2020 
 
THL:n arviointiraportissa 2019 verrataan sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksia valtakunnallisesti. 
Kuvassa on Kainuun sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja ero maan keskiarvoon. Tiedot 
ovat vuodelta 2018.  

  
Kuva 14. Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannukset jakauma ja 
alueen ero maan keski-arvoon 2018 
(Tiedosta arviointiin - tavoitteena pa-
remmat palvelut, THL Asiantuntija-
arvio 8/2019) 
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2.5.2 Palvelujen nykytila 
 
THL arvioi vuosittain Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaa ja antaa aluekohtaiset asiantuntija-arviot 
palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja kustannustehokkaasta toteutuksesta. Tuorein käytettävissä oleva 
arviointiraportti on vuodelta 2019 ja arviointi perustuu vuoden 2018 tietoihin.  
 
Vuoden 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnissa THL vertasi kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja keskenään sekä palvelujen toteutumista maan keskiarvoon. Lisäksi asiantuntija-arviossa on 
kuvattu lyhyesti erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen (erva) toimintaympäristöä sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tarvetta. 
 
Arvioinnin painopisteitä olivat palvelujen yhdenvertainen saatavuus, palvelujen integraatio ja kustannusvaikuttava 
toteuttaminen. Arvioinnin kohteet perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevaan lainsäädän-
töön. 
 
THL:n arviointiraportissa (Tiedosta arviointiin - tavoitteena paremmat palvelut, THL Asiantuntija-arvio 8/2019)  
s. 37–38 todetaan: 
 
”Somaattisen erikoissairaanhoidon sairaalapalvelujen käyttö on keskitasoa hieman runsaampaa. Saatavuus on 
hyvä, odotus- ja käsittelyajoissa on hoitotakuulainsäädännön vastaisia viiveitä vain vähän ja odotusajan mediaani 
on verrattain lyhyt. Lonkan kokotekonivelen ensileikkauksia tehdään maan toiseksi eniten. Erikoislääkäreitä joudu-
taan hankkimaan ostopalveluna. Ensihoitotehtäviä asukasta kohden on maan eniten. 
 
Mielenterveyspalvelujen tarve on muuta maata suurempi, mutta erikoislääkäritasoinen avohoito on vähäistä. Pe-
rusterveydenhuollossa mielenterveyskäyntejä muulle ammattilaiselle kuin lääkärille on maan eniten ja lääkärille 
keskitasoisesti. Sairaalajaksot ovat keskimääräistä pidempiä, ja yli 90 päivää sairaalassa olleita potilaita on maan 
eniten, mutta kuntoutuskotien asiakkaita vähän. 
 
Perusterveydenhuollon peittävyys on suuri, mutta saatavuudessa on ongelmia. Asiointi sähköisesti tai puhelimella 
on yleistä. Väestöön suhteutettuna terveyskeskuslääkäreitä on vähän. Avohoidossa lääkäreiden vastaanotot ovat 
vähentyneet 30 prosentilla vuoteen 2015 verrattuna, mikä heijastuu myös hoitoon pääsyyn. Hoitokäytännöt vaikut-
tavat hyviltä, mutta käyntisyiden kirjaus on puutteellista. Lääkärityöpanosta kohdentuu myös vuodeosastoille, jois-
sa potilaita on ollut keskimääräistä enemmän ja hoitopäiviä paljon. Suun terveydenhuolto painottuu julkisiin palve-
luihin, joiden saatavuudessa on ollut ongelmia. 
 
Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon palvelujen käyttö on vähäistä, myös äitiysneuvolan ja opiskelu-
terveydenhuollon keskimääräistä vähäisempää. Neuvolapalveluissa hoitajamitoitukset ylittävät suositukset, mutta 
opiskeluterveydenhuollossa lääkäreitä on vähän. Lastensuojelun avopalveluissa on paljon asiakkaita, ja huostas-
sa olevia on paljon. Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit käynnistetään erinomaisesti, mutta valmistumisessa 
on määräaikaylityksiä. Lasten- ja nuorisopsykiatriassa osastohoito korostuu. Palvelut painottuvat erityispalveluihin. 
 
Päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärä on maan keskitasoa ja laitoshoidossa maan pienimpiä, kuitenkin pe-
rusterveydenhuollossa päihteiden aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä. Huumeidenkäyttäjien matalan kynnyksen 
palveluja ei ole. Toimeentulotukien käsittely on sujuvaa, ja työttömien aktivointiaste on noussut. Työttömien ter-
veystarkastuksia tehdään maan eniten. Vaikka vammaistukien saajia on maan eniten, myönnettyjen palvelujen ja 
tukien määrä on lähempänä maan keskitasoa. Laitoshoito on lähes purettu ja vaikeavammaisten ohjattua ja tuet-
tua sekä autettua asumispalvelua lisätty. Iäkkäiden alueellinen palvelukokonaisuus vaikuttaa toimivalta. Omais-
hoidon tukea hyödynnetään maan eniten. Kotihoitoon on kohdennettu henkilöstöä. Säännöllinen kotihoito on yleis-
tä, ja yöaikaista palvelua arkena ja viikonloppuna tarjotaan enemmän kuin muualla. RAI-arviointijärjestelmä ja 
tehostettu moniammatillinen kotikuntoutuksen toimintamalli ovat käytössä. Kotisairaala toimii kotihoidon ja asu-
mispalveluyksiköiden tukena osassa aluetta. Myös ympärivuorokautisen lääkärikonsultaation saatavuus on suh-
teellisen hyvä, mutta silti erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien korostuminen yli 75-vuotiailla viittaa riittämättö-
miin lääkärin palveluihin perustasolla.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on hyvät rakenteet, ja toiminta on monialaista. On hienoa, että hyvinvoin-
tia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan rakenteita ja toimintamalleja on keskimääräistä useammassa kunnas-
sa. Lapsilla koettu terveys on hyvä, mutta haaste on yläkouluikäisten tupakointi. Elintavoiltaan kainuulaiset aikui-
set eivät juuri poikkea maan keskitasosta. Iäkkäistä monella on vaikeuksia suo-riutua arkitoimista. Erikoissairaan-
hoidon infektioiden ennaltaehkäisyssä on puutteita.” 
 
Vuonna 2020 tehtävässä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnissa keskitytään seuraamaan alueiden kehitystä 
aiemmissa arvioinneissa esiin nousseissa asioissa (painopisteet) vuoden 2019 tietojen perusteella. Kansalliset 
painopisteet tulevat olemaan perustason mielenterveys-palvelujen saatavuus ja laatu sekä ikääntyneiden palvelu-
jen ja terveyspalvelujen integraatio. Tämän lisäksi Kainuun alueellisina painopisteinä tulevat olemaan peruster-
veydenhuollon palvelujen saatavuus, yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa palvelutarpeeseen vastaamiseksi ja 
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toimenpiteet riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön varmistamiseksi sekä toimenpiteet lasten, nuorten ja perhei-
den varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden vahvistamiseksi, mukaan lukien hyte-yhteistyö. 
 
Henkilöstön saatavuus  
 
Kainuun väestönkehitys sekä viime vuosien työllisyysasteen positiivinen kehittyminen Kainuussa aiheuttaa ongel-
mia henkilöstön saatavuuteen Kainuun sotella. Vuonna 2019 Kainuun sotella haussa olleista työpaikoista saatiin 
täytettyä noin 67 %, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 85 %. Myös hakijamäärät ovat vähentyneet, vaikka haus-
sa olleita paikkoja on ollut enemmän. Vuonna 2019 yhtä haussa ollutta paikkaa kohden hakijoita oli n. 3,9 henkilöä 
(v. 2018 vastaava luku oli 5,7). Tämä kuvastaa Kainuussa yleisesti vallitsevaa työvoimapulaa. Haasteita on ollut 
lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, psykologien rekrytoinneissa sekä sairaanhoitajien ja lähihoitajien rekrytoin-
neissa Kajaanin ympäryskuntiin. (Henkilöstöraportti 2019) 
 
Henkilöstön saatavuuden ongelmia ilmentää myös määräaikaisten työsopimusten määrät. Määräaikaisten työso-
pimusten määrä on kasvanut viimeiset kolme vuotta, johtuen pääosin rekrytointihaasteista sijaisuuksiin; pitempiä-
kin sijaisuuksia on jouduttu hoitamaan lyhytkestoisilla työsopimuksilla. Pätevien sijaisten saaminen tehtäviin on 
vaikeutunut hieman aiempiin vuosiin verrattuna. (Henkilöstöraportti 2019) 
Vuonna 2019 erilaisille eläkkeille jäi kuntayhtymästä 123 henkilöä. Kuntayhtymän ikärakenteen perusteella eläk-
keelle siirtymisen voidaan ennustaa kiihtyvän vuoteen 2027 saakka. Seuraavan 10 vuoden aikana henkilöstös-
tämme eläköityy kolmannes (33,2 %). (Henkilöstöraportti 2019). 
 
Kainuun soten henkilöstöstä noin 62 % on hoitotyön ammattilaisia. 2 Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammatti-
korkeakoulu ovat pääasialliset koulutusorganisaatiot Kainuussa, jotka kouluttavat hoitotyön ammattilaisia. Sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoalalle on hakeutunut viimeisten vuosien aikana entistä vähemmän opiskelijoita Kainuussa 
(Kuva 15 ja 16). Suuntaus on samanlainen valtakunnallisesti. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulu sai vuodelle 2020 lisää mm. hoitotyön koulutuspaikkoja sekä vuodesta 2021 alkaen 
pysyvän sosionomikoulutuksen. 
 

 
Kuva 15. Kainuun ammattiopistoon hakeneet.      Kuva 16. Kajaanin ammattikorkeakouluun hakeneet.  
 
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutuneiden määrien voimakas vähentyminen Kainuussa indikoi herkästi 
myös edelleen hankaloituvaa tilannetta henkilöstön saatavuuden suhteen.  
 
Asiakas- ja palveluohjaus, asiakkaan osallisuus 
 
Asiakas- ja palveluohjaus on niin Kainuussa kuin valtakunnallisestikin järjestetty vanhuspalvelulain myötä ikäih-
misten palveluissa. Muiden ikäryhmien / palvelun tarvitsijoiden osalta asiakas- ja palveluohjauksen saamisessa ja 
sen eri muodoissa on vaihtelevuutta eri puolilla valtakuntaa.  
 
Kainuun sotessa ollaan ottamassa käyttöön vuonna 2021 asiakas- ja palveluohjauksen yleinen malli, joka palvelee 
kainuulaista väestöä monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti. Se toteutuu maakunnallisena poikkihallinnollisena pal-
veluna.  Palvelun tasoja ovat 1) Yleinen neuvonta, 2) Yleinen sote-palvelujen neuvonta 3) Kohdennettu neuvonta 
(sote) ja 4) Intensiivinen ohjaus (sote). Tasot 2-4 ovat Kainuun soten toimintaa. Kuntien roolina voisi olla tarjota 
yleistä neuvontaa kuntien normaalina toimintana (taso 1).  
  
Laadunhallinta, potilas-ja asiakasturvallisuus  
 
Kuntayhtymän perussopimus sisältää vaateen toteuttaa väestön tarvitsemat palvelut laadukkaasti ja turvallisesti. 
Toiminnan laatu ja turvallisuus on kirjattu myös kansalliseen lainsäädäntöön ja asetuksiin sekä strategioihin (esim. 

                                                           
2 Lähi-, sairaan- ja terveydenhoitajat sekä niihin rinnastettavat ammattinimikkeet. 
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potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia) ja laatusuosituksiin. Myös sote uudistuksen tavoitteena on turvata yhden-
vertaiset ja laadukkaat palvelut.    
 
Kainuun soten laadunhallintajärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmä 
kattaa koko kuntayhtymän toiminnan sisältäen määritellyt vastuista, menettelytavoista ja rakenteista laadunhallin-
nan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanoa varten. Kuntayhtymän toiminnoista osa on sertifioitu ja 
tavoitteena on asteittain laajentaa sertifiointiarvointi koskemaan koko kuntayhtymän toimintaa. Sertifiointikaudella 
2021–2023 tavoitteena on sertifioida Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalue.  
 
Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian ja siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman myötä riskien 
ennakointi ja hallinta, potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamisen ja sekä omavalvontatoiminnan merkitys kasvaa 
ja näihin tulee tulevaisuudessa panostaa entistä enemmän. Lisäksi tulee vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Kansallisesti on tarkoitus luoda yhtenäiset, kansalliset mittarit, joiden myötä toiminnan 
laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden seuranta ja sitä kautta prosessien ja hoito- ja palveluketjujen kehittämi-
nen vahvistuu. Kainuun soten osalta tämä tarkoittaa sitoutumista ja resursointia prosessien ja turvallisten toiminta-
tapojen kehittämiseen ja seurantaa sekä suunnitelmallista laaturekisterien käyttöönottojen laajentamista ja niistä 
saatavan tiedon hyödyntämistä.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden osalta korostuu erityisesti lääkehoidon turvallisuus ja lääkinnällisten laitteiden 
käytön turvallisuus ja osaaminen. Lääkinnällisten laitteiden osalta astuu ensi vuonna voimaan uusi MDR-asetus 
(Eu 2017/745, siirtymäaika päättyy 2021), myös laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on uudistumassa. 
Kansallisesti kehittämisen alla on opas lääkinnällisten laitteiden turvalliseen käyttöön sekä yhteiset kansalliset 
linjaukset osaamisen vaatimusten suhteen. Kainuun sote on tässä kehittämistyössä vahvasti mukana. Laite-
turvallisuutta kehitetään myös laitekirjastohankkeen kautta, hankkeen tavoitteena on keskitetty laitteiden hallinnan 
toimintamalli. Lääkehoidon osalta turvallinen lääkehoito-opas on päivityksessä ja tähän liittyvät muutokset tehdään 
Kainuun soten suunnitelmiin ensi vuoden aikana. Kainuun soten osalta painopiste ensi vuonna on perehdytykses-
sä, osaamisen varmistamisessa ja ylläpidossa. 
 
Hoito-ja palveluketjut 
 
Hyvän palvelun sote edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja tämä edellyttää sitä, että johdamme hoito- ja 
palvelu prosesseja ja -ketjuja kokonaisvaltaisesti yli tulosaluerajojen asiakkaalle arvoa tuoden. Prosessien- ja 
ketjujen kehittämisen tarkoituksena on hoito- ja palvelutoiminnan tehostaminen, toiminnan laadun ja palvelutason 
parantaminen, ongelmatilanteiden hallinta ja kustannussäästön aikaansaaminen. Toimintaprosessien kehittämi-
nen ja kuvaaminen auttavat hallitsemaan kokonaisuuksia, jäsentämään toimintaa ja eri toimijoiden vastuita sekä 
löytämään toimintaprosessin pullonkauloja sekä parantamis- ja tehostamistoimenpiteitä. Kainuun sotessa haetaan 
toimintatapoja, jotka tuottavat laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimin-
nan kokonaisuuden, hoito- ja palveluketjujen, tulee olla asiakaslähtöisiä, tarkoituksenmukaisia, turvallisia, sujuvia 
ja vaikuttavia. Toisaalta on myös pystyttävä reagoimaan nopeasti palvelutarpeiden haasteisiin ja muutoksiin. 
 
Prosessien ja ketjujen kehittämisessä hyödynnämme lean-menetelmiä ja organisaation lean-osaamista. Tavoit-
teena on tuottaa arvoa asiakkaille ja suunnitella palvelut sujuvina prosesseina, palveluketjuina ja -kokonaisuuksina 
ilman päällekkäisiä tai tarpeettomia vaiheita. Kainuun soten kuntayhtymän keskeiset prosessit- ja ketjut ja näiden 
väliset yhteydet on kuvattu prosessikarttaan. Hoito- ja palveluprosesseja ja -ketjuja arvioidaan ja kehitettään 
säännöllisesti mm. sisäisten- ja ulkoisten arviointien, katselmusten sekä omavalvonnan menetelmin ja sisäisten- ja 
ulkoisten kehittämishankkeiden avulla.  
 
Hoito- ja palveluketjujen osalta kehittämisen painopisteenä on palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus sekä proses-
sien ja ketjujen kokonaisvaltainen johtaminen. Tämä sisältää keskeisten prosessien ja ketjujen jatkuvan paranta-
misen ja kehittämisen huomioiden erityisesti yhdyspintojen sujuvuuden ja arvon tuottamisen asiakkaille (tehdään 
oikeita asioita oikeaan aikaan). Prosessien osalta on kehitettävä prosessien vaikuttavuuden seurantaa- ja arvioin-
tia (mittarit, katselmukset) sekä riskien hallintaa. Prosessien johtamisen avulla varmistetaan myös henkilöstön 
perehdytys, osaaminen ja sitoutuminen sovittuihin toimintamalleihin.   
 
Laadunhallinnan painopisteet vuodelle 2021: 

1. Prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja turvallisten toimintamallien käytön tehostaminen 
2. Riskien hallinnan ja vaikuttavuuden parantaminen sisältäen potilas- ja asiakasturvallisuusriskit sekä 
    prosessiriskit 
3. Tiedolla johtaminen ja palautekäytänteiden kehittäminen 
4. Omavalvontatoiminnan ja auditointien kehittäminen ja vaikuttavuuden parantaminen 
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2.5.3 Tiedolla johtaminen, tietoturva ja tietosuoja 
 
Tiedolla johtaminen 
 
Kainuun sote kehittää tietojohtamistaan uudistamalla tiedonhallintaratkaisujaan sekä nostamalla tiedolla johtami-
sen kyvykkyyttä että tietojohtamisen eri osa-alueiden osaamista organisaatiossa. Tavoitteena on, että Kainuun 
sote pystyy tuottamaan vertailukelpoista, laadukasta ja ajantasaista tietoa niin kansallisiin tarpeisiin kuin omaan 
päätöksentekoon organisaation eri tasoilla.  
 
Kainuun sote seuraa tiiviisti STM:n Toivo-ohjelman (sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpa-
no) etenemistä. Kainuun sote uudistaa omaa tiedon tuotantoaan Valtava-hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja osal-
listuu Virta-hankkeeseen tiedolla johtamisen kehittämiseksi SoteDigi Oy:n yhteistyön kautta.  
 
Tiedolla johtamisen kehittämisen tavoitteita sisältyy ja niitä toteutetaan myös Kainuun soten STM:n rahoittamassa 
Kainuun rakenneuudistus vv. 2020–2021 (KaRa) -hankkeessa. KaRa-hankkeeseen sisältyen Kainuun sotessa 
edistetään tiedolla johtamista kehittämällä raportointiprosesseja, automatisoimalla ja modernisoimalla niitä. Työvä-
lineeksi hankitaan ja otetaan käyttöön raportointijärjestelmä, jolla voidaan yhdistellä, visualisoida ja jakaa tietoa 
paremmin. Käytettävissä olevaa tietoa voidaan näin hyödyntää enemmän ja helpommin. Tiedon systemaattista 
analysointia kehitetään. Raportoinnin vastuut ja kunkin tehtävät raportointiprosessissa selvitetään. Johdon työpöy-
tä uudistetaan päivittämällä sen tietojohtamisen tietomalli tukemaan sote-järjestäjän tietotarpeita. Tiedolla johta-
mista edistetään organisaatiossa joka tasolla mm. valtakunnalliseen vertaiskehittämiseen osallistumalla, hyödyn-
tämällä eri organisaatioiden raportteja ja kansallisia tietovarastoja. 
 
Tietoturva  
 
Tiedonhallinnanlaki (906/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Se sisältää useita toimintaan vaikuttavia velvoitteita, joilla 
on vaikutuksia tietoturvaan. Laki sisältää mm. julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämises-
tä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen, katseluyhteyksien ja tietoturvalli-
suuden toteuttamisesta. 
 
Tietoturvan riskien lisääntyminen liittyy osaltaan kasvavaan teknologian hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Terveystietoja tallennetaan useisiin eri paikkoihin, mukaan lukien henkilökohtaiset kannettavat laitteet, 
älypuhelimet, kannettavat tietokoneet ja pilvipalvelut, joita eri organisaatiot tarjoavat. Kansalaisella on helpompi 
pääsy omiin tietoihin, mikä on tuonut esiin uusia yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevia kysymyksiä ja riske-
jä. Pilvipalveluiden käytön lisääminen muuttaa IT-tuotantoympäristöä merkittävästi, jolloin henkilöstön koulutuk-
seen ja hyvään riskienhallintaan on kiinnitettävä huomiota.  
 
Terveydenhuoltoalaa kohtaan kohdistuvat hyökkäykset ovat kasvussa. Rikolliset ovat siirtäneet huomiotaan ter-
veydenhuoltoon sen sisältämien potilastietojen ja muiden arvokkaiden tietojen vuoksi. Alaa pidetään ”pehmeänä”, 
eli heikosti varautuneena kyberhyökkäyksiin.  
 
Euroopan neuvoston direktiivi lääkinnällisistä laitteista (93/42/ETY) asettaa vaatimukset lääkintälaitteille. Tulevai-
suudessa lääkinnälliset laitteet ovat merkittävänä osana IoT-laitteiden maailmanlaajuista käytön lisääntymistä. 
Monet terveydenhuollon suurimmista kyberuhista liittyvät lääketieteellisiin laitteisiin, joiden hallinta ei tyypillisesti 
kuulu tietohallinnon tehtäviin. Tietohallinto voi tuottaa verkkoyhteydet lääketieteellisille laitteille, mutta laitteiden 
ylläpitovastuu on lääketieteellisen tekniikan yksiköillä. Lääketieteellisen tekniikan kannalta potilaiden hyvä hoito on 
tietysti etusijalla ja kykyä kyberturvallisuudesta huolehtimiseen ei yksiköissä välttämättä ole määrätietoisesti kehi-
tetty.  
 
KaRa-hankkeessa (Kainuun rakenneuudistus v. 2020–2021 -alueellisen valmistelun tukena) parannetaan Kainuun 
sotessa kyberturvallisuutta kehittämällä riskienhallintaa, laatimalla jatkuvuussuunnitelma sekä kehittämällä ja tu-
kemalla keskitetyn lokienhallinnan käyttöönottoa. 
 
Tietosuoja 
 
Tiedon käsittelyn perustana on EU tietosuoja-asetus ja siitä tulevat velvoitteet sekä erityislainsäädäntö.  
 
Tiedonhallintalain tarkoituksena on myös varmistaa viranomaisen tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas hal-
linta ja tietoturvallinen käsittely. Tavoitteena on huomioida tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen 
sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.  
 



21 

Tiedonhallintalaki edellyttää, että viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja 
tietoturvallisesti noudattaen julkisuusperiaatetta ja tietosuojaperiaatteita.  
 
Organisaatiossa on määriteltävä tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ja nimettävä vastuu-
henkilöt. Tiedonhallintamallin kuvaaminen on lakisääteinen uusi tehtävä ja siihen on määritelty minimisisältö, joka 
edellyttää myös dokumentaation tekemistä ja olemassa olevien ohjeiden päivittämistä. Ajantasaiset ohjeet on 
oltava tietoaineistojen käsittelystä, järjestelmien käytöstä, käyttöoikeuksista, vastuiden toteuttamisesta, tiedon-
saantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvatoimenpiteistä ja poikkeusoloihin varautumisesta. 
 
Tiedon käyttäminen viranomaisen ja palveluntuottajien välillä, on kuvattava prosessina yhtenäisesti erityisesti 
integroiduissa palveluissa ja prosesseissa. 
 
2.5.4 Riskienhallinta, varautuminen ja kriisiviestintä 
 
Kainuun soten tulee turvallisuuskriittisenä toimijana varmistaa toimintansa jatkuvuus kaikissa erilaisissa poikkeus-
tilanteissa. Kainuun soten varautuminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on ohjeistettu valmiussuunnitel-
massa ja kriisiviestintäohjeessa. 
 
Varautumisella varmistetaan Kainuun sotessa tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti 
tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumi-
sessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja esitettyjen toimenpiteiden tulee perustua lainsäädännössä 
oleviin toimivaltuuksiin. Varautuminen perustuu valmiuslain (1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun erityis-
lainsäädännön varautumisvelvollisuuteen. Varautumistoimenpiteitä ovat mm. valmiussuunnittelu, jatkuvuuden-
hallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus- ja valmiusharjoitukset. Normaalioloissa hyvin toimiva, vahva organisaatio 
on tärkein perusta poikkeusolojen toiminnalle. Pääsääntöisesti varautumisjärjestelyt toteutetaan mahdollisimman 
kiinteästi normaaliolojen toimintoihin perustuen. Organisaatiota muutetaan normaaliolojen häiriötilanteissa (esim. 
suuronnettomuus) ja poikkeusoloissa mahdollisimman vähän. Tehtävät hoidetaan ensisijaisesti olemassa olevalla 
organisaatiolla, sitä tarpeen mukaan vahvistaen tai mukauttaen. 
 
Varautumisen tavoitteena on turvata Kainuun väestölle kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta 
keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo. Palveluiden ja toimeentulon 
taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin.  
 
Kainuun sotessa on yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma, jossa on yhdistetty kahdeksan (8) 
kunnan terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen, sairaanhoitopiirin sekä keskussairaalan aiemmat suunnitelmat. 
Suunnitelmaa päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Puolangan kunta järjestää itse perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon palvelut ja vastaa niiden valmiussuunnittelusta. 
 
Valmiussuunnitelmassa kuvataan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavalmius normaa-
lioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteet ja poikkeusolot saattavat olla äkillisiä ja 
yllättäviä, joskus myös pitkäkestoisia ja suunnitelmallista varautumista edellyttäviä tilanteita. Varautuminen perus-
tuu sekä valtakunnallisiin että alueellisiin riskikartoituksiin.  Häiriö- ja erityistilanteita seurataan ja niistä raportoi-
daan viiveettä valmiusjohdon ohjeistamalla tavalla.  
 
Valmiussuunnittelua tehdään ja ylläpidetään Kainuussa eri viranomaisten kanssa ja sitä koordinoidaan Pohjois-
Suomen erityisvastuualueen yhteistyönä. Valvovana viranomaisena toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
(PSAVI). 
 
Poikkeus- ja kriisitilanteissa viestinnän merkitys korostuu. Kriisitilanteessa viestinnästä vastaa aina se toimija tai 
viranomainen, joka johtaa toimintaa. Jos useat viranomaiset toimivat yhdessä, jokainen toimija vastaa viestinnästä 
omalta osaltaan. Silti on pyrittävä varmistamaan, että eri viranomaisten ja muiden toimijoiden viestit ovat kriisitilan-
teessa yhdenmukaisia. Mahdollisia yhteistyökumppaneita kriisiviestinnässä ovat ministeriöt, kunnat, pelastuslai-
tos, poliisi, sosiaali- ja terveydenhuollon muut toimijat, seurakunnat ja yritykset. 
 
Kriisiviestinnässä varmistetaan ihmisten turvallisuus, turvataan viranomaisten toimintaedellytykset, tiedotetaan 
palvelujen järjestelyistä, pyritään varmistamaan, että tilannekuva on totuudenmukainen sekä ennakoidaan mah-
dolliset uudet kriisit. Kriisiviestintäsuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja huomioidaan vuonna 2019 voimaan 
tullut saavutettavuusdirektiivi. 
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3 TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 

2022 – 2024 
 

3.1 Talousarvion perusteita        
 

3.1.1  Rahoituksen muodostuminen     
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjes-
tää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin 
kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on jär-
jestää jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun otta-
matta lasten päivähoitoa.  
 
Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muille kunnille, kuntayhtymille ja 
yhteistyötahoille. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja 
tukipalveluita.  
 
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräy-
tyivät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % 
sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennal-
lisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle.  
 
Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä ei voida erottaa 
STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. 
 
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, miten kuntayhty-
mälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. 
 
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi ja yli/alijäämän käsittelyn täsmentämiseksi Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät 2014 perussopimukseen muutokset 1.1.2015 
lukien. 
 
Muutetun perussopimuksen rahoituspykälän mukaan: 
 
Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 
 
Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuksien, sekä muiden tulojen 
lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoitamista varten, kootaan kuntayhtymän jä-
senkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksina. 
 
Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennallisesti kuntayhtymälle.  
 
STM:n valtionosuus erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta laskemalla (valtionosuus laskennallisiin kustan-
nuksiin) laskennallisesti prosenttiosuutena, joka vastaa vuoden 2014 perussopimuksen mukaista laskennallista 
sosiaali- ja terveysmenojen osuutta laskennallisiin sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto-
toimen kustannuksiin tarkoitetusta peruspalvelujen valtionosuudesta. STM:n valtionosuudesta lasketut kuntakoh-
taiset prosenttiosuudet ovat: 
 
Hyrynsalmi:            83,2 
Kajaani:      72,9 
Kuhmo:            78,4 
Paltamo:       76,0 
(Puolanka:       81,7 (kalliinhoidon tasauksen laskennassa) 
Ristijärvi:       83,7  
Sotkamo:      72,4 
Suomussalmi:         80,1 
 
STM:n valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritellään puoliksi eu-
roa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta (50 % / 50 %). Las-
kennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymäl-
le maksettavat tai kohdennettavat valtionosuudet, valtionosuuden lisäosat, valtionosuuksiin tehtävät vähennykset 
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ja lisäykset nettona, järjestelmämuutoksen tasaus 2010, järjestelmämuutoksen tasaus 2015 ja verotuloihin perus-
tuva valtionosuuksien tasaus sekä mahdolliset muut näitä vastaavat erät. 
 
Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-1) ja valtionosuudet 
kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot lasketaan maakunnan keskimääräisillä vero-
tuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisö- verotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukai-
sina. Voimalaitosten kiinteistövero otetaan kuitenkin huomioon 1,4 %:n verokannan mukaan.  
 
Asukaslukuna käytetään viimeistä vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua.  
 
Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saamia muita peruspalve-
lujen valtionosuuksiin kuulumattomia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuri-
toimen valtionosuuksia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutok-
sen perusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia eikä investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.  
 
Lain toimeentulotuesta 5 b §:n mukaan kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on 50 pro-
senttia. Kunnan rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä sitä vastaava vähennys kunnalle maksettavasta pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kuntayhtymän 
tehtäväksi jäävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. 
 
Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin 
rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana kuukausittain kahdessa 
erässä 12. ja 30. päivä.  
 
Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavak-
si. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. 
 
Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto 
Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle potilas-
kohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuneita poikkeuksellisen suuria kustannuksia terveyden-
huoltolain 76 §:n toteuttamiseksi. 
 
Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, jonka suuruuden valtuusto 
vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien rahaston maksuosuus määrätään perussopi-
muksen 16 § toiminnan rahoitus/jäsenkuntien perustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valti-
onosuutta perustoimeentulotuen kustannuksista. 
 
Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus 
 
Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, että terveysvalvonnan kus-
tannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % valvontakohteiden lukumäärän perusteella ja 
eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan siten, että 20 % määräytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän 
perusteella. 
 
Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suoritehinnan. Suoritehinnoitte-
lun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot 
sekä pääomalle mahdollisesti suoritettavan koron. 
 
Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee 
laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 
 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden 
yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä 
arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen 
määrä. 
 
Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, 
että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta 
lukien. 
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3.1.2  Kuntien rahoitusosuuden kehitys 
 
Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet määritellään puoleksi euroa/asukas ja puoliksi 
prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta.  
 
Valtionosuudet 
 
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 milj. euron kertaluonteinen lisäys, jolla kompensoidaan 
kunnille muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Korotus jaetaan kunnille siten, 
että 249 milj. euroa kohdistetaan kuntiin niiden asukasmäärän perusteella (tasasuuruisesti euroa/asukas) ja 31 
milj. euroa kohdistetaan kuntiin kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Peruspalvelujen valtionosuuteen vuo-
delle 2021 osoitetaan 20 milj. euron lisäys kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen. Vuonna 2021 
valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen on käytettävissä yhteensä 30 milj. euroa. Kunnalle voidaan mak-
saa hakemuksesta valtionosuuden korotusta, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuk-
sien vuoksi lisätuen tarpeessa. 
 
Koronasta kunnille aiheutuvien kustannusten korvaus 2021 
 
Koronavirustilanteesta kunnille aiheutuviin testaus-, jäljitys- ja muihin kustannuksiin varataan vuonna 2021 yli 1,6 
mrd. euroa. 
 
Hoito- ja palveluvelan purkaminen 
 
Hallitus aloittaa monivuotisen hoito- ja palveluvelan purkamiseen kohdentuvan sote-palveluiden saatavuutta tuke-
van uudistuskokonaisuuden valmistelun. Lisäksi hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 450 milj. eu-
ron kokonaisuudella vuosina 2021–2023. Tarkoituksena on sisällyttää valtuus vuoden 2021 täydentävään talous-
arvioesitykseen tai vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Rahoituksessa pyritään hyödyntämään 
soveltuvin osin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen varoja. Kuntien ja sairaanhoitopiirien avustusjärjestelmä 
valmistellaan STM:n ja VM:n yhteistyönä siten, että kannustimet kustannustehokkaaseen toimintaan säilyvät. 
 
Kunnallisvero 
 
Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen 
vero Suomessa. Kunnallisveron osuus tuloista riippuu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen määrästä ja lajis-
ta, sillä ne määrittelevät vähennykset, joita tulonsaaja saa. Palkka- ja yrittäjätuloista saa ansiotulovähennyksen ja 
eläketulosta kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen. Perusvähennys lasketaan kaikkien ansiotulojen perus-
teella. Myös verosta tehtävä työtulovähennys pienentää pienituloisten palkansaajien maksamaa kunnallisveron 
määrää. 
 
Kunnallisveron osuus tulosta nousee ansioiden kasvaessa. Tämä progressio on tullut yhä selvemmäksi viime 
vuosina toteutettujen työtulovähennyksen ja perusvähennyksen laajennusten myötä.  
 
Verotulomenetysten korvaukset on budjetoitu vuodesta 2020 lähtien omalle momentilleen erikseen peruspalvelu-
jen valtionosuudesta. Vuonna 2021 verotulomenetysten kompensaatio on yhteensä 2,36 mrd. euroa. Tästä vuo-
den 2021 kompensaatio on 179 milj. euroa. Vuonna 2020 tehty verotuksen maksujärjestelyjen muutosten kom-
pensaatio (114 milj. euroa) peritään takaisin vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2021 osuus takaisinperinnästä on 88 
milj. euroa. 
 
Yhteisövero 
 
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaista korottamista jatketaan verovuodelle 2021. Kuntien osuutta yh-
teisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä määräaikaisesti myös verovuonna 2021 ja lisäksi pysyvästi 2 
prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen johdosta. Valtion osuutta alennetaan vastaavasti.  Muu-
tos ei vaikuta yksittäisten kuntien jako-osuuksiin. Korotuksesta hyötyvät eniten ne kunnat, jotka saavat eniten yh-
teisöveroa. Kuntien yhteisöveron tuottoon vaikuttaa lisäksi jo verovuodelle 2020 tehty jako-osuuden korotus, joka 
lisäsi kuntien yhteisöverotuloja 450 milj. eurolla vuonna 2020 vuonna ja 60 milj. eurolla vuonna 2021. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kuntien välillä käydään perussopimuksen mukaiset neuvot-
telut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkaiden palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä 
kuntayhtymän yhteistyössäkuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut käydään kunkin vuoden kesäkuun 
loppuun mennessä. Talousarvioluonnos on toimitettava jäsenkunnille kuntaneuvottelujen jälkeen 31.8. mennessä. 
Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. Vuotta 
2021 koskevat neuvottelut pidettiin kuntien kanssa touko - kesäkuussa 2020. Kuntakokous rahoitusosuuden mää-
rittämiseksi pidettiin 31.8.2020. Kunnat esittivät Kainuun sote:n kuntien rahoitusosuudeksi 290 800 000 euroa 
vuodelle 2021. 
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Kuntien maksuosuudet  

 
Kuva 17. Kuntien maksuosuuksien kehitys kunnittain ja vuosittain 2015 – 2021  
 
Kuntien maksuosuuksien euromääräiseen kehitykseen vaikuttaa kunnan valtionosuus sekä verorahoitus. 
Kuntakohtaiset valtionosuuksien määrät vaihtelevat vuosittain valtionosuusperusteista johtuvista muu-
toksista.  
 
Taulukko 6. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2013 – 2021  

 

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet   
 
Talousarvion 2021 laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuoden 2019 tilinpäätöstietoja.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2019 tulos oli 15,2 milj. euroa alijäämäinen ja tämä 
alijäämä perittiin kunnilta elokuussa 2020. Vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma olivat ilman 
liikelaitosta 3,2 miljoonaa euroa. 
 
Talousarviovuodelle 2021 kohdistuviin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin on 
varattu määrärahat. Talousarviovuoden 2021 palkkamenot kasvavat 2,0 % vuoden 2020 syyskuun toteuman poh-
jalta laadittuun vuosiennusteeseen verrattuna. Palvelujen ostoissa on vähennystä -2,0 prosenttia verrattaessa 
vuoden 2020 vuosiennusteeseen.  
 
Toimintakulut kasvavat 1,2 prosenttia vuoden 2020 syyskuun toteuman pohjalta laadittuun vuosiennusteeseen 
nähden. Tilinpäätökseen 2019 verrattaessa toimintakulut kasvavat 3,5 %. Talousarvio 2021 on -16,9 milj. euroa 
alijäämäinen. Talousarviovuodelle 2021 päätetty kuntarahoitusosuus on 9,6 milj. € eli -3,2 % pienempi kuin vuo-
den 2020 ennakoitu lopullinen kuntarahoitusosuus. Talousarviovuoden 2021 poistojen määrä on 1,0 milj. € eli    
7,5 % suurempi kuin vuoden 2020 ennakoitu poistojen määrä. 
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3.2 Kuntayhtymän henkilöstö  
 
Henkilötyövuosien (HTV2) määrällä seurataan henkilöstövoimavarojen määrällistä kehittymistä. Se saadaan muut-
tamalla osan vuotta kestäneet palvelussuhteet vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Yksi henkilötyövuosi[1] 
tarkoittaa siis yhden kokoaikaisen työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta. Henkilötyö-
vuotta voidaan nimittää myös bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissaoloja eikä 
lisä- tai ylitöitä. 
 
Osaava, oikein mitoitettu ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa Kainuun alueen laadukkaita, asiakaslähtöisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluita sekä edistää osaltaan alueen hyvinvointia. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi palvelutuo-
tannon suunnitteluun. Henkilöstön osaamisen, määrän ja kohdentumisen tarvetta ennakoidaan järjestelmällisellä 
henkilöstösuunnittelulla. 
 
Vuoden 2021 talousarvion laadinnan perusperiaatteena henkilöstön osalta on ollut, että henkilötyövuosien määrä 
tulosalueella voi lisääntyä vain tulosalueen toiminnan muutoksesta johtuvasta perustellusta syystä. Tulos-
aluekohtaisessa henkilöstövoimavarojen suunnittelussa on otettu huomioon toimintojen kehittäminen tulevina 
vuosina, uusi organisaatiomalli, eläköitymiset, sisäiset siirrot, tehtävien uudelleen järjestäminen, osittaminen tai 
yhdistäminen, sijais- ja varahenkilöjärjestelyt sekä mahdollisuuksien mukaan seuraajasuunnitelmat sekä kehit-
tämis- ja urasuunnitelmat. Henkilöstön eläköitymistä sekä muuta poistumaa hyödynnetään säästökeinona. Osto-
palvelut ja niiden kokonaishinta otetaan henkilöstösuunnittelussa huomioon. Henkilötyövuositavoite vuodelle 
2021 määritellään talousarvion 2021 hyväksymisen jälkeen. 
 
Tulos- ja vastuualueilla selvitetään jokaisen rekrytoinnin kohdalla, voidaanko vapautuva paikka jättää täyttämät-
tä. Aina kun palvelutarve edellyttää tulosalueella uutta rekrytointia, tehtävän täyttämiseen tarvitaan täyttölupatyöryh-
män kannanotto. Täyttölupatyöryhmään kuuluvat muun muassa kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat sekä 
henkilöstöjohtaja.   
 
Talousarvioon huomioidaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän ajalta aiheutuva palkkaharmonisointiin liittyvä 
riski, jonka kustannusvaikutukset tarkentuvat laskennan ja neuvottelujen edistymisen myötä. 
 
Taulukko 7. Henkilötyövuosien määrä 2020 

 

 

                                                           
[1]  Henkilötyövuosi ) palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) 
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3.3 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain   
 

Taulukko 8.  
Käyttötalousyhdistelmä Kainuun sote   

TULOSALUEITTAIN
1 000 € TP 2019 KS 2020

Muutos 
%
KS2020/
TP2019

ENNUSTE 
(9/2020)
 2020

Muutos 
% 
ENN2020
/TP2019 TA 2021

Muutos 
% 
TA2021/
ENN2020 TS2022

Muutos 
% 
TS2022/
TA2021 TS2023

Muutos 
% 
TS2023/
TS2022 TS2024

Muutos 
% 
TS2024/
TS2023

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
Toimintatuotot 292 038 293 428 0,5 293 570 0,5 293 732 0,1 288 556 -1,8 288 425 0,0 288 425 0,0

Toimintakulut 4 787 5 338 11,5 3 639 -24,0 5 776 58,7 5 435 -5,9 5 434 0,0 5 435 0,0

Toimintakate 287 251 288 090 0,3 289 931 0,9 287 956 -0,7 283 121 -1,7 282 990 0,0 282 990 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 0,0 -1 701 0,0 -1 553 -8,7 -1 457 -6,2 -1 258 -13,7 -1 258 0,0

Poistot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -244 -244  -244  

Tilikauden tulos 287 251 288 089 0,3 288 230 0,3 286 403 -0,6 281 420 -1,7 281 488 0,0 281 488 0,0

KESKITETYT  TUKIPALVELUT 0   

Toimintatuotot 5 914 5 116 -13,5 4 821 -18,5 3 886 -19,4 3 968 2,1 3 968 0,0 3 968 0,0

Toimintakulut 29 492 36 174 22,7 36 160 22,6 36 709 1,5 34 538 -5,9 34 538 0,0 34 538 0,0

Toimintakate -23 579 -31 058 31,7 -31 339 32,9 -32 823 4,7 -30 571 -6,9 -30 571 0,0 -30 571 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 -2 0,0 -2 0,0 -2 0,0 0 0  0  

Poistot -6 485 -10 313 59,0 -10 514 62,1 -11 452 8,9 -11 035 -3,6 -11 232 1,8 -11 387 1,4

Tilikauden tulos -30 066 -41 373 37,6 -41 856 39,2 -44 277 5,8 -41 606 -6,0 -41 803 0,5 -41 958 0,4

HYVINVOINTIPALVELUT 0    

Toimintatuotot 3 704 3 465 -6,5 3 734 0,8 3 829 2,5 3 908 2,1 3 908 0,0 3 908 0,0

Toimintakulut 51 381 52 259 1,7 51 926 1,1 53 692 3,4 50 518 -5,9 50 518 0,0 50 518 0,0

Toimintakate -47 676 -48 795 2,3 -48 192 1,1 -49 863 3,5 -46 610 -6,5 -46 610 0,0 -46 610 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 -100,0 -2 100,0 0 -100,0 0 0  0  

Poistot -141 -126 -10,6 -117 -17,0 -112 -4,3 -104 -7,1 -102 -1,9 -100 -2,0

Tilikauden tulos -47 818 -48 921 2,3 -48 313 1,0 -49 975 3,4 -46 714 -6,5 -46 712 0,0 -46 710 0,0

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOIDON PALVELUT 0    

Toimintatuotot 25 673 27 887 8,6 28 324 10,3 26 604 -6,1 27 163 2,1 27 163 0,0 27 163 0,0

Toimintakulut 176 971 169 768 -4,1 178 548 0,9 175 381 -1,8 165 015 -5,9 165 015 0,0 165 015 0,0

Toimintakate -151 298 -141 883 -6,2 -150 224 -0,7 -148 777 -1,0 -137 852 -7,3 -137 852 0,0 -137 852 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -15 -3 -80,0 -4 -73,3 -14 250,0 0 0  0  

Poistot -1 066 -2 346 120,1 -2 619 145,7 -2 730 4,2 -2 676 -2,0 -2 588 -3,3 -2 465 -4,8

Tilikauden tulos -152 379 -144 232 -5,3 -152 847 0,3 -151 520 -0,9 -140 528 -7,3 -140 440 -0,1 -140 317 -0,1

IKÄIHMISTEN PALVELUT 0    

Toimintatuotot 17 923 18 774 4,7 19 121 6,7 19 058 -0,3 19 458 2,1 19 458 0,0 19 458 0,0

Toimintakulut 71 487 72 292 1,1 71 703 0,3 74 364 3,7 69 969 -5,9 69 969 0,0 69 969 0,0

Toimintakate -53 564 -53 519 -0,1 -52 582 -1,8 -55 306 5,2 -50 511 -8,7 -50 511 0,0 -50 511 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -5 0 -100,0 0 -100,0 -4 0,0 0  0  0  

Poistot -238 -234 -1,7 -234 -1,7 -203 -13,2 -234 15,3 -195 -16,7 -165 -15,4

Tilikauden tulos -53 807 -53 753 -0,1 -52 816 -1,8 -55 514 5,1 -50 745 -8,6 -50 706 -0,1 -50 676 -0,1

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 0    

Toimintatuotot 479 465 -2,9 466 -2,7 483 3,6 493 2,1 493 0,0 493 0,0

Toimintakulut 2 401 2 427 1,1 2 435 1,4 2 460 1,0 2 316 -5,9 2 316 0,0 2 316 0,0

Toimintakate -1 923 -1 963 2,1 -1 969 2,4 -1 977 0,4 -1 822 -7,8 -1 822 0,0 -1 822 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  0  0

Poistot -5 -4 -20,0 -4 -20,0 -7 75,0 -3 -57,1 -3 0,0 -3 0,0

Tilikauden tulos -1 928 -1 967 2,0 -1 973 2,4 -1 984 0,5 -1 825 -8,0 -1 825 0,0 -1 825 0,0

   

YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)  0    

Toimintatuotot 345 731 349 135 1,0 350 033 1,2 347 592 -0,7 343 545 -1,2 343 414 0,0 343 414 0,0

Toimintakulut 336 520 338 260 0,5 344 404 2,3 348 383 1,2 327 791 -5,9 327 791 0,0 327 791 0,0

Toimintakate 9 212 10 875 18,1 5 629 -38,9 -791 -114,1 15 754 -2 091,7 15 623 -0,8 15 623 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -1 276 -1 706 33,7 -1 706 33,7 -1 573 -7,8 -1 457 -7,4 -1 258 -13,7 -1 258 0,0

Poistot -7 936 -13 024 64,1 -13 488 70,0 -14 503 7,5 -14 297 -1,4 -14 365 0,5 -14 365 0,0

Tilikauden tulos 0 -3 854 0 -9 565 0 -16 867 76,3 0 -100,0 0  0   
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3.4 Investoinnit  
 

Taulukko 9.  
INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä)

 
1 000 € TP-2016 TP-2017 TP-2018 TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 TS-2023 TS-2024
Koneet ja kalusto 2 635 2 636 2 556 2 523 3 380 4 085 3 500 2 500 2 500

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 776 496 903 1 027 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Koneet ja kalusto, Sote 1 859 2 140 1 653 1 496 2 380 3 085 2 500 1 500 1 500
    Käyttöomaisuuden myynnit  
     Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 391 262 237 463 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
    Tietojärjestelmät, Sote(UNA:n vaikutus v. 2019-2023) 604 752 863 557 1 380 1 500 1 500 1 500 1 500
    Tietojärjestelmät, Sote tele- ja turvajärjestelmät 300
    Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 385 234 666 564
    Muut koneet ja kalusto, Sote 1 255 1 388 790 939 1 000 1 285 1 000
    Radiologian laitteiden päivitys
  
Rakennukset 9 105 24 450 46 118 51 174 30 400 17 139 7 133 629 100
    Uusi 7 871 23 740 46 067 50 982 29 650 16 489 6 433 129 100
    Laajennus/korvaava 1 234 710 51 192 750 650 700 500

Sijoitukset 3 3 108 50
   UNA Oy 150

  Osakkeiden myynti -42
  Irtaimiston myynti -15

YHTEENSÄ 11 743 27 089 48 782 53 732 33 780 21 224 10 633 3 129 2 600

1 000 € TP-2016 TP-2017 TP-2018 TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 TS-2023 TS-2024
Rakennukset  erittely
Uusi Sairaala 6 718 23 046 46 067 50 955 29 450 11 635 1 522 129 100
Kehitysvaihe 6 718 496 0 0 0 0 0 0
                      Kainuun uusi sairaala Soten kehitysvaihe (KAS) 488 33      
                      Kainuun uusi sairaala, Allianssin kehitysvaihe (KAS) 6 230 463    
Toteutusvaihe 22 550 46 067 50 955 29 450 11 635 1 522 129 100
                     Kainuun uusi sairaala, Allianssin toteutusvaihe (TAS) 21 340 43 345 37 831 25 150 9 580 400 129 100

Soten kustannukset (ei kuulu Allianssiin) 1 210 2 722 13 124 4 300 2 055 1 122 0 0
           Taidehankinnat 13 59 120 20 85 0 0 0
           Irtaimisto 1 725 500 200 0 0 0
           Audiovisuaaliset laitteet (AV) 0 430 475 160 30 0 0
           Kiinteät sairaalalaitteet (KSL) 33 288 8 629 1 335 300 7 0 0
           Kainuun US Soten tilaajan hankekustannukset (palkat) 463 456 850 500 350 40 0 0
          Bonusvaraus 0 500 500 0
          Riskivaraus 0 0 0 0 1000

                      Kainuun soten ICT (mm Uusi sairaala; ei kuulu Allianssiin) 359 1 140 1 125 670 200 30 0 0
                      Ulkoinen valvonta (ei kuulu Allianssiin) 122 214 223 300 240 0 0 0

                         Soten muut kulut (mm. asiantunt. ostot, liittymismaksut, Inspira; 
                         ei kuulu Allianssiin) 220 565 22 20 15 0 0

                   Kainuun keskussairaalan uusi ravintokeskus (ei kuulu Allianssiin) 0 27 0 2 800 4073

Muut investoinnit 1 153 694 0 0 200 2 054 838
                 Vammaispalvelujen Rajamiehentie 2 296 821    
                 Vammaispalvelujen asumisyksikkö 0 200 2 000 600

                 Rajamiehentien asunnot; tulot -1 143 -127
                 Sairaalakoulu (lunastus 2021) 54
                 Psykiatriatalo I (lunastus 2022) 121
                 Psykiatriatalo II (lunastus 2022) 117

Rakennukset / Laajennus/korvaava 1234 710 51 192 750 650 700 500
                 Kaks korjaus =>Sote kiinteistöjen korjaus 867 710 51 40 500 500 500 500
                 Pysäköintipaikkojen muutokset 42 250 150
                 Salmijärven kattilan uusiminen 110
                 Kaks tielinjan muutos 200
                 Salmijärven automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä 367 0 0 0 0 0 0  

Hankinnat lasketaan investoinneiksi, kun kokonaishankintahinta on suurempi kuin 15 000 euroa ja hankinnan 
taloudellinen pitoaika on vähintään kolme (3) vuotta.  
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja koko Kainuun suurin julkinen investointi on Uusi Sairaala 
 -hanke eli Kainuun keskussairaalan uudistaminen.  
 
Hankkeen valmistelu käynnistettiin 2011 ja varsinainen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2017.  Hankkeen 
ensimmäisen rakennusosat (n. 30 000 m2) valmistuivat aikataulussa 2019 ja päärakennuksen juhlallisia avajaisia 
vietettiin 17.1.2020. Sairaalan päivystävät osat, kuvantaminen, leikkaussalit, teho- ja valvontaosasto ja synnytyk-
set sekä osa vuodeosastoista käynnistivät toimintansa tammi-helmikuun aikana. Päärakennuksen seuraava osa 
eli ns. 2a-vaihe on myös valmistunut aikataulun mukaisesti ja otettu käyttöön lokakuussa 2020. Noin 4500 ne-
liömetrin lohkolle muuttivat Kajaanin perusterveydenhuollon vastaanotot, lasten ja nuorten poliklinikka sekä vaati-
van kuntoutuksen osasto. 
 
Seuraavana valmistuu tammikuussa 2021 entisen päivystysrakennuksen saneeraus (n. 3000 m2), johon siirtyvät 
lasten ja nuorten psykiatrian osastot ja poliklinikat sekä kehitysvammapoliklinikka ja -osasto. Myös ensihoidon 
uudistetut tilat sijaitsevat tässä osassa. Hankkeen viimeinen vaihe eli päärakennuksen 2b-vaihe (n. 10 000 m2) 
valmistuu kesällä 2021 ja viimeisetkin osastot ja poliklinikat muuttavat uusiin tiloihin syksyllä 2021. Tämän jälkeen 
käynnistyy vanhojen sairaalaosien purku ja piha-alueiden viimeistely. 
 
Uusi Sairaala toteutetaan projektiallianssina eli yhteistoiminnallisena urakkana, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat muodostavat yhteisen organisaation hankkeen toteuttamiseksi sekä jakavat riskit ja hyödyt yhdessä sopi-
millaan periaatteilla. Julkisena hankintana toteutetun kilpailutuksen perusteella allianssin palveluntuottajina toimi-
vat 

- Sweco Architects, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja Sweco PM (arkkitehti- ja pääsuunnit-
telu, talotekniikka-, rakenne- ja sairaalasuunnittelu)  

- Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija ja projektinjohto) 
- Caverion Suomi (talotekniikan suunnittelu ja urakointi)  

 
Suunnittelua on ohjannut valtuuston hyväksymä konseptisuunnitelma, jonka mukaan keskussairaalan alueelle 
sijoittuu päivystävän erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon toimintoja. Hankkeen laajuus on 46 
000 brm2 ja rakennus-, laite- ja irtaimistokustannukset ovat arviolta 153 M€, jonka lisäksi Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän ICT-kustannuksiin on varattu 6 M€. Investoinnit ajoittuvat pääosin vuosille 2016 - 
2021. 
 
Uuden sairaalan investointia varten on otettu lainaa Kainuun sote -kuntayhtymälle, jolloin 
 

- Lainan korot ja lyhennykset maksaa Kainuun sote -kuntayhtymä 
- Kainuun sote -kuntayhtymän käyttötalouteen kohdistuvat Uusi Sairaala investoinnin lainan korot ja poistot. 

Uusi sairaala -investointi kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi ja se tulee 
katetuksi sitä kautta kuntien rahoitusosuuksilla 

- Kainuun soten jäsenkunnat osallistuvat Uusi Sairaala -hankkeen rahoitukseen maksamalla Kainuun soten 
käyttötalouden menoja normaaleilla perussopimuksen mukaisilla kuntamaksuosuuksillaan eivätkä kunnat 
joudu ottamaan lainaa tähän investointiin 

- Uusi sairaala hankkeen investointi ei näy kuntien taseessa eikä investoinnista peritä mitään erillistä kus-
tannuserää jäsenkunnilta. Uusi sairaala hankkeen investointia varten on nostettu v. 2017–2020 pitkäai-
kaista lainaa 154 miljoonaa euroa. Lainarahoitusta on kilpailutettu elokuussa 2017 hallituksen päätöksellä 

- Kuntayhtymän hallitus kilpailutti rahoituslaitokset ja niiden pohjalta NIB (Nordic Investment Bank) myönsi 
76 milj. euroa lainaa ja EIB (Euroopan Investointipankki) myönsi 78 milj. euroa lainaa eli yhteensä 154 
milj. euroa 

- v. 2020 nostettiin loppuerät myönnetystä US-lainoituksesta: NIB:n lainaa nostettiin 8 milj. euroa ja EIB:n 
lainaa 18 milj. euroa 

- Uusi sairaala -hankkeen toteuttamiseksi vielä tarvittava lainoitus tullaan kilpailuttamaan v. 2021  
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3.5 Tuloslaskelma 
 
Taulukko 10.  

KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitosta)                                   
1 000 €

Ennuste 
2020 (1-9 
pohjalta)

TOIMINTATUOTOT 345 731 0,3 349 135 1,0 350 033 0,3

   Myyntituotot 308 339 0,5 309 513 0,4 307 665 -0,6
./. Jäsenkunnilta 291 200 0,1 290 800 -0,1 290 800 0,0
   Maksutuotot 28 588 -1,3 29 119 1,9 26 270 -10,8
   Tuet ja avustukset 4 736 -11,8 6 633 40,1 11 711 43,4

   Muut tuotot 4 068 21,8 3 871 -4,8 4 386 11,7
TOIMINTAKULUT 336 520 0,1 338 260 0,5 344 404 1,8
Palkat ja palkkiot 143 473 2,7 146 142 1,9 148 352 1,5
Henkilösivukulut 33 285 -1,5 35 425 6,4 33 522 -5,7
   Henkilöstökulut 176 759 1,9 181 566 2,7 181 874 0,2
       Asiakaspalvelujen ostot 56 074 0,0 50 666 -9,6 57 476 11,8
       Muiden palvelujen ostot 47 334 -9,8 47 021 -0,7 45 420 -3,5
   Palvelujen ostot yhteensä 103 408 -4,7 97 687 -5,5 102 896 5,1
   Aineet ja tavarat 25 541 1,2 27 849 9,0 29 326 5,0
   Avustukset 14 771 4,2 14 860 0,6 13 647 -8,9
   Vuokrat 13 874 1,2 14 698 5,9 14 630 -0,5
   Muut kulut 2 167 79,1 1 599 -26,2 2 031 21,3
TOIMINTAKATE 9 212 12,2 10 875 18,1 5 629 -93,2
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 276 90,4 -1 706 33,7 -1 706 0,0
VUOSIKATE 7 936 5,2 9 170 15,5 3 923 -133,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 936 5,2 -13 024 64,1 -13 488 3,4
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 854 0,0 -9 565 59,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 854 0,0 -9 565 59,7

TP 2019     KS 2020

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Muutos-% 
TP-18/TP-

19

Muutos 
Enn2020/KS

2020%
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Taulukko 11. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toiminta lakannut 31.12.2018, Kainuun soten tuloslaskelma il-
man liikelaitosta = yhdistelmä Kainuun sote ja Kainuun Työterveys -liikelaitos 

KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      

(mukana liikelaitos)                                   
1 000 €

Ennuste 
2020 (1-9 
pohjalta)

TOIMINTATUOTOT 345 731 0,3 349 135 1,0 350 033 0,3

   Myyntituotot 308 339 0,5 309 513 0,4 307 665 -0,6
./. Jäsenkunnilta 291 200 0,1 290 800 -0,1 290 800 0,0
   Maksutuotot 28 588 -1,3 29 119 1,9 26 270 -10,8
   Tuet ja avustukset 4 736 -11,8 6 633 40,1 11 711 43,4

   Muut tuotot 4 068 21,8 3 871 -4,8 4 386 11,7
TOIMINTAKULUT 336 520 0,1 338 260 0,5 344 404 1,8
Palkat ja palkkiot 143 473 2,7 146 142 1,9 148 352 1,5
Henkilösivukulut 33 285 -1,5 35 425 6,4 33 522 -5,7
   Henkilöstökulut 176 759 1,9 181 566 2,7 181 874 0,2
       Asiakaspalvelujen ostot 56 074 0,0 50 666 -9,6 57 476 11,8
       Muiden palvelujen ostot 47 334 -9,8 47 021 -0,7 45 420 -3,5
   Palvelujen ostot yhteensä 103 408 -4,7 97 687 -5,5 102 896 5,1
   Aineet ja tavarat 25 541 1,2 27 849 9,0 29 326 5,0
   Avustukset 14 771 4,2 14 860 0,6 13 647 -8,9
   Vuokrat 13 874 1,2 14 698 5,9 14 630 -0,5
   Muut kulut 2 167 79,1 1 599 -26,2 2 031 21,3
TOIMINTAKATE 9 212 12,2 10 875 18,1 5 629 -93,2
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 276 90,4 -1 706 33,7 -1 706 0,0
VUOSIKATE 7 936 5,2 9 170 15,5 3 923 -133,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 936 5,2 -13 024 64,1 -13 488 3,4
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 854 0,0 -9 565 59,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 854 0,0 -9 565 59,7

Muutos 
Enn2020/KS

2020%KS 2020

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Muutos-% 
TP-18/TP-

19     TP 2019
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Taulukko 12.  

KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitosta)                                   
1 000 €

Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 345 731 0,3 349 135 1,0 253 549 72,6 350 033 347 592 -0,7 343 545 343 414 343 414
   Myyntituotot 308 339 0,5 309 513 0,4 231 372 74,8 307 665 309 532 0,6 304 686 304 555 304 555
./. Jäsenkunnilta 291 200 0,1 290 800 -0,1 218 099 75,0 290 800 290 800 0,0 285 562 285 431 285 431
   Maksutuotot 28 588 -1,3 29 119 1,9 17 522 60,2 26 270 27 130 3,3 27 700 27 700 27 700
   Tuet ja avustukset 4 736 -11,8 6 633 40,1 1 685 25,4 11 711 6 984 -40,4 7 130 7 130 7 130
   Muut tuotot 4 068 21,8 3 871 -4,8 2 969 76,7 4 386 3 946 -10,0 4 030 4 030 4 030
TOIMINTAKULUT 336 520 0,1 338 260 0,5 252 567 74,7 344 404 348 383 1,2 327 791 327 791 327 791
Palkat ja palkkiot 143 473 2,7 146 142 1,9 108 443 74,2 148 352 151 249 2,0 142 308 142 308 142 308
Henkilösivukulut 33 285 -1,5 35 425 6,4 24 770 69,9 33 522 35 959 7,3 33 834 33 834 33 834
   Henkilöstökulut 176 759 1,9 181 566 2,7 133 213 73,4 181 874 187 208 2,9 176 142 176 142 176 142
       Asiakaspalvelujen ostot 56 074 0,0 50 666 -9,6 40 291 79,5 57 476 52 445 -8,8 49 345 49 345 49 345
       Muiden palvelujen ostot 47 334 -9,8 47 021 -0,7 35 366 75,2 45 420 48 415 6,6 45 553 45 553 45 553
   Palvelujen ostot yhteensä 103 408 -4,7 97 687 -5,5 75 657 77,4 102 896 100 859 -2,0 94 898 94 898 94 898
   Aineet ja tavarat 25 541 1,2 27 849 9,0 21 620 77,6 29 326 28 453 -3,0 26 771 26 771 26 771
   Avustukset 14 771 4,2 14 860 0,6 9 826 66,1 13 647 14 538 6,5 13 679 13 679 13 679
   Vuokrat 13 874 1,2 14 698 5,9 10 872 74,0 14 630 15 293 4,5 14 390 14 390 14 390
   Muut kulut 2 167 79,1 1 599 -26,2 1 379 86,2 2 031 2 031 0,0 1 911 1 911 1 911
TOIMINTAKATE 9 212 12,2 10 875 18,1 982 9,0 5 629 -791 -114,1 15 754 15 623 15 623
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 276 90,4 -1 706 33,7 -814 47,7 -1 706 -1 573 -7,8 -1 457 -1 258 -1 258
VUOSIKATE 7 936 5,2 9 170 15,5 168 1,8 3 923 -2 363 -160,2 14 297 14 365 14 365
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 936 5,2 -13 024 64,1 -9 046 69,5 -13 488 -14 503 7,5 -14 297 -14 365 -14 365
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 854 0,0 -8 878 0,0 -9 565 -16 867 76,3 0 0 0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 854 0,0 -8 878 0,0 -9 565 -16 867 76,3 0 0 0

TP 2019
Toteuma 

1- 9 kk

Muutos-% 
TP-18/TP-

19 KS 2020

Muutos-%
ks-20/
tp-19

v
i
o
-    
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3.6 Rahoituslaskelma   
 
Taulukko 13.  
RAHOITUSLASKELMA (kuntayhtymä ja liikelaitos)

1 000 € TP2019 ENN2020 TA2021 TS2022 TS2023 TS2024

  Vuosikate 7 936 3 923 -2 363 14 297 14 365 14 365
  Satunnaiset erät
  Tulorahoituksen korjauserät -2 810
Toiminnan rahavirta 5 126 3 923 -2 363 14 297 14 365 14 365

  Käyttöomaisuusinvestoinnit -54 745 -33 780 -21 224 -10 633 -3 129 -2 600
  Rahoitusosuudet
  Luovutustulot 482
Investointien rahavirta -54 263 -33 780 -21 224 -10 633 -3 129 -2 600
Varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta -49 137 -29 857 -23 587 3 664 11 236 11 765

Antolainauksen muutokset 0 70 116 66 33 13
  Antolainasaamisten lisäys
  Antolainasaamisten vähennys 70 116 66 33 13
Lainakannan muutokset 37 944 25 944 19 944 -6 520 -6 766 -6 766
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 26 000 15 000 0 0 0
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -56 -56 -56 -1 520 -6 766 -6 766
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 0 5 000 -5 000 0 0

  Oman pääoman muutokset -461 0 0 0 0 0
Muut maksuvalmiuden muutokset 17 275 0 0 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 55 219 26 014 20 060 -6 454 -6 733 -6 753
Rahavarojen muutos 5 621 -3 842 -3 526 -2 789 4 504 5 013

Rahavarojen muutos 5 621 -3 842 -3 526 -2 789 4 504 5 013
  Kassavarat 31.12. 14 514 10 672 7 146 4 357 8 861 13 874
  Kassavarat 1.1. 8 893 14 514 10 672 7 146 4 357 8 861  
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Taulukko 14. 
RAHOITUSLASKELMA (pl. liikelaitos)

1 000 € TP 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

  Vuosikate 7 936 3 923 -2 362 14 297 14 365 14 365
  Satunnaiset erät
  Tulorahoituksen korjauserät -2 810
Toiminnan rahavirta 5 126 3 923 -2 362 14 297 14 365 14 365

  Käyttöomaisuusinvestoinnit -53 747 -33 780 -21 224 -10 633 -3 129 -2 600
  Rahoitusosuudet
  Luovutustulot 15
Investointien rahavirta -53 732 -33 780 -21 224 -10 633 -3 129 -2 600
Varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta -48 606 -29 857 -23 586 3 664 11 236 11 765

Antolainauksen muutokset 0 70 116 66 33 13
  Antolainasaamisten lisäys
  Antolainasaamisten vähennys 70 116 66 33 13
Lainakannan muutokset 37 944 25 944 19 944 -6 520 -6 766 -6 766
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 26 000 15 000 0 0 0
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -56 -56 -56 -1 520 -6 766 -6 766
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 0 5 000 -5 000 0 0

  Oman pääoman muutokset
  Muut maksuvalmiuden muutokset 17 475 0 0 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 55 419 26 014 20 060 -6 454 -6 733 -6 753

Rahavarojen muutos 6 814 -3 842 -3 526 -2 789 4 504 5 013
Rahavarojen muutos 6 814 -3 842 -3 526 -2 789 4 504 5 013
  Kassavarat 31.12. 14 389 10 547 7 021 4 232 8 736 13 749
  Kassavarat 1.1. 7 575 14 389 10 547 7 021 4 232 8 736  
 
3.7 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet  

 
Talousarvion laatimisen perusteena ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuunnitelmassa määritellyt 
tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa niiden saavut-
tamiseksi tarvittavat taloudelliset voimavarat. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. 
 
Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi, 
ja seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia. Vertailutietona esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja vuoden 2020 
vuosiennuste. Käyttötalouden suunnitelman lisäksi investoinneista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitel-
ma. 
 
Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan. Organisaatiorakenteena käytetään 
yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen hyväksymää organisaatiorakennetta. Menoihin tarvittavat määrärahat ja 
tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisinä. Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. 
 
Yhtymävaltuusto hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan talousarvion ja -suunnitelman määrärahojen ja tuloarvi-
oiden osalta bruttona. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy yhtymävaltuuston hyväksymään talousarvioon kohdistuvat 
käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset. 
 
Vuoden 2021 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote -kuntayhtymän tasolla. Investointien 
osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.  
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Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet 
alittavat ne tavoitteet, mikä toiminnalle annettiin talousarviossa kuntayhtymätasolla.  
 
Talousarvio on laadittu kuntakokouksessa 31.8 2020 esitetyn raamin perusteella. Siinä kuntien maksuosuudeksi 
esitettiin 290 800 000 euroa. Raamin saavuttamiseksi kuntayhtymän kuluja on vähennetty vuonna 2020 tehtyjen 
talouden tasapainottamistoimenpiteiden avulla mutta annettuun tavoitteeseen ei vielä talousarvion valmisteluvai-
heessa päästy, vaan talousarvion loppusumma on -16,9 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamistoi-
menpiteitä jatketaan edelleen talousarviovuoden 2021 aikana. Toimenpiteinä on mm. palveluverkkotarkastelu ja 
kuntien kanssa neuvoteltavat palvelusopimukset. Hallituksen hyväksyttäväksi laaditaan talousarvion täytäntöön-
pano-ohje. 
 

KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ      1-9 kk  

(ilman TTH -liikelaitosta)                                   
1 000 €

pohjalta 
Ennuste 2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/TP201
9

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022

 Muutos % TS 
2022/TA 2021 TS 2023

 Muutos % TS 2023/TS 
2022 TS 2024

 Muutos % TS 
2024/TS2023

TOIMINTATUOTOT 345 731 349 135 1,0 350 033 0,3 347 592 0,5 -0,7 343 545 -1,2 343 414 0,0 343 414 0,0
   Myyntituotot 308 339 309 513 0,4 307 665 -0,6 309 532 0,4 0,6 304 686 -1,6 304 555 0,0 304 555 0,0
./. Jäsenkunnilta 291 200 290 800 -0,1 290 800 0,0 290 800 -0,1 0,0 285 562 -1,8 285 431 0,0 285 431 0,0
   Maksutuotot 28 588 29 119 1,9 26 270 -9,8 27 130 -5,1 3,3 27 700 2,1 27 700 0,0 27 700 0,0
   Tuet ja avustukset 4 736 6 633 40,1 11 711 76,6 6 984 47,5 -40,4 7 130 2,1 7 130 0,0 7 130 0,0
   Muut tuotot 4 068 3 871 -4,8 4 386 13,3 3 946 -3,0 -10,0 4 030 2,1 4 030 0,0 4 030 0,0
TOIMINTAKULUT 336 520 338 260 0,5 344 404 1,8 348 383 3,5 1,2 327 791 -5,9 327 791 0,0 327 791 0,0
Palkat ja palkkiot 143 473 146 142 1,9 148 352 1,5 151 249 5,4 2,0 142 308 -5,9 142 308 0,0 142 308 0,0
Henkilösivukulut 33 285 35 425 6,4 33 522 -5,4 35 959 8,0 7,3 33 834 -5,9 33 834 0,0 33 834 0,0
   Henkilöstökulut 176 759 181 566 2,7 181 874 0,2 187 208 5,9 2,9 176 142 -5,9 176 142 0,0 176 142 0,0
       Asiakaspalvelujen ostot 56 074 50 666 -9,6 57 476 13,4 52 445 -6,5 -8,8 49 345 -5,9 49 345 0,0 49 345 0,0
       Muiden palvelujen ostot 47 334 47 021 -0,7 45 420 -3,4 48 415 2,3 6,6 45 553 -5,9 45 553 0,0 45 553 0,0
   Palvelujen ostot yhteensä 103 408 97 687 -5,5 102 896 5,3 100 859 -2,5 -2,0 94 898 -5,9 94 898 0,0 94 898 0,0
   Aineet ja tavarat 25 541 27 849 9,0 29 326 5,3 28 453 11,4 -3,0 26 771 -5,9 26 771 0,0 26 771 0,0
   Avustukset 14 771 14 860 0,6 13 647 -8,2 14 538 -1,6 6,5 13 679 -5,9 13 679 0,0 13 679 0,0
   Vuokrat 13 874 14 698 5,9 14 630 -0,5 15 293 10,2 4,5 14 390 -5,9 14 390 0,0 14 390 0,0
   Muut kulut 2 167 1 599 -26,2 2 031 27,0 2 031 -6,3 0,0 1 911 -5,9 1 911 0,0 1 911 0,0
TOIMINTAKATE 9 212 10 875 18,1 5 629 -48,2 -791 -108,6 -114,1 15 754 -2 091,6 15 623 -0,8 15 623 0,0
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 276 -1 706 33,7 -1 706 0,0 -1 573 23,3 -7,8 -1 457 -7,4 -1 258 -15,8 -1 258 0,0
VUOSIKATE 7 936 9 170 15,5 3 923 -57,2 -2 363 -129,8 -160,2 14 297 -705,0 14 365 0,5 14 365 0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 936 -13 024 64,1 -13 488 3,6 -14 503 82,7 7,5 -14 297 -1,4 -14 365 0,5 -14 365 0,0
SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN TULOS 0 -3 854 0,0 -9 565 148,2 -16 867 0,0 76,3 0 -100 0 0 0 0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 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 0 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -3 854 0,0 -9 565 148,2 -16 867 0,0 76,3 0 -100,0 0 0,0 0 0,0

TP 2019

T
a
l
o
u
s
a
r
v
i
o
-    KS 2020

Muutos-%
KS-20/
TP-19

Muutos 
%Enn -

20/KS-20
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4 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN  
KÄYTTÖTALOUSOSA 2021–2028 TULOSALUEITTAIN   

 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2019 § 260 

 

 
 Kriittiset 
menestystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

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

Alueellisen hy-
vinvointisuunni-
telman 
laatiminen aloi-
tettu 

126 125 Panostetaan 
ennaltaehkäise-
vään työhön, 
Hyte-työ yhteis-
työssä kuntien 
kanssa 
 
Tulevaisuuden 
sote-
keskusohjelman 
ja rakenneuudis-
tuksen valmiste-
lun toteuttaminen 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset ja saavutet-
tavat palvelut oikea-

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

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

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

Palvelusopimuk-
sen sisällön to-
teutumisen var-
mistaminen 
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 Kriittiset 
menestystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

aikaisesti  alueilla  
Tulevaisuuden 
sotekeskusoh-
jelman ja raken-
neuudistuksen 
valmistelun to-
teuttaminen 
 
Uusi Sairaala 
konseptin toteut-
taminen 
 
Palvelutarpeen 
arviointi ja palve-
luohjauksen mal-
lin käyttöönotto 
 
Ennaltaehkäise-
vien palvelujen 
vaikuttavuuden 
kehittäminen ja 
seuranta 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 
 
 
 
 
 
 
Vakinaisten va-
kanssien täyttöas-
te 
 
 
 
 
 
Perehdyttäminen 
 
 
 
 
 
Työkiertoon osal-
listuneet 

 
 

 3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
100 % perehdy-
tetty 
 
 
 
 
Työkiertoon 
osallistuu 1 % 
henkilöstöstä 
 
 
 
Osaamistasojen 
määrittely toi-
minnoittain  
 
 
 
 
 
 
 

3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
Perehdyttämis-
ten toteutu-
mismäärä 
100 % pereh-
dytetty 
 
Työkiertoon 
osallistuu 5 % 
henkilöstöstä 
 

Kannustetaan ja 
mahdollistetaan 
koulutus (mm. 
etäkoulutus), 
kehitetään erilai-
sia koulutusmuo-
toja 
 
Rekryn toiminta-
mallin uudistami-
nen ja kehittämi-
nen, vetovoimai-
suuden ja yhteis-
työn kehittäminen 
kuntien kanssa 
 
Perehdyttämisten 
kirjaamisten te-
hostaminen 
 
 
 
Työkierron mah-
dollistaminen ja 
kannustaminen, 
seurantajärjes-
telmän käytön 
tehostaminen 
Osaamissuunni-
telmien laatimi-
nen toiminnoit-
tain, osaamisen 
kehittämisen 
menetelmien 
laajentaminen 
organisaatiossa 
esim. simulaatiot. 
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 Kriittiset 
menestystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Henkilöstön 
liikuteltavuuden 
lisääminen. Re-
surssien uudel-
leen kohdista-
minen 

Osaaminen on 
yhteisessä käy-
tössä, työkierron 
lisääminen (tavoi-
te %). 
Oppilaitosyhteis-
työ tiivistä ja 
säännöllistä. 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 
 
 
 
Aloitteiden lkm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 

Kyselyn tavoite 
3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
 
Aloitejärjestelmä 
suunniteltu 

Kyselyn tavoite 
3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
 
Aloitteiden 
määrä kasvaa 

Mitä kuuluu -
kyselyn/työhyvin-
vointikyselyn 
tulosten aktiivi-
nen hyödyntämi-
nen. Varmiste-
taan asialliset 
työtilat ja -olot. 
 
Henkilöstön ja 
esimiesten tuke-
minen muutok-
sessa 
 
Puututaan var-
hain. Varhainen 
puuttuminen 
toimii. 
 
Kehitetään aloite-
järjestelmä 

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

1. Tehokkaat 
palvelut  

 
 
 
 
 
2. Asiakaskoke-

mus 
 
 
 
 
 
 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväi-
syys 
 
 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvykkyys 
3/5 

Palveluihin pää-
see 100 % hoi-
to- ja palveluta-
kuun mukaisesti 
 
 
 
 
80 % palvelun 
käyttäjistä ovat 
tyytyväisiä 
 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvykkyys 
4/5 

Palveluihin 
pääsee 100 % 
hoito- ja palve-
lutakuun mu-
kaisesti 
 
 
 
90 % palvelun 
käyttäjistä ovat 
tyytyväisiä 
 
 
 
Tiedolla joh-
tamisen ky-
vykkyys 5/5 

Lisätään digitaa-
listen palveluiden 
sekä työvälinei-
den käyttöä. 
Kohdennetaan 
resurssit asiakas-
tarpeen mukai-
sesti. 
Asiakaspalaut-
teeseen reagoi-
daan ja palvelua 
uudistetaan tar-
vittaessa 
 
Lisätään tiedolla 
johtamisen ky-
vykkyyttä 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm, asiakaspro-
sessien ja katsel-
muksien lukumää-
rä 

 Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi  
 
 

Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi 

Hoito- ja palvelu-
ketjut luodaan 
asiakasproses-
seiksi.  
Kehitetään hoito- 
ja palveluketjujen 
katselmointimalli 
(prosessikatsel-
mointi). 
Prosessien joh-
tamisen kehittä-
minen. 
Prosessien joh-
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 Kriittiset 
menestystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

tamismallin sel-
kiyttäminen, 
konkretisoiminen 
 
Prosessijohtajan 
tehtävien määrit-
tely 

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

Kustannuskehi-
tyksen muutos  
(€ ja %) 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

Talousseuran-
nan ja suorite-
tiedon avulla 
johtaminen 
 
 

 Toimintaketjujen 
tehostaminen ja 
kustannustietoi-
suuden lisäämi-
nen. 
 
Arvioidaan Uu-
den sairaalan 
toimintakonseptin 
toteutumista. 
 
Uuden sairaalan 
toimintamallien 
käyttöönotto ja 
tuottavuusmitta-
reiden seuranta. 
- tuottavuus- 

    mittari 

  €/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

 
 
 
 
 
 
 
90 % esimiehis-
tä on suorittanut 
talouteen liitty-
vän soten sisäi-
sen koulutuksen 

 
 
 
 
 
 
 
100 % esimie-
histä on suorit-
tanut talouteen 
liittyvän soten 
sisäisen koulu-
tuksen 

Taloutta seura-
taan, poikkeamiin 
puututaan ja 
vältetään alijää-
män muodostu-
mista. 
 
Järjestetään ta-
loudenhoitoon 
liittyvä koulutus 
(oma-
na/ostopalveluna) 
 
Kehitetään pa-
nos-tuotos tar-
kastelu (eurot-
suorite- vaikutta-
vuus tarkastelu). 
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Mittarit / Tunnusluvut  
Asiakas ja asukas TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

tavoite 

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

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

126 

Vakioitu sairastavuusin-
deksi laskee yhden yksi-
kön vuosittain nykyisestä 
arvosta 

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

< 120/< 112 

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

 - 65 (koko maa 
67) 

Seuraavan 
kerran vuonna 
2020 
 

Suomen paras Suomen 
paras 

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen (poikkeamat 
raportoidaan) 

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

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä yli 
6 kk jonottanei-
ta oli yht. 2. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 293, 
joista kirurgiaan 
187 
ja silmätauteihin 
106. 

Ei uhkasakko-
ja ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yht. 
31. Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 56. 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuksia 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuk-
sia. 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Sairauspoissaolojen kehi-
tys (pvä/HTV) 

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

Työhyvinvointikyselyn 
kehitys, 
korjaavien toimenpiteiden 
lukumäärä/vastuu- ja 
tulosalue 
 
Työkiertoon osallistumis-
prosentti 

Joka toinen 
vuosi 

Toteutettu loka-
marraskuussa 
2018 

Joka toinen 
vuosi  
Tavoite 3,6/5 

3,6/5 3,6/5 

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

3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 

Keskimääräinen siirtymis-
ikä eläkkeelle nousee 

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

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

Varhemaksujen osuus-% 
henkilöstökuluista 

0,67 % 0,75 % 
 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiselä-
kemenope-
rusteinen 
maksu la-
kannut 
1.1.2019. 
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Johtaminen ja palvelu-
jen järjestäminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

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

Ulkoiset 
auditoinnit 
50 %, 
etenee 
suunnitellusti 

Ulkoinen sertifi-
ointiarviointi on 
toteutunut kon-
servatiivisella, 
operatiivisella ja 
leikkaus-
anestesian  
vastuualueilla ja 
näillä alueilla on 
ISO 9001:2015 
sertifikaatti. 
Sisäisten arvi-
ointien 
toteutumispro-
sentti 
on 92 %. 

Toteutettu 
seuranta-
auditointi ISO 
9001:2015 
konservatiivi-
nen (lukuun 
ottamatta ko-
tona tapahtu-
vaa hengitys-
halvauspoti-
laan hoitoa) ja 
operatiivinen 
vastuualue 
Sertifiointiaudi-
tointi 
ISO9001:2015
, akuuttihoidon 
palvelut (lu-
kuun ottamatta 
ensihoito) ja 
radiologia. 

Toteutuu 
100 % 

Sisäiset to-
teutuvat 100 
% Ulkoinen 
auditointi 
koko ter-
veyspalvelui-
hin 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

Toteutuneet 
n. 80 % 

Toteutumispro-
sentti järjestel-
mästä saatuna 
52 %.  

Käyty osittain. Toteutuu  
80–100 % 

90–100 % 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut, 
asiakasprosessien lkm. 

Valmiit 
prosessit 
159, hoitoketjut 
28 

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

Käynnissä Lean jalkautuu 
organisaatios-
sa laajemmalle 

Lean jalkau-
tuu organi-
saatiossa 
laajemmalle 

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

Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

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

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

3746 
(3049) 

 4341 
(3327) 

4020 
 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Sosiaalitoimen nettokus-
tannukset €/asukas 

1526 
(1238) 

1590 
(1371) 

1630 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Terveystoimen nettokus-
tannukset €/asukas 

2220 
(1818) 

2751 
(1956) 

2390 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Perusterveydenhuollon 
nettokustannukset 
€/asukas 

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

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
€/asukas 

1546 
(1190) 

1825  
(1255) 

1696 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

THL, erikoissairaanhoi-
don tuottavuustilasto, 
keskussairaalat (yht. 16 
sairaalaa): episodituotta-
vuus 

Episodituotta-
vuus 
86 

Episodituotta-
vuus 
92 

Tieto alku-
vuonna 2021 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioesitys on 16 867 000 eu-
roa alijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvioesitykseen voidaan ottaa huomioon toimintavuoden aikana 
tehtävät rakenteelliset muutokset, joilla tavoitellaan 16 867 000 euron alijäämän vähentäminen kuntien 
kanssa sovittavien palvelusopimuksien mukaisesti. Kunnat tekevät yhteisen palvelusopimuksen, jossa 
määritellään palvelutarpeen mukaiset ja saavutettavat lähipalvelut, alueelliset palvelut sekä keskitettä-
vät palvelut. Palvelusopimuksessa määritellään koko maakunnan kattava palveluverkko. 
 
Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on käsitelty hallituksessa maaliskuusta 2019 alkaen ja niiden 
toteuttamista jatketaan edelleen vuosien 2020–2021 aikana. Yhtymähallitus 17.4.2019, § 110, hyväksyi 
-2,8 M€ toimenpiteet, joista on toteutettu 1,9 M€ sekä toteutetaan edelleen. Tasapainottamisohjelmassa 
29.5., 21.8., 18,9., 9.10. ja 30.10 yhtymähallitukselle esitetyt toimenpiteet ovat -2,1 M€. Yhtymähallitus 
päätti koko kuntayhtymän henkilöstöä koskevan YT -menettelyn aloittamisesta 9.10.2019 § 248. YT -
menettely kestää tammikuulle 2020. Tavoitteena on - 2,0 M€ säästöt henkilöstömenoissa. Vuonna 2019 
aloitetuilla toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 6,9 M€ talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Vuonna 
2019 saavutettiin 2,8 M€ taloudelliset säästöt.  
 
Talouden tasapainottamisohjelman päivittämiseksi tulosalueille on annettu tehtäväksi raportoida 
mahdollisia toiminnan muutosmahdollisuuksia v. 2021–2024. Tulosalueiden esittämät toiminnan 
muutosmahdollisuudet käsitellään perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti. 
 
Kokouksessaan 26.8.2020 § 225 yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman 
päivittämisen. 
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa 25.11.2020. 
 
Strategisina linjauksina vuosille 2020–2024 on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja Kainuun palve-
lurakenteen 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  
•  asumispalvelu vs. normaaliasuminen  
•  mielenterveyspalvelut, normaaliasuminen/asumisyksiköt 
•  erikoissairaanhoidon paikkojen vähennys  
•  perusterveydenhuollon akuuttiosastojen mitoitus/keskittäminen   
•  kotisairaalatoiminnan arviointi/optimointi   
•  mitoitus kaikkiin yksiköihin   
•  henkilöstötarve suhteessa asukasmäärään  
•  terveyskeskustoiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin   
•  tilojen siivoustarpeen mitoitus   
•  hoitoon/palveluun pääsykriteerien tiukennus 
•  palvelumuodon muutos   
•  etä/keskitetty/digipalvelu, (takaisinsoittojärjestelmä, skype, chat, omasoten laajentaminen) 
•  sähköisen ajanvarauksen laajentaminen  
•  palveluiden muuttaminen digitaalisiksi  
•  seulontaohjelmat: suolistosyövät, lastentaudit 
•  kuntakohtaiset kustannukset/yksikkö   
• terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys, palvelustrategia, kuntakohtaisen ”ruksilistan” 

poistaminen hankkeiden karsinta 
• hankkeiden karsinta   
• Uusi sairaala koulutusten ajalta toiminnan sulut  
• palveluoppaan jakamisesta luovuttu   
• tulosalueet ylittävien hoitoketjujen Lean -prosessit   
• henkilöstön sairastavuus / toimenpiteet   
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• eläköityvien tehtäviä pääsääntöisesti ei täytetä 
• määräaikaisten vähennys   
• 99 -vakanssien käyttö vain rekry-yksikössä 
• täyttölupakäsittely vain yhden kerran/esitys 
• henkilöstön liikkuvuus / työkierto käyttöön 
• keskitetty työvuorosuunnittelu käyttöön 
• henkilöstösuunnittelu-ohjelmiston käyttöönotto 
• hankkeiden vakanssinumerointi selvitetään 
• lomarahan vaihto vapaaksi   
• vapaaehtoiset virkavapaat   
• ulkopuolisen koulutuksen rajoitus/vaihtoehdot etänä 

HTV-ylityksiin tarkat selvitykset 
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut vuosittain uusia velvoitteita sekä lakien että asetusten muo-
dossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla mm. työnjakoasetus. Terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelman päivitys on aloitettu. 

 
Terveydenhuoltolain 34 ja 43 §:ssä (30.12.2010/1326) järjestämissuunnitelma määrätään samaan sai-
raanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tehtäväksi yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelma laaditaan 
aina valtuustokaudeksi. Järjestämissuunnitelman sisällöstä määrätään tarkemmin Valtioneuvoston 
asetuksessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sesta (337/2011). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) suunnitelman 
laatimisesta ja kokoamisesta on vastannut terveydenhuoltolain 35 §:n mukainen moniammatillinen pe-
rusterveydenhuollon yksikkö. 

 
Lainsäädäntö edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymä arvioivat yhdessä suunnitelman toteutumista 
vuosittain sekä tekevät siihen tarvittavat muutokset. Voimassaoleva järjestämissuunnitelma on pää-
osin edelleen ajantasainen, mutta sisältää myös vanhentuneita tietoja. Muun muassa kuntoutuksen 
osalta suunnitelma ei enää vastaa tämänhetkistä toimintojen järjestämisen tilannetta uuden kuntou-
tuspalvelujen vastuualueen aloitettua toimintansa. Palvelujen kuntakohtaisen järjestämisen palvelu-
strategia (ns. "ruksilista") ei kaikilta osin vastaa lainsäädännön kirjausta toimintojen järjestämisen poh-
jautumisesta palvelutarpeeseen. Lisäksi kuntien taloudellisen tilanteen ongelmallisuuden vuoksi muu-
toksia on mietittävä myös palveluverkon osalta ja palveluverkon tulisi perustua kuntarajojen sijaan 
maakunnan asukkaiden palvelutarpeen tarkasteluun. 

 
Nykyisen suunnitelman muokkaamiseen kuuluu kokonaan vanhentuneiden osioiden (kuten kuntoutus) 
tarkistaminen ja kunnittaisen palvelustrategian poistaminen. Vuonna 2021 alkavalle valtuustokaudelle 
laadittavassa järjestämissuunnitelmassa palvelujen järjestämistä on mietittävä tarkemmin asukkaiden 
palvelutarpeen sekä maakunnan kuntien taloudellisen kantokyvyn kannalta sekä huomioitava mahdol-
liset uudet lainsäädäntömuutokset. Järjestämissuunnitelman mukaan perusterveydenhuollon yksikön 
tehtäviä Kainuussa tekevän työryhmän on vuoden 2021 aikana tehtävä tätä varten uusi valmistelutyö. 

 
Kainuun soten toimenpideohjelmassa vuodelle 2021 on huomioitu Uusi sairaala konseptin päivitys 
(versio 2.0), joka on valmistunut 4/2019. Toimenpideohjelman keskeisiä asioita ovat osan Uuden sai-
raalan 2. vaiheen käyttöönotto 2021 ja valmistautuminen sairaalan lopulliseen käyttöönottoon vuoden 
2021 loppuun mennessä. 

 
Aikaisempien vuosien 2016–2020 toimenpideohjelmat jatkuvat osittain edelleen useille vuosille ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti 

 
Konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4,058 M€ suuruudelta toiminnallisia säästökohtei-
ta, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on aloitettavissa vasta rakennuksen käyttöönottovaiheen 
jälkeen. Osa säästötavoitteista on saavutettavissa vuonna 2021 uuden sairaalan rakenteellisten ja 
toiminnallisten muutosten käyttöönoton yhteydessä. 

 
Suuri osa tavoitteiden toteutumisesta edellyttää alueen kuntien kanssa tehtävää laajaa yhteis-
työtä ja sote-palvelujen mitoituksen osalta myös toimintojen ja talouden sopeuttamista. 
Osa uuden sairaalan säästötavoitteista edellyttää toimintojen jatkoarviointia, joka on jo  
käynnistetty. 
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4.1 Kuntayhtymän hallinto  

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto  
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260 

 
      
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

Kelan kansantau-
tien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto vuo-
den viiveellä) 
 
Kelan vakioimaton 
summaindeksi 
 
Perusterveyden-
huollon terveyden 
edistämisen aktii-
visuus (TEA-
viisari) 

124,4 (v. 2018) 
 
 
 
 
 
145,1 (v. 2018) 
 
 
 
65 (koko maa 
67) (v. 2018) 

126 
 
 
 
 
 
142 
 
 
 
67 
 

 125 
 
 
 
 
 
138 
 
 
 
70 
 

Panostetaan en-
naltaehkäisevään 
työhön, Hyte-työ 
yhteistyössä kun-
tien kanssa. 
 
Alueellisen hyvin-
vointisuunnitelman 
strategiset linjauk-
set ja toimet vie-
dään käytäntöön 
soten osalta. 
 
Lisätään hyte-työn 
vaikuttavuuden 
arviointiosaamista 
kokonaisvaltaisen 
hyvinvointikäsityk-
sen pohjalta. 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

 
Tulevaisuuden 
sote-
keskusohjelman ja 
rakenneuudistuk-
sen valmistelun 
toteuttaminen. 

Tulevaisuuden 
sote-
keskusohjelman 
mukaisten hank-
keiden ja raken-
neuudistus -
hankkeen toteut-
taminen, uusien 
hankkeiden valmis-
telu. 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset ja saavutet-
tavat palvelut oikea-
aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

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

 

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

Palvelusopimuk-
sen sisällön toteu-
tumisen varmista-
minen. 
 
Palvelusopimuk-
sen toteuttaminen 
yhteistyössä kun-
tien kanssa 

Tulevaisuuden 
sote-keskus -
ohjelman ja raken-
neuudistuksen 
valmistelun toteut-
taminen. 
 
Tulevaisuuden 
sote-
keskusohjelman 
mukaisten hank-
keiden ja raken-
neuudistus -
hankkeen toteut-
taminen, uusien 
hankkeiden valmis-
telu. 
 
Uusi Sairaala kon-
septin toteuttami-
nen. 
 
Konseptin mukai-
set toimintamallit-ja 
prosessit otetaan 
käyttöön (tarvittava 
tuki ja asiantunti-
juus alueille). 
 
Palvelutarpeen 
arviointi ja palve-
luohjauksen mallin 
käyttöönotto. 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Palvelujen määrit-
tely tarpeen mu-
kaisesti 
 
Ennaltaehkäise-
vien palvelujen 
vaikuttavuuden 
kehittäminen ja 
seuranta: 
Käynnistetään 
ennaltaehkäisevien 
palvelujen vaikut-
tavuuden kehittä-
minen ja seuranta. 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakinaisten va-
kanssien täyttöas-
te 

 

 

 

 

 

 
Perehdyttäminen 
 

 

 

 

Työkiertoon osal-
listuneet 

 

 3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % perehdy-
tetty 
 
 
 
 
 
Työkiertoon 
osallistuu 1 % 
henkilöstöstä 
 

3,0 tpv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90–100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perehdyttämis-
ten toteutu-
mismäärä 
100 % pereh-
dytetty 
 
 
Työkiertoon 
osallistuu 5 % 
henkilöstöstä 
 

Kannustetaan ja 
mahdollistetaan 
koulutus (mm. 
etäkoulutus), kehi-
tetään erilaisia 
koulutusmuotoja. 
 
Asiantuntemus ja 
tuki alueille. Laadi-
taan laadunhallin-
nan verkkokoulu-
tus, päivitetään 
laadunhallinnan ja 
potilas-ja asiakas-
turvallisuuden kou-
lutuskokonaisuus. 
Selvitetään osaa-
miskeskuksen 
toimintamahdolli-
suudet 
 
Rekryn toiminta-
mallin uudistami-
nen ja kehittämi-
nen, vetovoimai-
suuden ja yhteis-
työn kehittäminen 
kuntien kanssa: 
 
Rekrytointiproses-
sin sisäinen arvi-
ointi 2021 
 
Perehdyttämisten 
kirjaamisten tehos-
taminen: 
 
Valvonta osaksi 
arviointitoimintaa 
 
Työkierron mah-
dollistaminen ja 
kannustaminen, 
seurantajärjestel-
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaamistasojen 
määrittely toi-
minnoittain  
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
liikuteltavuuden 
lisääminen. Re-
surssien uudel-
leen kohdista-
minen 

män käytön tehos-
taminen: 
 
Mahdollistetaan 
työkierron toteutu-
minen myös osana 
kehittämishankkei-
ta 
 
Osaamissuunni-
telmien laatiminen 
toiminnoittain, 
osaamisen kehit-
tämisen menetel-
mien laajentami-
nen organisaatios-
sa esim. simulaati-
ot: 
 
Laaditaan osaami-
sen kehittämisen 
suunnitelma hallin-
non asiantuntija-
työssä  
 
Osaaminen on 
yhteisessä käytös-
sä, työkierron li-
sääminen (tavoite 
%). 
Oppilaitosyhteistyö 
tiivistä ja säännöl-
listä 
 
Toteutetaan oppi-
laitosyhteistyötä 
suunnitelman mu-
kaisesti (Kao, 
KAMK, Aikopa)  

Käynnistetään 
Socoba-
yhteistyössä inno-
vaatio ekosysteemi 
(UEF, Aikopa) 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloitteiden lkm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 

Kyselyn tavoite 
3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloitejärjestelmä 
suunniteltu 

Kyselyn tavoite 
3,6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähenevät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloitteiden 
määrä kasvaa 

Mitä kuuluu -
kyselyn/työhyvin-
vointikyselyn tulos-
ten aktiivinen hyö-
dyntäminen. Var-
mistetaan asialliset 
työtilat ja –olot: 

MK-kyselyn hyö-
dyntäminen ja tuki 
toteutetaan Tie-
dosta – työhyvin-
vointia ja tuotta-
vuutta -hankkeen 
kautta 
 
Henkilöstön ja 
esimiesten tukemi-
nen muutoksessa: 

Muutostukea toteu-
tetaan Tiedosta – 
työhyvinvointia ja 
tuottavuutta -
hankkeen kautta 
 
Puututaan varhain. 
Varhainen puuttu-
minen toimii: 
 
Kehitetään aloite-
järjestelmä. 

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

1. Tehokkaat 
palvelut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluihin pää-
see 100 % hoi-
to- ja palveluta-
kuun mukaisesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluihin 
pääsee 100 % 
hoito- ja palve-
lutakuun mu-
kaisesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätään digitaalis-
ten palveluiden 
sekä työvälineiden 
käyttöä: 
 
Toteutetaan säh-
köisen asioinnin 
toimenpidesuunni-
telmaa ja lisätään 
sähköisten palve-
luiden käyttöä ja 
otetaan käyttöön 
digituki-malleja 
asiakkaille ja työn-
tekijöille 
 
KaRa ja HELLÄ -
hankkeiden kautta 
toteutetaan uusia 
digitaalisia työväli-
neitä työntekijöille 
ja palveluita asiak-
kaille 
 
Kohdennetaan 
resurssit asiakas-
tarpeen mukaises-
ti: 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

 
 

 
 

 
 

 
 
Asiakaskokemus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväi-
syys 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvykkyys 
3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 % palvelun 
käyttäjistä ovat 
tyytyväisiä 
 
 
 
 
 
 
Tiedolla johta-
misen kyvykkyys 
4/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
90 % palvelun 
käyttäjistä ovat 
tyytyväisiä 
 
 
 
 
 
 
Tiedolla joh-
tamisen ky-
vykkyys 5/5 

Uudistetaan vas-
taanottotoimintaa 
HELLÄ-hankkeen 
tukemana kohti 
asiakaslähtöistä 
moniammatillista 
työtä 
 
Asiakaspalauttee-
seen reagoidaan ja 
palvelua uudiste-
taan tarvittaessa. 
 
Laaditaan asiakas-
kertomus ja suun-
nitelma 
 
Lisätään tiedolla 
johtamisen kyvyk-
kyyttä. 
 
Lisätään tiedolla 
johtamisen kyvyk-
kyyttä laaditun 
kehittämissuunni-
telman mukaisesti, 
toteutuu osana 
KaRa-hanketta. 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm, asiakaspro-
sessien ja katsel-
muksien lukumää-
rä 

 Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi  
 
 

Toteutuneet 
prosessi-
katselmukset 
kpl/vuosi 

Hoito- ja palvelu-
ketjut luodaan 
asiakasproses-
seiksi. 
 
Pilotoidaan sydän 
asiakkaan prosessi 
ja arvioidaan sen 
kustannusvaikutta-
vuutta, toteutuu 
osana KaRa-
hanketta. 
 
Kehitetään asia-
kasprosesseja 
Käypähoitosuosi-
tusten mukaisiksi. 
 
Ylläpidetään ja 
päivitetään pro-
sessikarttaa. 
  
Kehitetään hoito- 
ja palveluketjujen 
katselmointimalli 
(prosessikatsel-
mointi). 
Prosessien johta-
misen kehittämi-
nen. 
Prosessien johta-
mismallin selkiyt-
täminen, konkreti-
soiminen:  
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Laaditaan proses-
sikatselmointiin 
lomakepohja- ja 
ohjeistus. 
 
Prosessien johta-
misen kehittämi-
nen johtamisen 
työryhmässä.  
 
Prosessijohtajan 
tehtävien määritte-
ly. 

Päivitetään pro-
sessin johtajan 
tehtävät johtami-
sen työryhmässä. 

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

Kustannuskehi-
tyksen muutos  
(€ ja %) 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

Talousseuran-
nan ja suorite-
tiedon avulla 
johtaminen 
 
 

 Toimintaketjujen 
tehostaminen ja 
kustannustietoi-
suuden lisäämi-
nen: 
 
Hillitään kustan-
nuksen kasvua ja 
lisätään tuottavuut-
ta kehittämishank-
keiden ja digitali-
saation avulla 
 
Annetaan alueille 
Lean asiantunti-
juutta-ja osaamista 
 
Arvioidaan Uuden 
sairaalan toiminta-
konseptin toteutu-
mista: 
 
Arvioidaan osa-
vuosikatsauksissa 
 
Uuden sairaalan 
toimintamallien 
käyttöönotto ja 
tuottavuusmittarei-
den seuranta. 
- tuottavuusmittari 

 
Seurataan ja rea-
goidaan uuden 
sairaalan toimintaa 
(tuottavuusmittarit). 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

Ks. Mittarit/ 
Tunnusluvut  
-taulukko 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taloutta seura-
taan, poikkeamiin 
puututaan ja välte-
tään alijäämän 
muodostumista. 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ 
arviointikriteerit 

Nykytila (TP19) Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 % esimiehis-
tä on suorittanut 
talouteen liitty-
vän soten sisäi-
sen koulutuksen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % esimie-
histä on suorit-
tanut talouteen 
liittyvän soten 
sisäisen koulu-
tuksen 

Luodaan toiminta-
malli, jonka avulla 
kehittämishankkei-
den kautta saata-
vat hyödyt mm. 
toiminnalliset muu-
tokset tulevat nä-
kyviksi operatiivi-
sen toiminnan 
budjetoinnissa 

Järjestetään talou-
denhoitoon liittyvä 
koulutus (oma-
na/ostopalveluna) 

Kehitetään talou-
den seuranta ja 
kukstannuslasken-
taa 
 
Kehitetään panos-
tuotos tarkastelu 
(eurot-suorite- 
vaikuttavuus tar-
kastelu) 

Tuetaan Tijon hyö-
dyntämistä johta-
misessa ja otetaan 
käyttöön vaikutta-
vuusindikaattoreita 

 
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 
Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi 
sairaala, Maakuntauudistus KS 2020

Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 292 038 -0,2 293 428 0,5 218 416 74,4 293 570 293 732 0,1 288 556 288 425 288 425
   Myyntituotot 291 204 0,1 290 803 -0,1 218 100 75,0 290 147 290 800 0,2 285 562 285 431 285 431
./. Jäsenkunnilta 291 200 0,1 290 800 -0,1 218 099 75,0 290 800 290 800 0,0 285 562 285 431 285 431
   Maksutuotot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
   Tuet ja avustukset 511 -55,0 2 533 395,7 177 7,0 3 163 2 832 -10,5 2 891 2 891 2 891
   Muut tuotot 323 -59,4 92 -71,5 139 151,1 260 100 -61,5 102 102 102
TOIMINTAKULUT 4 787 -2,1 5 338 11,5 2 487 46,6 3 639 5 776 58,7 5 435 5 435 5 435
       Palkat ja palkkiot 1 738 -34,6 2 582 48,6 1 163 45,0 1 591 2 571 61,6 2 419 2 419 2 419
       Henkilöstösivukulut 374 -34,0 545 45,7 223 40,9 302 531 75,8 500 500 500
   Henkilöstökulut 2 112 -34,5 3 127 48,1 1 386 44,3 1 893 3 102 63,9 2 919 2 919 2 919
       Asiakaspalvelujen ostot 128 -384,4 0 -100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muiden palvelujen ostot 851 -11,2 1 715 101,5 568 33,1 1 117 1 993 78,4 1 875 1 875 1 875
   Palvelujen ostot 979 7,2 1 715 75,2 568 33,1 1 117 1 993 78,4 1 875 1 875 1 875
   Aineet ja tavarat 86 -25,2 83 -3,5 64 77,1 91 125 37,4 118 118 118
   Avustukset 168 -14,7 156 -7,1 156 100,0 162 150 -7,4 141 141 141
   Vuokrat 115 -5,0 114 -0,9 88 77,2 124 177 42,7 167 167 167
   Muut kulut 1 328 317,6 143 -89,2 226 158,0 252 229 -9,1 215 215 215
TOIMINTAKATE 287 251 -0,2 288 090 0,3 215 930 75,0 289 931 287 956 -0,7 283 121 282 990 282 990
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 -100,0 -1 0,0 -794 79400,0 -1 701 -1 553 -8,7 -1 457 -1 258 -1 258
VUOSIKATE 287 251 0,0 288 089 0,3 215 136 74,7 288 230 286 403 -0,6 281 664 281 732 281 732
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 -244 -244 -244
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 287 251 -100 288 089 0,3 215 136 74,7 288 230 286 403 0,0 281 420 281 488 281 488
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 287 251 -100 288 089 0,3 215 136 74,7 288 230 286 403 -0,6 281 420 281 488 281 488

TP 2019

Muutos-% 
TP-18/TP-

19
Toteuma 

1- 9 kk

T
a
l
o
u
s
a
r

Muutos-%
ks-20/
tp-19
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Mittarit/Tunnusluvut  

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

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

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

126 

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

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

< 120/< 112 

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

 - 65 (koko maa 
67) 

Seuraavan 
kerran vuonna 
2020 
 

Suomen paras Suomen 
paras 

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen (poik-
keamat raportoidaan) 

ESH/TESA toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 
6 kk jonottaneita 
oli 
yhteensä 
7. Hoidontarpeen 
arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 54. 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä yli 
6 kk jonottanei-
ta oli yht. 2. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 293, 
joista kirurgiaan 
187 
ja silmätauteihin 
106. 

Ei uhkasakko-
ja ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yht. 
31. Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 56. 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuksia 

Ei uhkasak-
kouhkia tai 
huomautuk-
sia 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Sairauspoissaolojen 
kehitys (pvä/HTV) 

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

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

Joka toinen 
vuosi 

Toteutettu loka-
marraskuussa 
2018 

Joka toinen 
vuosi  
Tavoite 3,6/5 

3,6/5 3,6/5 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

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

3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 

Keskimääräinen siirty-
misikä eläkkeelle nou-
see 

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

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

Varhemaksujen osuus-
% henkilöstökuluista 

0,67 % 0,75 % 
 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiseläke-
menoperustei-
nen maksu 
lakannut 
1.1.2019. 

Varhaiselä-
kemenope-
rusteinen 
maksu la-
kannut 
1.1.2019. 
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Johtaminen ja palvelu-
jen järjestäminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Laatujärjestelmän ulkoi-
set ja sisäiset auditoin-
nit (kpl/v) 
 

Ulkoiset 
auditoinnit 
50 %, 
etenee 
suunnitellusti 

Ulkoinen sertifi-
ointiarviointi on 
toteutunut kon-
servatiivisella, 
operatiivisella ja 
leikkaus-
anestesian  
vastuualueilla ja 
näillä alueilla on 
ISO 9001:2015 
sertifikaatti. 
Sisäisten arvi-
ointien 
toteutumispro-
sentti 
on 92 %. 

Toteutettu 
seuranta-
auditointi ISO 
9001:2015 
konservatiivi-
nen (lukuun 
ottamatta ko-
tona tapahtu-
vaa hengitys-
halvauspoti-
laan hoitoa) ja 
operatiivinen 
vastuualue 
Sertifiointiaudi-
tointi 
ISO9001:2015
, akuuttihoidon 
palvelut (lu-
kuun ottamatta 
ensihoito) ja 
radiologia. 

Toteutuu 
100 % 

Sisäiset to-
teutuvat 100 
% Ulkoinen 
auditointi 
koko ter-
veyspalve-
luihin 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

Toteutuneet 
n. 80 % 

Toteutumispro-
sentti järjestel-
mästä saatuna 
52 %.  

Käyty osittain. Toteutuu  
80–100 % 

90–100 % 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut, 
asiakasprosessien lkm. 

Valmiit 
prosessit 
159, hoitoketjut 
28 

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

Käynnissä Lean jalkautuu 
organisaatios-
sa laajemmalle 

Lean jalkau-
tuu organi-
saatiossa 
laajemmalle 

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

Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

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

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

3746 
(3049) 

 4341 
(3327) 

4020 
 

Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Sosiaalitoimen netto-
kustannukset €/asukas 

1526 
(1238) 

1590 
(1371) 

1630 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Terveystoimen netto-
kustannukset €/asukas 

2220 
(1818) 

2751 
(1956) 

2390 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Perusterveydenhuollon 
nettokustannukset 
€/asukas 

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

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
€/asukas 

1546 
(1190) 

1825  
(1255) 

1696 Ero valtakun-
nalliseen kes-
kiarvoon ka-
ventuu 

Ero valta-
kunnalliseen 
keskiarvoon 
kaventuu 

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

Episodituotta-
vuus 
86 

Episodituotta-
vuus 
92 

Tieto alku-
vuonna 2021 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Hallinto tulosalueena sisältää yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen, 
hankintatoimen, johdon tuen sekä kehittämis- ja suunnitteluyksikön.  
 
Hallinnon tehtävänä on tukea tulosalueita palvelujen tehokkaassa ja laadukkaassa toteuttamisessa sekä jatkuvas-
sa kehittämisessä ja parantamisessa strategisella tasolla. Hallinnossa olevat asiantuntijat innostavat ja rohkaise-
vat uudistuksiin, toimintatapojen uudistuksiin. Toiminnan painopisteenä korostuu asiakasprosessien kehittäminen. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on vahvasti sidoksissa maan hallituksen sote linjauksiin. Tulevaisuu-
den sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma on julkaistu 15.10.2019. Tavoitteena on perustason palveluiden saatavuu-
den parantaminen, ennaltaehkäisyn tehostaminen, työn laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, sote-palvelujen 
yhteentoimivuuden varmistaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. Tähän kehittämistyöhön STM on myön-
tänyt 18 maakunnan alueelle 100 % valtionavustuksen. Kainuun sote on saanut 1,67 M€ Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus Kainuuseen – osa 1 Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hankkeelle ajalle 8/2020 – 12/2022. Sote-
rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun on saatu 1,4 M€ Kainuun rakenneuudistus vv. 2020–2021 – 
alueellisen tukena (KaRa) -hankkeelle. Lisäksi STM on avannut/avaa uusia kehittämisrahoitushakuja liittyen sote-
uudistukseen.  
 
Kainuun sotessa toteutetaan ESR-rahoitteista Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta – hanketta. Hanke raken-
tuu eri asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyölle ja kohdentuu laajasti soten henkilöstöön. Tavoitteena on työhyvin-
voinnin edistämisen avulla parantaa työelämän laatua ja työn tuottavuutta.  
 
Tiedolla johtamisen parantaminen on hallinnon toiminnan painopisteenä vuonna 2021. Lisäksi edistetään digitali-
saation laajempaa hyödyntämistä ja sähköisen raportoinnin kehittämistä sekä käyttöönottoa. 
 
Parannetaan ympäristöasioiden huomiointia sote-kuntayhtymän toiminnassa. Ensin kartoitetaan tilanne ja sen 
pohjalta mietitään toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi jätteiden lajitteluun, kertakäyttötuotteiden vä-
hentämiseen hygieniasta ja turvallisuudesta toki tinkimättä, jätteiden ja hukan vähentämiseen, resurssiviisaisiin 
hankintoihin, kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä autojen vähäpäästöisyyteen 
 
Tehostetaan yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuntayhtymän ja kuntien kanssa hyödyntäen 
alueellista hyvinvointikertomusta/-suunnitelmaa.  
 
Alla olevaan nelikenttään on koottu vuonna 2021 käynnissä olevat ja valmisteltavat hankkeet, jotka toteuttavat 
soten strategisia tavoitteita (BSC). Kehittämishankkeista tarkemmin https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-
suunnittelu.   
 

 

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

 

Kainuun soten yhtymähallitus on hyväksynyt 14.6.2018 sähköisen asioinnin visioksi Helposti lähelläsi. Yllä olevas-
sa kuvassa visio on avattu BSC:n näkökulmista ja se pohjautuu organisaation arvoihin. Toimenpidesuunnitelma 
toimii tiekarttana sähköisen asioinnin kehittämisessä. 
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4.2  Keskitetyt tukipalvelut 
 
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Anu Huttunen  
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260 

 
Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP19) 
 

Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 
 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset ja saavutet-
tavat palvelut oikea-
aikaisesti 

Arkiston asiakas-
pyyntöjen keski-
määräinen käsit-
telyaika vuodessa 
 
Hoitotarvikejake-
lun määräajan 
ylitykset (kpl) 

Ks. mitta-
rit/tunnusluvut –
taulukko 

 
 

Ei mitattu 

Palvelut järjeste-
tään lain vaati-
missa määrä-
ajoissa. 

 

Ei ylityksiä 

Palvelut järjes-
tetään lain 
vaatimissa 
määräajoissa. 

 

Ei ylityksiä 

Palvelujen oikea-
aikaisuutta seura-
taan ja poik-
keamiin puutu-
taan. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta 
 
 
 
 
 
Täydennyskoulu-
tus 

Rekrytointivai-
keuksia tiettyihin 
tehtäviin. 
 
 
 
Ks. mitta-
rit/Tunnusluvut -
taulukko 

Oikein mitoitettu 
tavoite saavute-
taan. 
 
 
 
Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasoista. 

Kiinnostava ja 
houkutteleva 
työnantajaku-
va. 
 
 
Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasois-
ta. 

Asialliset työolot 
ja asianmukainen 
palkkaus sekä 
kohtuullinen työ-
määrä. 
 
Panostetaan 
uusien työnteki-
jöiden perehdy-
tykseen. 
Täydennyskoulu-
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tus-ten suunnitte-
lu kehityskeskus-
telujen pohjalta, 
huomioiden yh-
teiskunnan/ lain-
säädännön yms. 
muutokset ja 
uudistukset ja 
koulutuksiin osal-
listumisen mah-
dollistaminen. 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissa- 
olot pvä/HTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. mitta-
rit/Tunnusluvut –
taulukko 

 

 

Vähenevät 

 

 

 

 

Vähenevät 

Tuottavuus ja 
asiakastyyty-
väisyys lisään-
tyneet hyvän 
työhyvinvoin-
nin johdosta. 

Työelämän 
joustomahdol-
lisuudet lisään-
tyneet ja mo-
nipuolistu-neet 

Varhaisen tuen  -
mallin aktiivinen 
käyttö 

Osallistutaan 
työhyvinvointiky-
selyihin soten 
yhteisten aikatau-
lujen mukaisesti. 

Mitä kuuluu? –
kyselyn aktiivinen 
hyödyntäminen. 
Ke-
hittämistoimenpi-
tei-den suunnitte-
lu. 

Työn kuormitta-
vuuden seuraa-
minen, henkilös-
tön hyvinvointiin 
panostaminen. 

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

Asiakaskokemus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedolla johtami-
nen ja sähköisen 
asioinnin kehitys 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyjä ei 
toteutettu. 
 
Suoriin palaut-
teisiin vastattiin 
välittömästi. 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköisiä palve-
luja kehitetään. 

Asiakastyytyväi-
syys on korkeal-
la tasolla. 
 
Soten aikataulu-
jen mukaisesti 
suoritetaan 
asiakastyytyväi-
syyskysely. 
 
Suoriin palaut-
teisiin vastataan 
välittömästi. 
 
Sähköisten pal-
velujen käyttö-
mahdollisuudet 
lisääntyvät. 

Asiakastyyty-
väisyys on 
korkealla  
tasolla. 
 
Reaaliaikai-
nen palaute-
järjestelmä 
 
 
 
 
 
 
Sähköiset 
palvelut ovat 
osa arkea. 
 

Soten keskitetyt 
asiakastyytyväi-
syys-kyselyt.  
 
Asiakaspalauttei-
siin reagoiminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laajennetaan ja 
parannetaan 
digitaa-lisia pal-
veluja. 

Johdamme palvelu-
ketjuja kokonaisval-
taisesti 

Asiakas-, potilasja 
tietoturvallisuus 
 

Ks. Mitta-
rit/Tunnus-luvut-
taulukko 

Korkea asiakas-, 
potilas- ja tieto-
turvallisuus  

Korkea asia-
kas-, potilas- ja 
tietoturvalli-
suus 

Vaaratapahtu-
mien läpikäymi-
nen, raportointi ja 
toiminnan kehit-
täminen. 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut-
taulukko 

Kustannuskehi-
tyksen paranta-
minen. 
 
 
Sovitut säästö-

Kustannuske-
hityksen pa-
rantaminen 
 
 
Talousarvio on 

Talouden tarkka 
ja jatkuva seuran-
ta. Reagoidaan 
poikkeamiin. 
 
Talouden tasa-
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tavoitteet toteu-
tuvat. 

realistinen 
toimintaan 
nähden. 

painottamistoi-
menpiteiden to-
teuttaminen ja 
uusien tasapai-
nottamiskei-nojen 
kehittäminen. 
 
Digitalisaatio 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

Yksikkö-
kustannuksien 
hinta 

 

Ks. Mitta-
rit/Tunnusluvut-
taulukko 

Kustannusten 
lasku 

Kustannusten 
lasku 

Toiminnan jatku-
va parantaminen 
sekä kehittämi-
nen. 
 
Resurssien teho-
kas käyttö, työn-
tekijöiden erityis-
osaamisen hyö-
dyntäminen. 
 

 

KESKITETYT TUKIPALVELUT                

1 000 €                                                                        
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset 
palvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-,  
Ravinto-, Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, 
Henkilöstö- Talous- ja Tietopalvelut

Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 5 914 2,3 5 116 -13,5 2 535 49,6 4 821 3 886 -19,4 3 968 3 968 3 968
   Myyntituotot 3 497 -0,1 3 096 -11,5 2 156 69,6 3 092 1 958 -36,7 1 999 1 999 1 999
   Maksutuotot 72 -13,3 85 18,1 48 56,5 65 72 10,8 74 74 74
   Tuet ja avustukset 1 378 21,1 1 048 -23,9 -405 -38,6 617 1 147 85,9 1 171 1 171 1 171
   Muut tuotot 967 -8,9 888 -8,2 736 82,9 1 047 709 -32,3 724 724 724
TOIMINTAKULUT 29 492 2,2 36 174 22,7 25 970 71,8 36 160 36 709 1,5 34 538 34 538 34 538
       Palkat ja palkkiot 11 522 3,2 13 110 13,8 9 482 72,3 12 972 13 475 3,9 12 678 12 678 12 678
       Henkilöstösivukulut 2 595 2,0 3 054 17,7 2 102 68,8 2 845 3 153 10,8 2 967 2 967 2 967
   Henkilöstökulut 14 117 3,0 16 164 14,5 11 585 71,7 15 817 16 628 5,1 15 645 15 645 15 645
       Asiakaspalvelujen ostot 0 0,0  0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muiden palvelujen ostot 9 747 8,0 10 870 11,5 7 896 72,6 10 845 10 532 -2,9 9 909 9 909 9 909
   Palvelujen ostot 9 747 8,0 10 870 11,5 7 896 72,6 10 845 10 532 -2,9 9 909 9 909 9 909
   Aineet ja tavarat 3 262 3,5 6 266 92,1 4 213 67,2 6 058 6 446 6,4 6 065 6 065 6 065
   Avustukset 89 -6,3 1 -98,9 0 0,0 1 0 -100,0 0 0 0
   Vuokrat 1 711 -24,7 1 643 -4,0 1 291 78,6 1 886 1 575 -16,5 1 482 1 482 1 482
   Muut kulut 566 -7,2 1 230 117,3 985 80,1 1 553 1 527 -1,7 1 437 1 437 1 437
TOIMINTAKATE -23 578 2,2 -31 058 31,7 -23 435 75,5 -31 339 -32 823 4,7 -30 571 -30 571 -30 571
   Rahoituskulut ja -tuotot -2 0,0 -2 0,0 -4 0,0 -2 -2 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -23 580 2,2 -31 060 31,7 -23 439 75,5 -31 342 -32 825 4,7 -30 571 -30 571 -30 571
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 485 11,6 -10 313 59,0 -6 912 67,0 -10 514 -11 452 8,9 -11 035 -11 232 -11 387
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -30 066 4,1 -41 373 37,6 -30 351 73,4 -41 856 -44 277 5,8 -41 606 -41 803 -41 958
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 066 4,1 -41 373 37,6 -30 351 73,4 -41 856 -44 277 5,8 -41 606 -41 803 -41 958

TP 2019

Muutos-% 
TP-18/TP-

19

a
l
o
u
s
a
r
v

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Toteuma 
1- 9 kkKS 2020

 

 
 
 
 
 
 
 



59 

Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Asukas, asiakas      

Arkiston asiakaspyyntöjen 
keskimääräinen käsittely-
aika vuodessa:  

- asiakaslähtöiset loki-
pyynnöt  

- asiakaslähtöiset lokien 
selvityspyynnöt 

- asiakaslähtöiset tie-
donoikaisuvaatimukset  

- asiakaslähtöiset ja vi-
ranomaisilta saapuneet 
asiakirjapyynnöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitotarvikejakelun mää-
räajan ylitykset (kpl) 

Ei mitattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei mitattu 
 

Keskimääräi-
nen käsittelyai-
ka (käsittelyai-
kojen seuranta 
aloitettu 
1.1.2018): 

Asiakaslähtöi-
set lokitieto-
pyynnöt: 

- kaikki 15 vrk, 

- terveyden-
huollossa 27 
vrk 

Asiakaslähtöi-
set lokien selvi-
tyspyynnöt: 

- 30 vrk 

Asiakaslähtöi-
set tiedonoikai-
su-
vaatimukset: 

- 14 vrk 

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

- 3 vrk 

Ei mitattu 

Asiakaspyyntö-
jen käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ei mitattu  

Asiakaspyyntö-
jen käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määräajoissa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei mitattu 

Palvelut 
järjeste-
tään lain 
vaatimis-
sa mää-
räajoissa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ylityksiä 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Sairauspoissaolojen kehi-
tys (tpv/HTV) 

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

HTV2 

- tavoite 

- kumulatiivinen tot. 1-4 kk 

- kumulatiivinen tot. 1-8 kk 

- koko vuosi, 1-12 kk 

 

329,2 

321,4 

322,0 

322,1 

 

332,6 

322,9 

325,3 

323,4 

 

263,1 

281,0 

276,3 

271,7 

 

277 

 

 

355,5 

Täydennyskoulutus tpv/hlö 2,6 1,7 2,4 > 3 - 5  > 3 - 5  

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotan-
totavat 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyn tulokset  

 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin reagoitiin 
ja vastattiin 
välittömästi. 

 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin reagoitiin 
ja vastattiin 
välittömästi. 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin reagoitiin 
ja vastattiin 
välittömästi. 

 

Asiakkaiden 
suoriin palaut-
teisiin reagoi-
daan välittö-
mästi ja teh-
dään tarvittavat 
kehittämistoi-

Tyytyväi-
syys py-
syy hyväl-
lä tasolla. 

Asiakkai-
den suo-
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menpiteet pa-
lautteiden pe-
rusteella. 

riin palaut-
teisiin 
reagoi-
daan välit-
tömästi ja 
tehdään 
tarvit-tavat 
kehittä-
mistoi-
menpiteet 
palauttei-
den pe-
rusteella. 

Asiakas- ja potilasturvalli-
suusilmoitukset  

Työturvallisuusilmoitukset 

Tietoturvallisuusilmoitukset 

138 (sisältää 
kaikki ilmoituk-
set) 

60 (sisältää 
kaikki ilmoituk-
set) 

20 

18 

4 

<60(sisältää 
kaikki ilmoituk-
set) 

<40 

<20 

<5 

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

Tilikauden tuloslaskelma, 
te 

%-toteuma 

yli-/alijäämä 

 

Muutos(vrt. edellinen TP) € 
ja % 

 

27 615 t € 

 

91,1 % 

+1,5 M€ 

 

+ 1 502 te 

+5,8 % 

 

28 891 t € 

 

97,4 % 

+1,3 M€ 

 

+1 276 te 

+4,6 % 

 

27 067 t € 

 

93,2 % 

+2 M€ 

 

- 1 824 te 

- 6,3 % 

34 099 t € 

 

100 % 

+/- 0 

 

+ 7 000 te 

+ 26 % 

 

 

100 % 

+/- 0 

Palkkalaskelman hinta 16,65 € 16,16 € 15,01 € 18,04 € 17,55 € 

Tositteen hinta 1,34 € 1,19 € 1,16 € 1,12 € 1,10 € 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Yleistä  
 
Kuntayhtymän tukipalveluiden tehtävä on tukea organisaation sekä sopimuskumppaneiden ydintehtävän toteutta-
mista. Vuonna 2021 tulee jatkaa tulosalueen toiminnan ja tehtävien järjestämistä tarpeen mukaiseksi, ottaen huo-
mioon sopimuskumppaneiden tukipalveluiden yhteistyösopimuksen irtisanomiset. 
Yhtymähallitus päätti 13.5.2020 § 142 Kainuun soten uudesta organisaatiosta. Päätöksen mukaan 1.1.2021 Kes-
kitetyt tukipalvelut jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: Talous- ja henkilöstöpalvelut, Tietohallinto- ja tekniset 
palvelut sekä Logistiikka- ja ravintopalvelut. Näiden lisäksi suoraan tulosaluejohtajan alaisuudessa toimii Asiakir-
jahallinto- ja neuvontapalvelut -tulosyksikkö. Yleispalvelut-vastuualue lakkaa olemasta voimassa vuoden 2021 
alusta lukien. 
Vuosi 2021 ja myös sitä seuraavat vuodet tulevat olemaan erittäin haasteellisia talouden osalta. Erityisesti uuden 
ja vanhan sairaalan yhtäaikainen käyttö aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Tulosalue on sitoutunut tekemään 
yhtymähallituksen päättämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja pyrkii löytämään myös lisää säästömahdol-
lisuuksia, muun muassa toimintamalleja kehittämällä. 

Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut  

Uuden sairaalan nykyistä pienemmät arkistotilat lisäävät painetta tehostaa potilasasiakirjojen seulontaa. Asiakirjo-
jen seulontaa tehdään oman työn ohella. Vuoden 2021 aikana keskussairaalan ja pääterveysaseman potilasker-
tomuskertomusarkistojen ja muiden yksiköiden muutto työllistää asiakirjahallinnon henkilökuntaa. Arkistoon sijoi-
tettava materiaali joudutaan suunnittelemaan tarkasti, koska tilat ovat pienet.  

Asiakirjahallinto osallistuu uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon yhteistyössä hallinnon ja tietohallinnon 
kanssa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistumiseen ja sähköisen asianhallinnan prosessien kehittämiseen on 
tarvetta, sillä ne ovat edellytys sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon. Asianhallintajärjestelmän hankinta luo pai-
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netta kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen, samalla huomioidaan tiedonhallintalain vaatimukset kirjaamiseen ja 
rekisteröintiin.  

Tietosuoja- ja tietoturvatyötä tehdään edelleen aktiivisesti. Tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen kehittämiseksi on 
käytössä omavalvontasuunnitelma. Henkilökuntaa koulutetaan tietosuoja- ja tietoturva-asioissa ja perehdytetään 
organisaation omiin tietosuoja- ja tietoturvaohjeisiin sekä käytössä oleviin tietosuoja- ja tietoturvalomakkeisiin.  

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käy läpi organisaatiossa esiin tulleita tietosuoja- ja 
tietoturvakysymyksiä sekä kehittää tietosuojaa ja -turvaa edelleen. Asiakirjahallinto osallistuu tiedonhallintamallin 
laatimiseen. 

Neuvontapalvelujen työn sisältö muuttuu asiakaspalveluohjaukseksi vuoden 2021 alusta ja neuvontapalveluiden 
työntekijät koulutetaan tehtävään. 

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluja tuotetaan jatkossakin lainmukaisesti. 

Talous- ja henkilöstöpalvelut  

Yhtymähallitus päätti 31.3.2020 § 91, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan edelleen omana toimin-
tana. 

Talouspalvelut  

Tietojärjestelmien, raportoinnin ja kustannuslaskennan kehittämistä jatketaan. Talouspalveluilla on keskeinen rooli 
kuntayhtymän talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvän taloustiedon tuottamisessa.  

Kuntayhtymän jäsenkunnat, Hyrynsalmea lukuun ottamatta, käyttävät ulkopuolisen toimijan talous- ja henkilöstö-
hallinnon palveluita. Talouspalveluiden toiminta on sopeutettu supistuneeseen asiakasmäärään. Talouden tasa-
painottamistoimenpiteiden yhteydessä talouspalveluiden toimintaa on arvioitu ja selvitetty ratkaisuja palveluiden 
tuottamismuodosta tulevina vuosina.  

Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa asiantuntevia palveluja kustannustehokkaasti. Henkilöresurssit pyritään 
kohdentamaan optimaalisesti ja tukemaan henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Henkilökunnan ammatti-
taidon ylläpitämiseksi tarvittavasta koulutuksesta on kuntayhtymän taloustilanteen vuoksi jouduttu viime vuosina 
tinkimään, mutta tilannetta pyritään parantamaan jatkossa myös näiltä osin. Koronapandemian vuoksi talouspalve-
luissa on siirrytty osittain etätyöhön ja tästä on saatu myönteisiä kokemuksia. Etätyömahdollisuuksia tullaan jat-
kossa talouspalveluissa mahdollisuuksien mukaan laajentamaan. Tällä pyritään työhyvinvoinnin tukemisen lisäksi 
toimitilakustannussäästöihin. 

Henkilöstöpalvelut 

Kuntayhtymään laaditaan kuntayhtymän strategian pohjalta henkilöstöohjelma vuosille 2021–2023. Henkilöstöoh-
jelma laaditaan henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa, ja siinä määritellään henkilöstöpolitiikan painospisteet. 
Kuntayhtymässä tehostetaan henkilöstösuunnittelua, jotta henkilöstöresursseja voidaan koko organisaatiossa 
käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Kuntayhtymässä henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstöpalveluihin on suunniteltu 
rekrytoitavan työntekijä koordinoimaan ja kehittämään kuntayhtymän työhyvinvointityötä. Työhyvinvointitoiminnan 
tavoitteena on muun muassa esimiestyön ja työntekijöiden jaksamisen tukeminen, sairauspoissaolojen vähentä-
minen sekä vetovoimaisen työnantajakuvan kirkastaminen.  

Henkilöstöpalveluiden prosesseja ja palveluja kehitetään edelleen. Henkilöstöpalvelut ovat tiiviisti mukana yhteis-
työssä uusien toimintamuotojen kehittämisessä laajemminkin organisaatiossa.  

Tietohallinto- ja tekniset palvelut 

Tietohallintopalvelut  

Tietohallintopalveluiden toiminnassa keskeistä on sähköisen asioinnin ja digitalisaation edistäminen (mm. kotihoi-
don palveluissa liikuteltavien mobiililaitteiden laajempi käyttöönotto) sekä etä-/liikkuvan työn mahdollistaminen 
niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista. Lisäksi tietohallintopalveluiden toiminta painottuu olemassa olevien 
potilastietojärjestelmien kehittämiseen ja linkittämiseen uuden sairaalan käyttöönoton mukanaan tuomiin uusiin 
tietojärjestelmiin. Organisaatiouudistuksen seurauksena osa tele- ja turvajärjestelmien henkilöstöstä siirtyy tieto-
hallintoon, mikä pitää huomioida koko organisaation tuen toimintaprosessien suunnittelussa ja saumattoman yh-
teistyön varmistamiseksi tukipalveluiden osalta. 
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Tietohallinnon työntekijöitä on mukana Uusi sairaala -hankkeessa. Heidän työpanostaan joudutaan paikkaamaan 
sijaisjärjestelyin, mikä kuormittaa muuta tietohallinnon vakinaista henkilöstöä. Uuden sairaalan käyttöönotot vaati-
vat enemmän resursseja kuin normaalin toiminnan pyöriessä. Kainuun soten jäsenkunnat ovat irtaantumassa 
kuntayhtymän tuottamista ICT-palveluista vuoden 2021 alusta, mutta joidenkin kuntien käytössä olevien tietojär-
jestelmien osalta joudutaan ICT-palveluita tarjoamaan edelleen vuoden 2021 puolella, erikseen sovittavan lasku-
tusperiaatteen mukaisesti. 

Vuoden 2021 aikana käyttöbudjetin puitteissa ylläpidetään normaalia ICT-palvelutoimintaa ja päivitetään tietojär-
jestelmiä suunnitellun mukaisesti. Keskitettyä käyttäjähallintaa kehitetään ja siihen tullaan liittämään uusia tietojär-
jestelmiä ja toiminnallisuuksia vuoden 2021 aikana. Toiminnan yleisenä tavoitteena on sähköisten palveluiden 
tarjonnan lisääminen kansalaisille (ajanvaraukset, esitietokyselyt, omavointiasiat) ja raportointi sekä sen kehittä-
minen. Kansalliset vaatimukset sekä Uusi sairaala lisäävät merkittävästi raportoinnin tarvetta.  

Tietohallintopalvelut yhä kehittävät osaltaan organisaation valmiuksia EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin vaati-
muksiin vastaamiseksi. Tiedonhallintalaki puolestaan edellyttää tietojärjestelmien ja toimintojen muokkaamista, 
mutta Kainuun soten aiemmin tekemä kokonaisarkkitehtuurityö palvelee myös tätä tarkoitusta. Tietohallinnon hen-
kilöstöä koulutetaan budjetin mahdollistamissa rajoissa soten ohjeistuksen mukaisesti. 

Tekniset palvelut  

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvien Kainuun soten omistamien kiinteistöjen huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtä-
vien, rakennuttamisen sekä vuokratiloihin liittyvien tehtävien lisäksi yksikön vuoden 2021 tärkein tehtävä on osal-
taan varmistaa uuden sairaalan 2. vaiheen laadukas ja turvallinen rakentaminen sekä käyttöönotto sekä 1. vai-
heen tilojen ylläpidon varmistaminen.  

Yhtymähallituksen 18.9.2019 § 222 päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Tekniset palvelut 
tekee jäsenkunnissa kuntayhtymän tilojen kartoituksen ja yhteistyössä muiden tulosalueiden sekä jäsenkuntien 
kanssa pyrkii löytämään ratkaisut tilojen tiivistämisestä. Tekniset palvelut osallistuvat osaltaan jäsenkuntien sote-
tilojen uudis- ja mahdollisiin korjausrakennushankkeisiin käyttäjien teknisenä tukena sekä vuokralaisen edustaja-
na. 

Lääkintälaitehuolto ja osa tele- ja turvatekniikasta palaa osaksi teknisiä palveluja. Kyseiset yksiköt varmistavat 
osaltaan uuden sairaalan lääkintälaitteiden ja kiinteistöturvajärjestelmien käyttöönottoon sekä ylläpidon toiminnan 
ja uuden sairaalan vaiheistuksen aikana. 

Logistiikka- ja ravintopalvelut 

Logistiikka- ja ravintopalvelut –vastuualueeseen kuuluvat materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut sekä ravinto-, teksiili- 
ja puhtaanapitopalvelut. Nämä palvelut siirtyvät Keskitettyihin tukipalveluihin Sairaanhoidon palveluista. 
 
Materiaalipalvelut 

Materiaalipalvelut pyrkii lisäämään tietojärjestelmien antamia mahdollisuuksia ja vähentämään turhaa kuljettamis-
ta, muun muassa postin kuljettamista soten toimesta. Yksikkö selvittää Suomi.fi -palvelun kautta kirjeiden lähettä-
misen täysimääräisen käyttöönoton mahdollisuuden.  

Materiaalipalvelut järjestää oikea-aikaisesti perille potilaiden hoitotilanteessa tarvittavat työvälineet ja -tarvikkeet. 
Materiaalipalvelut pyrkii varmistamaan, että varastoautomaattien käyttäjinä on ammattitaitoista työvoimaa, jolloin 
automaattien käyttö varmentuu, varastojen saldot pitävät paremmin paikkansa ja hoitoon tarvittavat tarvikkeet 
löytyvät helpommin. Kuntayhtymän Kajaanin ulkopuolisten toimipisteiden suoratoimitusmateriaalit on tarkoitus 
tarkentaa, jotta terminaalin kautta kulkevien massatuotteiden määrää voidaan vähentää. 

Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalvelut pyrkii tehostamaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain sekä kehitysvammalain mukaisia kulje-
tuksia. Tavoitteena on saada entistä enemmän kuljetuksia ohjattua palveluliikenneautoille, jotka on kilpailutettu 
neljään kuntaa päivähinnoitelluilla taksoilla. Kuljetuspalveluissa myös selvitetään nykyisin käytössä olevan ohjel-
miston (Mobirouter) vaihtoehtoista ohjelmistoa pyrkien kustannustehokkaampaan toimintatapaan. 

Ateriakuljetuksissa selvitään autonkuljettajien tehtävien laajentamista siten, että olemassa olevalla henkilöstöllä 
pyritään vastaamaan koko vastuualeen toiminnan tehtäväkenttään. 

Kiireettömien potilassiirtojen toimintatehtäviä tarkastellaan uuden sairaalan toiminnan mukaan. Jo vuoden 2020 
aikana toteutuu vaativan kuntoutuksen muutto uuteen sairaalaan. Tehtävät painottuvat jatkossa enemmän ympä-
ristökuntiin sekä Ouluun suuntautuviin kuljetuksiin.   
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Ravinto-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut  

Ravintopalveluissa tuotantoa keskitetään entistä enemmän keskussairaalan ravintokeskukseen ja vähennetään 
ravintokeskus Tähkässä. Uuden sairaalan 2.vaiheen valmistuttua pääterveysaseman potilaspaikat (ei hoivayksik-
kö) siirtyvät uuteen sairaalaan. Myös henkilöstöruokailu siirtyy uuteen sairaalaan.  

Kainuun soten on laadittava kevääseen 2021 mennessä enintään budjettiin varatun määrärahan suuruinen esitys 
Kainuun soten uuden ravintokeskuksen rakentamisesta ja Kajaanin alueen ateriatuotannon toimintamallista sekä 
palvelutuotantokonseptista. Kuntayhtymä selvittää uusien ateriatuotannon toimintamallien hyödyntämistä Kajaanin 
alueella ja mahdollista palvelutuotannon osittais- tai kokonaisulkoistamista. Myös tiettyjen (Palvelukeskus Kallion 
ja Vuolijoen terveysasema) soten omana toimintana tehtävien puhtaanapitopalvelujen ulkoistamista selvitetään. 
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4.3 Hyvinvointipalvelut (aik. perhepalvelut) 
 
Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta)   
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260 
 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden strategiakartta 2021–2028. Stra-
tegiset päämäärät näkökulmittain  

Perustehtävä 

Hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, ja 
vammaispalvelut. Lisäksi hyvinvointipalveluihin kuuluu hallinnon tulosyksikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu 
aikuissosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta ja toimeentuloturva), ja Työllistymistä edistävä 
monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avohuolto, 
huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan lastensuojeluyksikkö (ml. etäturvakoti), lastenvalvoja, sijaishuolto-
yksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammais- ja kehitysvammapalvelut. Näitä ovat 
esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen oh-
jaus, työ- ja päivätoiminnot. 
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Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila TP19 Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 
Edistämme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimin-
takykyä laajassa 
yhteistyössä 

Palvelutarve vä-
henee ja väestön 
parempi terveys 

Väestön vakioitu 
sairastavuus 
+19 % vrt. koko 
maata  

Palvelutarve 
vähenee. 

Palvelutarve 
vähenee. 

Edistämme väes-
tön terveyttä ja 
hyvinvointia. 

Toteutamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset ja saavutet-
tavat palvelut oikea-
aikaisesti 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

Ylityksiä. Toteutuu lain-
säätäjän edellyt-
tämällä tavalla. 

Toteutuu huo-
mattavasti 
määräaikavel-
voitteita pa-
remmin. 

Hoito- ja palvelu-
takuun seuranta 
ja korjaavat toi-
menpiteet. 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta 

 

 

Täydennyskoulu-
tus 

Rekrytointivai-
keuksia. 

Avoinna olevien 
virkojen ja va-
kanssien määrä 
laskee 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkeatasoista. 

Kiinnostava ja 
houkutteleva 
työnantajakuva 

Asialliset työolot 

Asianmukainen 
palkkaus 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia 

Terveysperustei-
set poissaolot 
vähenevät 

ks. mittaritauluk-
ko 

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

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

Huom. tuki- ja 
liikuntaelinsai-
raudet, psykiatria, 
hengityselinsai-
raudet muodos-
tavat 66 % pois-
saoloista. 

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

Tiedolla johtami-
nen ja sähköisen 
asioinnin kehitys 

Omasote käy-
tössä 

Omasote käy-
tössä  

Sähköiset 
palvelut ovat 
osa arkea 

Laajennetaan ja 
parannetaan 
digitaalisia palve-
luja. Lisätään 
tulosalueen yh-
teen sovittavaa 
johtamista.  

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Potilas- ja asia-
kasturvallisuus 
sekä asiakastyy-
tyväisyys 

ks. mittaritauluk-
ko 

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

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

Väkivallan ehkäi-
sy 

Vaaratapahtu-
mien raportointi, 
asiakastyytyväi-
syyden kehittä-
minen 

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

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

ks. mittaritauluk-
ko 

ks. mittaritauluk-
ko 

ks. mittaritau-
lukko 

Digitalisaatio ja 
ympärivuoro-
kautisen hoidon 
ja hoivan palvelu-
tarpeen vähene-
minen. Yleispal-
velujen ensisijai-
suus.  

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 

ks. mittaritauluk-
ko. 

ks. mittaritauluk-
ko. 

ks. mittaritau-
lukko. 

Toiminnan jatku-
va parantaminen 
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kaasti koko maahan 
nähden. 

sekä vertailuke-
hittäminen. 

 
 
HYVINVOINTIPALVELUT     1000 €    

Hallinto,Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 
Aikuissosiaalityö  ja  Vammaispalvelut

KS 2020
Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 3 704 -33,0 3 465 -6,5 2 364 68,2 3 734 3 829 2,5 3 908 3 908 3 908
   Myyntituotot 812 -59,0 476 -41,4 67 14,1 789 291 -63,1 297 297 297
   Maksutuotot 1 640 -28,3 1 596 -2,7 1 360 85,2 1 481 1 905 28,6 1 945 1 945 1 945
   Tuet ja avustukset 188 -17,2 245 30,3 141 57,6 287 265 -7,7 271 271 271
   Muut tuotot 1 064 3,0 1 147 7,8 796 69,4 1 177 1 367 16,1 1 396 1 396 1 396
TOIMINTAKULUT 51 381 -30,4 52 259 1,7 36 740 70,3 51 926 53 692 3,4 50 518 50 518 50 518
       Palkat ja palkkiot 14 952 -43,6 14 926 -0,2 11 133 74,6 15 581 15 518 -0,4 14 601 14 601 14 601
       Henkilösivukulut 3 896 -42,3 4 073 4,5 2 820 69,2 3 896 4 116 5,6 3 873 3 873 3 873
   Henkilöstökulut 18 848 -43,4 18 999 0,8 13 953 73,4 19 477 19 634 0,8 18 473 18 473 18 473
       Asiakaspalvelujen ostot 18 142 -17,8 18 284 0,8 13 415 73,4 19 428 19 045 -2,0 17 919 17 919 17 919
       Muiden palvelujen ostot 5 374 -32,0 5 229 -2,7 3 195 61,1 4 580 5 344 16,7 5 028 5 028 5 028
   Palvelujen ostot yhteensä 23 516 -21,5 23 513 0,0 16 610 70,6 24 008 24 388 1,6 22 947 22 947 22 947
   Aineet ja tavarat 513 -69,0 620 20,9 387 62,4 557 545 -2,2 513 513 513
   Avustukset 5 983 1,5 6 387 6,8 3 787 59,3 5 210 5 990 15,0 5 636 5 636 5 636
   Vuokrat 2 448 -16,8 2 685 9,7 1 949 72,6 2 629 3 062 16,5 2 881 2 881 2 881
   Muut kulut 72 1,4 56 -22,2 53 94,6 45 72 60,0 68 68 68
TOIMINTAKATE -47 677 -30,2 -48 795 2,3 -34 376 70,4 -48 192 -49 863 3,5 -46 610 -46 610 -46 610
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 -66,7 0 -100,0 -12 0,0 -2 0 -100,0 0 0 0
VUOSIKATE -47 677 -30,2 -48 794 2,3 -34 388 70,5 -48 194 -49 863 3,5 -46 610 -46 610 -46 610
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -141 -36,2 -126 -10,6 -98 77,8 -117 -112 -4,3 -104 -102 -100
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -47 818 -30,2 -48 921 2,3 -34 485 70,5 -48 313 -49 975 3,4 -46 714 -46 712 -46 710
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 818 0,0 -48 921 2,3 -34 485 70,5 -48 313 -49 975 3,4 -46 714 -46 712 -46 710

TP 2019

Muutos-% 
TP-18/TP-

19
Toteuma 

1- 9 kk

Muutos-%
ks-20/
tp-19
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Mittarit / Tunnusluvut1  

 
 
1 Huom. Kainuun soten hyvinvointipalvelut -tulosalue on merkittävästi muuttunut v. 2021 alkaen, minkä vuoksi luvut eivät 
ole suoraan vertailukelpoisia edellisten vuosien välillä.   

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

3 Qpro-raportti  

4 SAP-raportti (TILII) 

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

http://raportit.kela.fi/linkki/39640806
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
http://mkksap09s.kainuu.fi:51000/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.sap.pct!2fplatform_add_ons!2fcom.sap.ip.bi!2fiViews!2fcom.sap.ip.bi.bex?BOOKMARK=00O2TO31KR61H7LAJHJ38SCW4
http://bit.ly/2wvJs9I
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Tulosalueen keskeiset kehittämistoimenpiteet ja -hankkeet sekä lainsäädäntömuutokset 

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy paljon viime hallituskaudella kaatuneita sekä kesken jääneitä lainsäädäntöhank-
keita, joiden tarkka voimaantulo on vielä osittain avoin. 
Viime vuosien keskeiset sekä tulevat lainsäädäntömuutokset (voimaan): 

- lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutokset (1.12.2019) 
- lastensuojelulain muutokset, mm. jälkihuolto (1.1.2020) 
- työaikalainsäädännön muutos (1.1.2020) 
- tiedonhallintalaki (1.1.2020) 
- laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (1.1.2021) 
- kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muutos (1.1.2021) 
- asiakasmaksulainsäädäntöuudistus (2021) 
- henkilöstömitoitus lastensuojeluun (2022–2024) 
- itsemääräämisoikeuslainsäädäntö, IMO-laki (ei tiedossa) 
- erityislainsäädännön muutokset, kuten vammaislainsäädännön uudistus (hallituskausi) 
- sote-maakunta -uudistus (vaiheittain 2021–2023) 
- palvelusetelilain uudistus (ei tiedossa) 
- mielenterveys- ja päihdelain uudistus 

 
Kainuun alueen lakisääteisten suunnitelma-asiakirjojen päivittäminen:  

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

v. 2015–2020 
 
Kehittämishankkeet ja -toimenpiteet: 

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

- ulkopuolisella rahoituksella toteutuvat sekä hallituksen hyväksymät hankkeet:  
1) turvakotipalvelu (THL/Oulun turvakoti), voimassa 31.12.2023 saakka 
2) Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020–2022 
3) SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke v. 2020–2022 
4) STM:n työkykyohjelman hanke (v. 2020–) 
5) Työllisyydenhoidon kuntakokeilu (v. 2021 – 2023)  
6) Tulevaisuuden sote-keskus (ei hyväksytty vielä) 
7) Osatyökykyisten hanke (ei hyväksytty vielä) 
8) Itsemurhien ennaltaehkäisy (ei hyväksytty vielä) 

- uuden sairaalan käyttöönotto 
- omavalvonnan varmistaminen perhepalveluiden tulosalueella 
- sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyminen (7. aalto, syksy 2020) 8. aalto 1.1.2021 
- tulosalueiden ylittävien asiakasprosessien tarkastelu. 

 
Hallitusohjelman3 kirjauksia vuosille 2019–2024:  mm. perustason palveluiden saatavuuden parantaminen tulevai-
suuden sote-keskuksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudistaminen, sote- ja maa-
kuntauudistuksen valmistelu, palveluseteliuudistus, vammaispalvelulain uudistus ja henkilökohtaisen budjetin ko-
keilu (kehitysvammaiset henkilöt), vähimmäishenkilömitoitus lastensuojeluun, omaishoidon kehittäminen, lape-
muutosohjelma jatkuu, turvakotipalveluiden saatavuus laajenee, asiakasmaksulain uudistus, kansallinen mielen-
terveysstrategia (mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistus), välityömarkkinoiden kehittäminen (kuntoutta-
van työtoiminnan uudistaminen, työhön valmentajien saatavuuden parantaminen). 
 
Valviran valvontaohjelman painotukset (v. 2020–2023)4: määräajat (lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toi-
meentulotuki), vammaispalvelut (kehitysvammaiset lapset ja nuoret), lasten ja nuorten oikeudet (sijaishuolto, psy-
kiatrian palveluihin pääsy). Seuraavan vuoden valvontakohteista ei ole vielä tarkempaa tietoa saatavilla, mutta ne 

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

7https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali_ja_terveydenhuollon_valtakunnallinen_valvontaohjelma_2020
_2023.pdf/25bf2713-b705-e124-8ab6-411a92424d4b?t=1583908687387  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-756-7
https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali_ja_terveydenhuollon_valtakunnallinen_valvontaohjelma_2020_2023.pdf/25bf2713-b705-e124-8ab6-411a92424d4b?t=1583908687387
https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali_ja_terveydenhuollon_valtakunnallinen_valvontaohjelma_2020_2023.pdf/25bf2713-b705-e124-8ab6-411a92424d4b?t=1583908687387
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todennäköisesti liittyvät edellä mainittujen lisäksi henkilöstömitoituksiin, kotihoitoon kaikissa sosiaalihuollon am-
mattiryhmissä sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen. 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi 
 

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

• Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan käynnistäminen / kehittäminen omana toimintana (osto-
palvelut noin 1,1 milj.). 

• Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönoton valmistelutyö 
• Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien tehtävistä tulee eritellä toimistotyöntekijöille kuuluvia 

töitä sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien osaamisen hyödyntämiseksi asiakastyöhön = edellyttää riittävää 
määrää toimistosihteerejä   

• Palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä yhteistyön tehostaminen mui-
den toimijoiden kanssa.   

• Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saatavuuden parantaminen / selkiinnyttäminen ja asiakkaiden 
palvelutarpeenarviointia tehostetaan ennaltaehkäistävien palvelujen osalta esimerkiksi kotipalvelu ja per-
hetyö.  

• Asiakasprosessien selkeyttäminen, henkilöstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi ja yhteistyön 
rakentaminen rajapinta-asiakkaiden osalta / laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (eriyttää sosiaalihuol-
tolain asiakkaat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkuuksista). Painopisteenä tulisi olla lastensuo-
jelun työn kehittämisen lisäksi palvelujärjestelmän toimivuuden ja kokonaisuuden toimivuuden kehittämi-
nen (= painopisteen siirtäminen yleisiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin huomioiden muiden tuottamat pal-
velut kuten varhaiskasvatus ym.). 

• THL:n lastensuojelun systeemisen mallin kokeilu vuosina 2019–2020 Sotkamon ja Kuhmon lastensuoje-
luun. Toimintamallia laajennetaan koskemaan muita kuntia vuosien 2020 - 2022 aikana.    

• Dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi sekä Kantaan 
siirtymisen valmistelutyö 

• Laajennetaan sähköisten palvelujen käyttöönottoa vastuualueen eri toimintoihin 
• Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020–2022 hankkeen toimintaan osallistu-

minen 
• Lastensuojelun jälkihuollon kehittäminen, mahdollinen palvelun keskittäminen, jolla haetaan jälkihuollon 

laadun parantamista, työn tehokkuutta sekä kustannussäästöjä  
 

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen  

• Aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Siirretään toiminnan painopistettä akuuteista sosiaa-
lihuollollisista tehtävistä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työhön ja ongelmien ennalta ehkäisyyn. Huo-
lehditaan toimeentulotukilain lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta 100 %. 

• Noudatetaan aikuissosiaalityön asiakasprosessia systemaattisesti käytännön työssä. Asiakkaille tehdään 
palvelutarpeen arviointi ja nimetään omatyöntekijä. Asiakkuudet päätetään asianmukaisesti.  

• Kainuun TYP:ssä asiakkaan palvelutarvearvio tehdään lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa asiakkuu-
den alkamisesta ja päivitetään vähintään kerran puolessa vuodessa. Seurataan TYP:n terveydenhoitaja-
palvelun toteutumista ostopalveluna ja kehitetään palvelua kokemusten mukaisesti. 

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

• Järjestetään asiakkaille tarpeenmukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluja omana toimintana. Kehite-
tään edelleen asumissosiaalisia palveluja. Valmistellaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi esitys amma-
tillisen tukihenkilöpalvelun kriteereistä aikuissosiaalityössä. Käynnistetään Kajaanissa Lähiötupatoiminta. 
Selvitetään mahdollisuus käynnistää vastaava toiminta Paltamossa. 

• Kehitetään rakenteellista sosiaalityötä työryhmän johdolla. Edistetään sosiaalihuoltolain mukaisten velvoit-
tavien palvelujen käyttöönottoa vastuualueella (tuettu asuminen ja päihdepalvelut). Vahvistetaan esimies-
ten ja työntekijöiden rakenteellisen sosiaalityön osaamista SOSRAKE-hankkeen tuella. Osallistutaan kun-
tien HYTE-työryhmien työskentelyyn.  

• Otetaan käyttöön vaikuttavuuden mittaamisen välineitä. (Vahvistetaan KYKY-viisarin käyttöä TYP-työssä 
ja käytetään aikuisväestön hyvinvointimittaria perusaikuissosiaalityön pitkäaikaisille asiakkaille). Ediste-
tään tiedolla johtamista.  

• Osallistutaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen sosiaalihuollon asiantuntemuksen varmistamiseksi 
Kainuun sote-keskuksissa. Edistetään ”Monialaisen yhteistyön ABC” -toimintamallin käyttöön ottamista 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

• Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä asiakkaiden tarpeiden pohjalta 
yhdessä työtoimintapaikkojen kanssa ja lisätään ryhmätoimintaa.  

• Tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien työllisyydenhoidon ja hankkeiden, TE-toimiston ja järjestöjen kanssa 
Tolokusti -työllisyydenhoidon käsikirjan mukaisesti. Kehitetään vaikeasti työllistyvien asiakkaiden toimin-
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tamallia TE-toimiston Kopakka -pilotilla. Osallistutaan Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeiluun 
1.1.2021 alkaen.  

• Kehitetään digitaalisia palveluja: markkinoidaan ja kehitetään Somesossu-chat -palvelua osana takaisin-
soittopalvelua, selkeytetään verkko- ja Facebook-sivuja (elävyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnallisuut-
ta). Yhteensovitetaan takaisinsoittopalvelu soten suunnitteleman yleisen palveluohjauksen kanssa. Kehite-
tään digitukihenkilötoimintaa (kaksi tukihenkilöä vastuualueelle). Kehitetään etäpalveluita. 

• Vakiinnutetaan ja kehitetään asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä (kehittäjäasiakastoiminta, 
asiakasraadit, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja tehoviikot).  

• Valmistaudutaan Kanta-arkiston käyttöön ottamiseen 2021 alusta. 
• Kehitetään henkilöstön työhyvinvointia Mitä kuuluu – kyselyiden perusteella. Etsitään ratkaisuja, joilla 

määräaikaisen henkilökunnan määrää vähennettäisiin ja vakinaisen henkilökunnan määrää lisättäisiin. 
• Juurrutetaan organisaatiomuutokset käytäntöön (tulosyksiköiden sulautuminen neljästä kahteen, terveys-

sosiaalityön siirtyminen aikuissosiaalipalvelujen johdon alle). 
 
Vammaispalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 

 
• Vammaislainsäädännön lakiuudistuksen (kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen uudeksi 

vammaispalvelulaiksi) etenemisen seuranta ja toimeenpanon valmistelu. Työnjako: terveyspalvelut pois-
tuvat em. lainsäädännöstä ja osa palveluista tulee sosiaalihuoltolain mukaan tuotettaviksi  

• Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palveluiden suunnitelman (2015–2020) päivit-
täminen 

• Uusi sairaala -> kehitysvammaisten kuntoutusosaston perustaminen uuteen sairaalaan, (toimintamallin 
työstäminen, resurssit), kehitysvammapoliklinikan siirtyminen uuteen sairaalaan (toiminta, vastuut ja val-
tuudet) yhteistyössä kuntoutuksen vastuualueen kanssa 

• Kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikön (laitoshoito) muutos avohuollon toiminnaksi toteutui vuo-
della 2020. Vuodella 2021 uudistettu toimintamalli vakiinnutetaan käytäntöön 

• Jatketaan Kajaanin työ- ja päivätoiminnan kehittämistä selvitystyön pohjalta (päivätoimintapaikkojen li-
sääminen asiakkaiden palvelutarpeet huomioiden) 

• Kajaanin Huuhkajanvaaran asuinalueen kehitysvammapalvelujen toimintojen yhteensovittaminen (lasten 
asumisyksikkö, muita asumis- ja päivätoimintayksiköitä) 

• Ohjatun asumisen yksikkö Puolukan toiminnan muutos tukiasumiseksi. Toimintayksikön tila-asian ratkai-
seminen 

• Paltamon Kotituvan ja Paltamon työtoiminnan tila yms. asioiden selvittäminen 
• Kehitysvammapalvelujen toimintayksiköiden resurssien oikein kohdentuminen 
• Huolehditaan vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen toteutumisesta 100 % 
• Henkilökohtaisen avun sijaispalkanlaskennan uudelleen järjestäminen. Sijaispalkanlaskentaohjelman 

hankinta.  
• Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen, suunnittelu ja toteutus vammaispalvelun- ja kehi-

tysvammapalvelun sosiaalityössä 
• Vahvistetaan ja kehitetään kehittäjäasiakastoimintaa 
• Vammaispalvelun sosiaalityön ja kehitysvammapalvelun sosiaalityön työnjaon jatkuva tarkastelu ja muut-

taminen tarvittaessa. Työn kuormituksen seuraaminen ja tarvittava reagoiminen 
• Palvelusetelipalveluntuottajien valvonnan kehittäminen 
• Oman toiminnan kehitysvammayksiköiden omavalvonnan kehittäminen 
• Vammaispalvelujen vastuualueen sosiaalityön omavalvontasuunnitelman laatiminen 
• Sosiaalihuollon Kantaan siirtymiseen liittyvä valmistelutyö 
• Sosiaalityön yhteistyön tehostaminen vastuualueiden ja tulosalueiden välillä 
• Palveluseteli- ja ostopalvelut järjestelmän (PSOP) laajentaminen asumispalvelujen ostopalvelujen lasku-

tukseen 
• Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen vastuualueen asumispalveluissa. 
• Asumispalvelujen hankintaprosessin käynnistäminen. Hankinnassa huomioidaan palvelujen käyttäjien eri-

tyistarpeet ja kuuleminen.  
 
Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 
 
Hyvinvointipalveluiden talousarvio vuodelle 2021 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen. 
Tulosalueella myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksilöiden subjektiivisiin oi-
keuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnai-
sia palveluja). Viime vuosina tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai hoito- ja 
palvelutakuun toteutumiseen liittyviin asioihin, minkä vuoksi yhtymähallitus on joutunut esimerkiksi perustamaan 
uusia virkoja tai vakansseja kesken talousarviovuoden. 
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4.4 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 
 
Vastuuhenkilö: terveysjohtaja Kristiina Kananen   
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta)   
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260 

     

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

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
 

Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 
 

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

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

125 122 110 Ennalta ehkäistä-
vissä olevien 
sairauksien vält-
täminen 

 

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

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen 

toteutuu pääosin toteutuu koko-
naan 

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

tehokas rekry-
tointi 

 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Omalla työssä vs 
ostopalveluna 
tuotetun työn 
kannattavuuden 

ostopalvelun 
osuus omasta 
työstä 30 % 

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

rekrytointi 

erva-yhteistyö 
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arviointi 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

 

20,96 15 10 työn imun paran-
taminen 

jaksamisen pa-
rantaminen 

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

1. Tehokkaat pal-
velut 

2. Asiakaskoke-
mus 

     

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Tulosaluerajojen 
ylittävien hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

 2-3 uutta/vuosi kuvattu kaikki 
keskeiset 

 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

budjetti ylittyy 
reilusti 

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

realistisesti 
laadittu budjetti 
pitää 

talouden seuran-
ta 

omavaraisuus 
siinä, missä se 
on mielekästä 

ostopalveluiden 
kilpailutus 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

 ero kaventuu ollaan maan 
keskitasossa 

 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-         
HOIDONPALVELUT
1 000 €
Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Suun 
terv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen 
hoito, Vastaanottot. ja tk.sairaalat ja 
Päivystyspalvelut, lasten ja perheiden 
terveyspalvelut Toteuma

-%
Ennuste 

2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 25 673 43,2 27 887 8,6 16 619 59,6 28 324 26 604 -6,1 27 163 27 163 27 163
   Myyntituotot 11 224 8,6 12 244 9,1 7 217 58,9 10 728 11 614 8,3 11 858 11 858 11 858
   Maksutuotot 11 554 265 800,0 12 634 9,3 7 376 58,4 9 688 12 022 24,1 12 274 12 274 12 274
   Tuet ja avustukset 2 659 144,3 2 806 5,5 1 772 63,2 7 645 2 739 -64,2 2 797 2 797 2 797
   Muut tuotot 237 45,8 203 -14,3 255 125,6 263 229 -12,9 234 234 234
TOIMINTAKULUT 176 971 69,5 169 768 -4,1 132 806 78,2 178 548 175 381 -1,8 165 015 165 015 165 015
       Palkat ja palkkiot 80 874 62,8 80 685 -0,2 60 545 75,0 82 474 82 851 0,5 77 954 77 954 77 954
       Henkilösivukulut 18 218 68,2 18 801 3,2 13 526 71,9 18 225 19 010 4,3 17 886 17 886 17 886
   Henkilöstökulut 99 093 17,5 99 486 0,4 74 072 74,5 100 699 101 861 1,2 95 840 95 840 95 840
       Asiakaspalvelujen ostot 29 517 7,2 23 213 -21,4 20 069 86,5 28 639 24 308 -15,1 22 871 22 871 22 871
       Muiden palvelujen ostot 22 413 12,8 21 856 -2,5 18 443 84,4 21 773 23 200 6,6 21 829 21 829 21 829
   Palvelujen ostot yhteensä 51 931 50,6 45 069 -13,2 38 512 85,5 50 412 47 507 -5,8 44 700 44 700 44 700
   Aineet ja tavarat 19 986 12,8 19 147 -4,2 15 548 81,2 21 042 19 509 -7,3 18 356 18 356 18 356
   Avustukset 88 96,0 104 18,2 61 58,7 62 87 40,3 82 82 82
   Vuokrat 5 809 -34,0 5 914 1,8 4 567 77,2 6 270 6 358 1,4 5 982 5 982 5 982
   Muut kulut 64 47,2 50 -21,9 46 92,0 63 59 -6,3 56 56 56
TOIMINTAKATE -151 298 400,0 -141 883 -6,2 -116 187 81,9 -150 224 -148 777 -1,0 -137 852 -137 852 -137 852
   Rahoituskulut ja -tuotot -15 47,2 -3 -80,0 -4 0,0 -4 -14 250,0 0 0 0
VUOSIKATE -151 312 62,0 -141 886 -6,2 -116 191 81,9 -150 228 -148 791 -1,0 -137 852 -137 852 -137 852
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 066 0,0 -2 346 120,1 -1 875 79,9 -2 619 -2 730 4,2 -2 676 -2 588 -2 465
SATUNNAISET ERÄT 0 47,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -152 379 0,0 -144 232 -5,3 -118 065 81,9 -152 847 -151 520 -0,9 -140 528 -140 440 -140 317
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 47,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -152 379 0,0 -144 232 -5,3 -118 065 81,9 -152 847 -151 520 -0,9 -140 528 -140 440 -140 317

Muutos-% 
TP-18/TP-

19TP 2019 KS 2020

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Toteuma 
1- 9 kk
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Mittarit/Tunnusluvut 
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Asukas, asiakas      

Vakioitu kansan-tauti-
indeksi (Kela) laskee 
yhden yksikön vuodessa 
nykyisestä arvosta 
129,3 (v. 2010) 

124,6 124 <128, ei vielä 
tiedossa 

122 122 

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

120,4 119 <120/<112, ei 
vielä tiedossa 

115 115 

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

Seuraavan 
kerran v 2018 

Suomen paras Suomen paras Suomen paras  

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen (poik-
keamat raportoidaan) 

ESH:ssa toi-
menpi-teeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonot-taneita oli 
yhteensä 7.  
ESH:ssa hoi-
dontar-peen ar-
vioon pää-syä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yhteen-
sä 54. 

Ei yhtään uhka-
sakko-uhkaa tai 
huomau-tusta 

Ei yhtään uhka-
sakko-uhkaa tai 
huomau-tusta 

Saavutetaan Toteutuu 

Asiakaspalaute-kysely      

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Sairauspoissa-olojen 
kehitys (tpv/HTV) 

 < 14,0  
tpv/htv 

 15  

Työhyvinvointi-kyselyn 
kehitys 

     

Täydennyskoulu-tus      

HTV 985 959 1179 1100  

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

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

   ulkoiset 1/vuosi 

sisäiset 
10/vuosi 

Ulkoinen 
auditointi 
isoon 
osaan 
vastuu-
alueesta 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

 Toteutumis-% 
80-100 

Toteutumis-% 
80-100 

100 % 100 % 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut 

   2-3 uutta/vuosi  

Talous TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 
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Tilinpäätöksen vertailu-
tiedot (toimintakulut) 

 kasvu -% 0,0 kasvu -%  kasvu inflaation 
mukaan 

kokonais-
kulut 
kääntyvät 
laskuun 

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

3746 (3049) 4045  4091 3700, ei vielä 
tietoa 

 

Terveystoimen nettokus-
tannukset euroa/asukas 

2220 (1818)  3034 3030  3000 

Perusterveyden-huollon 
nettokus-tannukset eu-
roa/asukas 

673 (623) 650 569  570 

Erikoissairaan-hoidon 
nettokus-tannukset eu-
roa/asukas 

1546 (1190) 1640 1626  1550 

THL, Esh:n tuottavuusti-
lasto, keskussairaalat 
(yht 16 sairaalaa); epi-
sodituottavuus 

Tieto alkuvuo-
desta 2019 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kus-sairaalan 
joukossa 

Kolmen tuotta-
vimman kes-
kussairaalan 
joukossa 

Palataan kärki-
sijoille 

 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Sosiaali- ja terveysuudistuksesta on annettu uusi lakiesitys. Esityksen mukaan myös pelastustoimi tulisi osaksi 
sote-maakuntaa. Kainuun soten omistajakunnat pyysivät 2020 selvitystä ensihoidon ja pelastustoimen tiiviimmästä 
yhteistyöstä. Tehdyn selvityksen perusteella ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyötä tiivistetään ja otetaan käyt-
töön uusia toimintamalleja. 

Terveydenhuoltolain 7 pykälään on mahdollisesti tuossa muutos, jossa nykyisin tiukkoja toimenpidemääriä mah-
dollisesti lievennetään. 

Vuoden 2021 organisaatio muuttuu niin, että tällä hetkellä muilla tulosalueilla olevat terveydenhuollon yksiköt siir-
tyvät tesan alle. Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualue siirtyy sellaisenaan. Diagnostiset tukipalvelut koo-
taan omaksi vastuualueekseen. Nykyinen konservatiivinen ja operatiivinen vastuualue yhdistetään aikuisten so-
maattisen erikoissairaanhoidon vastuualueeksi. Sen johtajan työnkuvaan sisältyy sairaalan johtavan lääkärin rooli.  

Vuoden 2021 otetaan käyttöön loput Uuden sairaalan rakennukset. Kajaanin terveyskeskussairaala ja loput eri-
koissairaanhoidon poliklinikat muuttavat uusiin tiloihin viimeistään syksyllä 2021. Tämän myötä viimeistään siirry-
tään Uusi Sairaala -konseptin mukaiseen toimintaan. 

Sotkamon terveyskeskuksessa on aloitettu uusi toimintamalli, joka on tarkoitus levittää koko soteen. Tavoitteena 
on saada yhteyttä ottava henkilö oikean hoidon piiriin heti ensikontaktista. 

Osaavan henkilöstön riittävyys on keskeisimpiä tekijöitä, joihin tulosalueen ja koko soten tulee panostaa nykyises-
sä kilpailutilanteessa.  

Henkilöstö on venynyt hienosti suurten muutosten keskellä tehden laadukkaasti sekä perustyötä että jaksanut 
myös suunnitella ja lähteä toteuttamaan tarvittavia uudistuksia moniammatillisissa työryhmissä. Tämä työ tulee 
edelleen jatkumaan. 

Muuttovaiheessa tulee soten pystyä satsaamaan henkilöstöön siten, että toiminta pystytään turvaamaan. Tämä 
tulee olemaan haasteellista nykyisessä taloustilanteessa. Taloussuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää kuin 
vuosi kerrallaan etenevää, jotta vältytään poukkoilevalta talouden pidolta jolla vaarannetaan isona kuvana soten 
toimintakyky varsinaisessa asiassa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Soten kor-
keat tavoitteet benchmarking-tilastoissa vaativat niin ikään rohkeaa satsaamista oikeisiin asioihin, joilla on mahdol-
lisuus uudistaa asiakasprosesseja.  
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Aikuisten mielenterveyspalvelut ja päihdehuolto 

Strategisena tavoitteena on säilyttää Kainuussa erikoissairaanhoitotasoinen psykiatrinen hoito. Tehtävä on haas-
teellinen psykiatrian erikoislääkärien huonon saatavuuden vuoksi. Tavoitteena on, että ostetut hoitopäivät OYS:stä 
ovat mahdollisimman vähäiset ja sen vuoksi osaston säilyttäminen Kainuussa on välttämätöntä, jotta potilaita voi-
daan hoitaa täällä omana toimintana ainakin silloin kun ei tarvita tahdostaan riippumattoman hoidon rajoittamis-
toimenpiteitä. 
 
Kuntouttavien asumispalveluiden muutoksen vuoden 2020 puolella seurauksena omien asumispalvelu-paikkojen 
määrä kasvoi ja ostopalvelupaikkojen määrä laski. Perustettiin uusi Samoojan kuntoutuskoti. Jatkossa on seurat-
tava tarkasti asumispalvelupaikkojen määrä ja arvioitava tulevaa tarvetta. Tällä hetkellä asumispalveluyksiköt Ka-
jaanissa toimivat huonoissa tiloissa. Salmijärven kuntoutuskoti on paloviranomaisten luvalla toiminnassa vuoden 
2020 loppuun ja Eljaskartanon tilat eivät ole nykyisten suositusten mukaisia. Suunnitelmissa on näiden kuntoutus-
kotien yhdistäminen ja tilojen saaminen tulevaisuudessa Kajaani terveyskeskuksen tilojen uudistamisen yhteydes-
sä. Tässä tilanteessa on mahdollista muutamalla paikalla lisätä myös asumispaikkojen määrää mikä vähentäisi 
taas ostopalveluiden tarvetta. 

Uuden sairaalan toisen vaiheen valmistuttua Kajaanin psykiatrian poliklinikka ja päihdeyksikkö yhdistyvät ja siirty-
vät uuden sairaalan mielenterveys- ja päihdeyksiköksi. Tämä vaatii monia toiminnallisia muutoksia mm. yhteis-
käyttöisten vastaanottotilojen vuoksi sekä yhteistyön tiivistymistä mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kesken. 

Toimintaan sopivien tilojen tarve on myös Sotkamon ja Kuhmon mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Niiden suun-
nitteluun ja rakennuspäätöksiin toivotaan kuntien pikaista ratkaisua. 

Konseptisuunnitelman mukaisesti alkoholipäihdekatkaisut hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Ajoittain 
työntekijöiltä on tullut viestiä että vuodeosastoille on vaikea päästä vaikka olisi tarve. Vuoden 2020 heinäkuun 
alusta on ollut sopimus uusien kilpailutettujen päihdekuntoutusyksiköiden kanssa. Tämä tulee lisäämään päihde-
kuntoutukseen käytettävän budjetin määrää.  

Talousarvio on tehty tarkasti harkiten ja yllä olevat muutokset huomioon ottaen. Ostopalvelut ovat lakisääteisiä 
toimintoja mm. päihdekuntoutus, asumispalvelut ja psykiatrinen sairaalahoito. Näistä ei voi supistaa. Henkilöstön 
vähentäminen taas aiheuttaisi toimintojen karsimista ja se taas johtaa ostopalvelujen tarpeen kasvamiseen. 

Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito 

Uuden vastuualueen johtaminen pitää vakiinnuttaa. Toiminnot on tarkoitus järjestellä nykyisestä merkittävästi 
poikkeavalla tavalla tavoitteena Uusi sairaala -konseptin mukainen toiminta. Vastuualueen toiminnalliset linjaukset 
monistetaan muille vastuualueille. Vastuualueeseen kohdistuu huomattava taloudellinen paine. 

Akuuttipalvelut 

Ensihoidon ja pelastustoimen selvityksen esittämiä toimenpiteitä viedään eteenpäin. Ensihoidon kokonaisvalmiutta 
tarkastellaan. Yhteistyötä kotiin vietävien palvelujen kanssa tiivistetään. 

Päivystyspalveluissa puhelintoiminta pitää saada sujuvaksi. Puolustusvoimien sopimus neuvotellaan uudelleen 
vuotta 2021 varten. 

Henkilökunnan kiertämistä vastuualueen sisällä tehostetaan. Valmiudessa olevan henkilökunnan käyttö mahdollis-
tetaan myös vakityöpisteen ulkopuolella. Kehitellään korvaavan työn malleja. 

Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut 
 
Lääkehuoltopalvelut 
 
Moniammatillisen yhteistyön lisääminen on lääkehuollon yksi perustavoitteista. Osastofarmasian laajentaminen 
soten laajuiseksi on ollut tähtäin jo vuosia. Tällöin osastofarmasiapalveluihin pääsisivät nauttimaan myös Kainuun 
soten muut kunnat. Osastofarmaseuttien tarve uudessa sairaalassa tulee myös arvioida uudesta lähtökohdasta. 
Painetta on tullut lisätä osastofarmasiapalvelutarjontaa osastoilta. Uutena palvelumuotona Kainuun sotessa asia-
kas/potilastyössä tulee harkita lääkehoidon arviointeja, jolloin asiakkaalle tehdään farmasistin kokonaisvaltainen 
lääkearviointi asiakkaan käytössä olevien lääkkeiden perusteella. Tällöin voitaisiin karsia esim. iäkkäiltä henkilöitä 
turhia lääkkeitä tai tarvittaessa puuttua lääkehaittoihin. Palvelua voitaisiin tarjota eri hoidon vaiheissa (esim. si-
sääntulo- tai kotiuttamisvaiheessa). OYSissa julkaistun väitöskirjan mukaan v.2020 jopa neljännes päivystyskäyn-
neistä johtuu lääkehaitoista. Ilmiö on hyvin merkittävä kuormittaja terveydenhuollossa. Lääkehoitoihin puuttuminen 
on ennaltaehkäisevää työtä, joka säästää merkittävästi terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Lääkehoidon 
arviointia voitaisiin järjestää KAKSin ohella myös suurimmissa kunnissa. Toimintaa voitaneen suorittaa jossakin 
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määrin etänä. Yleiseen toiminnan kehittämiseen on saatu valtiolta ylimääräistä rahaa, jonka jakoa tulee nyt harkita 
vakavuudella myös osastofarmasiaan. 
 
Uuteen sairaalaan hankittiin v.2020 yhteensä 6 kpl älylääkekaappeja ja 1 kpl pilottikäytössä ollut kaappi siirrettiin 
vanhasta potilastornista uuteen sairaalaan. Näistä kaapeista on puuttunut sähköinen yhteys LifeCareen. Saadun 
tiedon mukaan älylääkekaappien äly-yhteys potilastietojärjestelmään varmistuu sen jälkeen, kun LifeCare-päivitys 
tehdään sotessa v.2021. Älylääkekaappien äly-yhteydestä on jo maksettu 50 % yhdelle toimijalle alkuvuodesta 
2020 yht. n. 19.000 eur, joten tämä tietoliikenneyhteys kannattaa tehdä loppuun.  

Apteekin logistiikassa varastorobottiin kohdistetaan leanaus, jotta varastorobotista saadaan vielä enemmän hyö-
tyä. Uusien sähköisten alustojen hankintaa tulee analysoida hyödyn näkökulmasta.   
Mm. lääkevalmistukseen on nyt saatavilla sähköinen alusta, mitä käyttäen osasto voi tilata potilaskohtaisia lääk-
keitä suoraan LifeCarella. Tällä hetkellä nämä tilaukset hoidetaan paperilla ja tilaus saapuu apteekkiin faksilla tai 
putkipostilla ja lääkeannoksen ja potilaan tiedot tallennetaan apteekissa joka kerta erikseen. Turvallisuuden ja työn 
tuottavuuden näkökulmasta uuden sähköisen alustan hankinta tulee arvioida v.2021. Muita uusia tuotantovälineitä 
hankitaan ennalta arvioidun hyödyn mukaan (esim. logistiikkaan ergonomiavarusteita). 

Lääkevalmistuksessa alkaa v.2020 Sotkamon Aliisan pilotti, missä apteekki valmistaa potilaskohtaisia antibiootti-
laimennuksia. V.2021 pilotti todennäköisesti laajentuu myös johonkin muuhun Aliisan toimipisteeseen Kainuussa.  

Lääkehuoltopalvelujen vastuualue siirtyy tesan tulosalueelle yhdessä kuvantamisen ja patologian kanssa. Näistä 
muodostetaan diagnostisen tukipalvelujen vastuualue. 

Kuvantaminen 
 
Kuvantamisen palvelujen saatavuutta varmistetaan ja samalla työn tuottavuutta lisätään parantamalla kustannus-
vaikuttavuutta. Palvelujen luonteesta riippuen toiminta järjestetään lähipalveluina, seudullisina tai maakunnallisina 
kokonaisuuksina.  
Uuden hallintomallin mukaisesti Diagnostiikkapalvelut ja Kuvantaminen siirtyy TEPA:n tulosalueelle. Palveluja 
kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina uuden sairaalan konseptin mu-
kaisesti. Tietotekniikan hyödyntäminen ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus huomioidaan palvelujen järjeste-
lyissä.  

Kuluvan vuoden aikana panostetaan radiologien rekrytointiin, jotta toiminta saataisiin hoidetuksi virkaradiologeilla 
ainakin virka-aikaan. Röntgenhoitajarekrytointia jatketaan, jotta 3-vuorotyöhön ja erikoismodaliteeteille saadaan 
lisää vahvistusta. 

Kliininen säteilyauditointi suoritettiin kaikissa Kainuun soten kuvantamispisteissä marraskuussa 2016. Vuoden 
2021 aikana on säteilylain mukainen sisäinen arviointi. Itsearviointia tehdään vuosittain. MRI- tutkimukset pyritään 
kotiuttamaan Coronarian ostopalveluilla magneettiviikonloppuajoilla uuteen sairaalaan, kunnes pystytään tarjoa-
maan palveluja omana toimintana kahdessa vuorossa. 

Kliinisen neurofysiologian toiminta siirtyy uuden sairaalan puolelle loppuvuodesta. Yöpolygrafioita tehdään myös 
Suomussalmen ja Kuhmon röntgeneissä. Kliininen fysiologia ja isotooppiyksikössä generaattori tilataan joka toisel-
le viikolle ja seuraamme toiminnan kehittymistä. Henkilöstön monipuolista työkiertoa hyödynnetään. Isotooppiyksi-
kössä tehtiin Kliininen auditointi huhtikuussa 2019. Kehittämissuositukset hoidetaan määräajassa uuden sairaalan 
tiloissa Spect-TT laitteelle. TT-laitetta käytetään vara-TT -laitteena huoltojen yhteydessä. 

Kuva-aineistojen arkistointi Kantaan ja SAP- Commit RIS -rajapinnan saaminen ovat isoja projekteja, jotka työllis-
tävät testauksissa ja käyttöönotossa henkilökuntaa. OmaKanta on lakisäteinen velvoite, jota ei voi enää lykätä. 
SAP- Commit RIS tulee helpottamaan tuotteiden tilausta, tutkimusten hinnoittelua sekä potilaaseen jätettyjen tuot-
teiden, mm. stenttien jäljitystä. 

Patologia 
 
Asiakas- ja asukasnäkökulma 
 
Yksikön perustehtävä on tuottaa tai järjestää kustannustehokkaasti laadukkaita ja moderneihin menetelmiin poh-
jautuvia patologian palveluja käsittäen viipeettömät patologian kudos- ja solunäytteiden PAD-vastaukset, onkolo-
gisten hoitojen vaatimat molekyylipatologian erikoistutkimukset syöpänäytteistä, lääketieteelliset kuolinsyyselvityk-
set ja paikalliset vainajahuollon palvelut. Patologian palvelutuotantoa ohjaa yksikölle tehty ISO 9001:2015-
perusteinen laadunhallintajärjestelmä.  
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Henkilöstön ja uudistumisen näkökulma 
 
Yksikössä saatiin keväällä 2020 päätökseen ajallisesti pitkä, parin vuoden mittainen eläköityneitä laboratoriohoita-
jia (2 hlö) korvaavien uusien bioanalyytikkojen rekrytointi- ja vakinaistusprosessi. Tämän henkilöstövaihdoksen 
jälkeen laboratoriossa on nyt yhteensä kaksi työntekijää vähemmän kuin aiemmin parin viimeisen vuoden aikana, 
mikä edellyttää uuteen tilanteeseen sopeutumista ja toiminnan aktiivista sopeuttamista, mm. entistä suunnitelmal-
lisemmalla työnjaolla ja jo käytössä ollutta työkiertoa tarkistamalla sekä pohtimalla työn tekemisen käytänteitä 
uudelleen LEAN-ajattelun periaatteella. On tarpeen kehittää lisää yksikön toiminnalle ominaisluontoisia työn mää-
rää ja työkuormitusta mittaavia mittalukuja tavoitteella yhtäältä hallita työn aiheuttamaa kuormitusta, toisaalta kye-
tä varmistamaan työntekijöiden työssä jaksaminen.  
 
Johtamisen ja palvelujen järjestämisen näkökulma 
 
Yksikön johtaminen ja esimiestyö perustuu vahvaan sitoutumiseen Kainuun sote-kuntayhtymän talouden ja toi-
minnan linjauksiin. Toiminnan ja talouden suunnitelmat ja raportoinnit tehdään aktiivisesti ja tarvittaessa toimintaa 
korjaavasti. Palvelutuotantoa ohjaa sote-kuntayhtymän laatuorientaation mukainen ISO 9001:2015-perusteinen 
laatukäsikirja. Tavoitteena on saada yksikön laadunhallintajärjestelmä osaksi toteutuvaa Kainuun sote-
kuntayhtymän auditointiohjelmaa.    
 
Yksikön palvelutuotantoa kuvaa vahva oman työn osuus. Oman työn vs. ostopalvelujen käytön suhde on jo muu-
tamien vuosien ajan ollut noin 80 % (omatyö) vs. 20 % (ostopalvelut). Patologian PAD-vastauksia ostetaan niiden 
tutkimusten osalta, jotka vaativat erityisosaamista ja/tai erityisdiagnostisia menetelmiä/laitteita (mm. lymfooma- ja 
luuydindiagnostiikka, keuhkojen BAL-näytteet, onkologiset molekyylipatologian erikoistutkimukset) tai resurssisyis-
tä, kuten kuntien sytologiset näytteet (ns. kuntasytologia). Ostopalveluja tuottavat pääasialliset tahot ovat OYS:n 
patologian osasto ja ulkopuolinen sopimuspalveluntuottaja Coronaria Diagnostiikka Oy, joka tuottaa PAD-
vastaukset ns. kuntasytologian osalta. Palvelusopimuksesta (kesto ad 31.12.2021) Coronaria Diagnostiikan Oy:n 
kanssa alkaa viimeinen optiovuosi. 
 
 
Talouden näkökulma 
 
Talouslinjauksissa ja toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa yksikkö on sitoutunut Kainuun sote-
kuntayhtymän talouden ja toiminnan ohjaukseen. Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu annettujen talousohjeiden 
ja talouskurin noudattamisen sitoumuksella pitkälti edellisvuosien kulujen ohjaamissa suuruusluokissa. 
 
Toimintatuotot 
Yksikön toimintatuotot ovat marginaaliset. Jonkin verran tuotetaan patologian PAD-vastauksia Kainuun Prikaatille 
ja opiskelijaterveydenhuolto Vitalille sekä Puolangan kunnalle lääketieteellisinä kuolinsyyselvityksinä. THL maksaa 
käyttökorvausta oikeuslääketieteellisiin kuolinsyyselvityksiin menevien vainajien säilytyksestä. 
 
Toimintamenot 
Palvelujen ostokäytänteisiin ei ole suunnitteilla merkityksellisiä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Valtaosa 
patologian palveluista tuotetaan jatkossakin itse, ja ne patologian palvelut ostetaan, jotka on aiemminkin perustel-
lusti ostettu. Minkään uuden näyteryhmän systemaattista siirtoa ostopalveluiksi ei tulla tekemään, toki vuosittaista 
näytemäärien satunnaisvaihtelua ja siten kustannustenkin vaihtelua tapahtuu.  
 
Palvelujen ostoille tehdään v. 2021 talousarvioon aiempien vuosien menoeriin pohjautuvat, hinnankorotukset 
huomioivat määrävaraukset. 
 
Vakinaisen henkilöstön pienenevien palkkamenojen johdosta vuoden 2021 henkilöstömenojen arvioidaan koko-
naisuutena jäävän kuluvaa vuotta matalammiksi. 
 
Palvelujen ostoon osoitettavien määrärahavarausten vuodelle 2021 arvioidaan muodostuvan hieman suuremmiksi 
kuin kuluvana vuonna.  
 
Sihteeripalvelut 
 
Asiakkaat   
 
Sihteeripalvelut tuottavat asiantuntijapalveluja Kainuun sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan eri tulosyksi-
köille. Jokapäiväisessä toiminnassa asiakkailta saatavaa informaatiota hyödynnetään asiakastarpeiden tunnista-
misessa ja siten oman toiminnan kehittämisessä. Kehittämistarpeet kohdistuvat pääasiallisesti tiedonhallintaan 
liittyviin toimintoihin (mm. Oma Sote, takaisinsoittojärjestelmä) ja siten parannetaan palvelun saatavuutta ja vaikut-
tavuutta asiakkaille. 
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Prosessit ja rakenteet 
 
Sihteerityön esimiestyötä kehitetään edelleen - tavoitteena resurssien koordinointi kokonaisvaltaisesti ja sijaisten 
hallinnointi keskitetysti. Palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus edellyttävät yhtenäisiä ja yh-
dessä sovittuja toimintatapoja sekä käytäntöjä. Sihteeripalvelujen ydinprosessin ja palvelukonseptien kuvaamisella 
sekä linkittämisellä ne osaksi asiakkaan palveluprosessia kehitetään näitä toimintaprosesseja Uuden sairaalan 
konseptisuunnitelman mukaisesti. Toimintaa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen pohjalta. 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstön korkeasta keski-iästä johtuen eläköityminen on jatkuvaa – olemassa olevien sijaisten riittävyys ja 
osaavan koulutetun henkilöstön saatavuus työyksiköiden tarpeisiin ei ole ollut riittävää. Uuteen sairaalaan siirtymi-
nen edellyttää myös entistä laaja-alaisempaa osaamista, jota pyritään vahvistamaan henkilöstön suunnitelmallisen 
työkierron ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla. 
 
Talous 
 
Henkilöstömenot laskutetaan sisäisenä laskutuksena tukipalveluja käyttäviltä työyksiköiltä. 
 
Välinehuolto 
 
Välinehuolto tuottaa erilaisten instrumenttien puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja keskitetysti Kajaanin 
keskussairaalasta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eri yksiköille. Keskittäminen tapahtui lopul-
lisesti 2020 aikana, jonka myötä palvelumme tehostui ja laatu yhdenmukaistui toimintojen ja uusien koneiden myö-
tä. Vuoden 2021 tavoite on saada koneet toimimaan mahdollisimman häiriöttömästi, jotta asiakkaita voidaan pal-
vella sovitulla tavalla. Uuden sairaalan ja välinehuollon mukana tullutta uutta tietotaitoa kehitetään ja ylläpidetään. 
Välinehuoltajia on ollut haasteellista rekrytoida Kainuun alueella, joten välinehuoltomme oppisopimus kouluttaa 
heitä tarpeen mukaan. 
 
Kuntoutuspalvelut 
 
Apuvälinepalveluiden tulosyksikkö 
 
Henkilöstökulut 
 
3 vakanssia siirretty/perustettu/perustetaan (fysioterapeutti (kehva), apuvälinelogistikko ja apuvälinealan asiantun-
tija) uutena 2021. Henkilöstölisäysten taustalla on erikoisaloilta siirtyvät apuvälineprosessit, apuvälinekeskuksen 
keskitetty logistiikka ja apuvälinetarpeen arviointi sekä Kajaanin perusterveydenhuollon apuvälinetoiminta. Ter-
veyskeskukselta ”lainassa” ollut 0,5 ft vakanssia palautuu Kajaanin terveyskeskukseen, jonka kustannusvaikutus 
on -20 000€. Kustannusarvio n. 110 000€/v. 

Aineet ja tarvikkeet  
 
Apuvälinepalveluiden tulosyksikön (2057100100) apuvälinebudjetin nousun selittyy erikoisalojen budjetin siirroilla 
apuvälinepalveluiden tulosyksikköön. 
   
Apuvälinepalveluiden keskittäminen etenee Kainuun sotessa. Sovitut ja siirtyvät apuvälinebudjetit: keuhkosairauk-
sien pkl:lta 235 000€, kehitysvamma pkl:lta 120 000€ ja lastentautien pkl:lta 55 000€. Nämä erikoialat/tulosyksiköt 
ovat nollanneet apuvälinemäärärahat omasta budjetista. Apuvälinekustannuksia on siirretty siis muilta erikoisaloil-
ta 515 000€. 
 
Apuvälinepalveluiden budjetin kasvu on verrattuna 2020 käyttösuunnitelmaan n. 525 000€, johtuen pääosin apu-
välinemäärärahojen siirrosta apuvälinepalveluihin ja henkilöstökustannusten kasvusta. 
 
Kuntoutustutkimus ja erityisterapiapalveluiden tulosyksikkö 
 
Henkilöstökulut 
 
6 vakanssia on siirtynyt Pepalta 1.4.2020 ja heidän palkkakulut on siirretty tuolloin erityisterapiapalveluihin. 

• Lasten ja nuorten pkl:lta (2030251065): psykologi (462), puheterapeutti (463), toimintaterapeutti (469), so-
siaalityöntekijä (442), kuntoutusohjaaja (470) 

• Lasten ja nuorten psyk. pkl:lta (2030253044 50 % ja 2030252043 50 %) toimintaterapeutti (2118) 
 

1 uusi kuntoutusohjaajan vakanssi 000027 1.4.2020 alkaen. 
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Puhe- ja ravitsemusterapeuttien ja kuntoutusohjaajien palkkaneuvottelujen (9.10.2019, § 249) mukaiset korotukset 
on lisätty 2021 talousarvioon. 
Nimikemuutos: Sosiaaliohjaajan vakanssin (940) muuttaminen sosiaalityöntekijäksi, jonka palkkavaikutus n. 
10 000€/v. 
 
Psykologiharjoittelijan palkkarahat (5kk) on varattu 2021 talousarvioon. Huomattava osa Kainuun sote psykolo-
geista on saatu rekrytoitua harjoittelun kautta, palkkavaikutus n. 15 000€/v. 
 
Henkilöstökulujen kasvu vrt. 2020 käyttösuunnitelmaan on n. 350 000€/v. 
 
Osaamisen kehittämisen suunnitelmat eivät ole toteutuneet 2020 koronan vuoksi. Vuodelle 2021 varattu samat 
koulutusrahat, koska suurin osa erityisterapiapalveluiden 8 eri ammattiryhmän koulutuksista on ulkoisia täyden-
nyskoulutuksia. Tullut useita uusia työntekijöitä, joiden on käytävä esim. tietyt arviointimenetelmäkoulutukset, jotta 
voivat käyttää arviointi-/testimateriaalia. 
 
Aineet ja tarvikkeet 
 
Uuden sairaalan tiloihin muutettaessa joudutaan uusimaan kuntoutus- ja testimateriaalia, koska läheskään kaik-
kea materiaalia ei voida siirtää sisäilmaongelmien vuoksi. Syksyllä 2020 muuttaville tehdään näitä hankintoja nyt 
syksyllä 2020 ja 2021 muuttaville muuton yhteydessä. Kustannusvaikutus n. 16 000€. 
 
Lasten ja nuorten pkl:lta (2030251065) on siirretty rahoja erityisterapiapalveluihin (2057300100) muita menoja 
22 000€/v. Lasten ja nuorten psykiatrialta (2030253044 ja 2030252043) muita menoja 4 000€/v. 
 
Palveluiden ostot 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ostot tulevat lisääntymään jatkossa. Puhe- ja toimintaterapiassa hoitotakuu ei toteudu 
Kajaanin seudulla. Näiden ammattiryhmien rekrytointi on erittäin haasteellista. Kustannusvaikutus n. 25 000€/v. 
 
Muut toimintakulut 
 
Vuokramenoissa tulee säästöä -60 000€/v, kun pystytään pääsääntöisesti luopumaan väistötiloista Kajaanissa. 
 
Kokonaiskustannusten nousu johtuu pääosin henkilöstön siirroista muista yksiköistä n. 350 000€/v vrt. 2020 käyt-
tösuunnitelmaan. 
 
Fysiatria ja fysioterapiapalveluiden tulosyksikkö 
 
Henkilöstökulut 
 
Fysioterapeutin osittain lainalla ollut vakanssi siirtyy takaisin 100 % Kajaanin terveysaseman fysioterapiaan, kus-
tannusvaikutus n. 25 000€/v. Klinikkasihteerin palkkamenot on lisätty 40 000€/v. Lisäksi molempiin fysiatrin virkoi-
hin on varattu enemmän kuin aikaisemmin (lukittujen tilien kautta), jonka kustannusvaikutus on n. 150 000€/v. 
Sijaismäärärahoja on varattu 15 000€/v enemmän. Kokonaiskustannus kasvu on n. 230 000€/v. Lisäksi hallituksel-
le on esitetty perustettavaksi 9 vakanssia lisää kotikuntoutus toimintaa, tämä kustannusvaikutus on n. 375 000€/v. 
 
Palvelujen ostot 
 
Palvelujen ostoissa laskua n. -20 000€. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
 
Lisäystä 12 000€, hoitotarvikkeita on fysiatrilla mennyt reilusti eikä niihin ollut varattu tälle vuodelle riittävästi ra-
haa. Uuden sairaalan muuttoon on myös varauduttu. 
 
Muut toimintakulut 
 
Vuokrissa säästöä, kun Kajaanin terveysaseman fysioterapian muuttaa väliaikaisesti vanhaan sairaalaan, kustan-
nusvaikutus on n. 80 000€  
 
Kokonaiskustannukset nousevat 150 000€/v + lisäksi kotikuntoutuksen laajeneminen 9 vakanssilla ja siihen toi-
mintaan liittyvät lisäkustannukset n. 375 000€ eli yhteensä 525 000€ kasvua. 
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Kehitysvammaosasto ja poliklinikka tulosyksikkö 
Kehitysvammapoliklinikka (siirtyy vammaispalveluista kuntoutuspalveluihin) 
 
Henkilöstökulut 
 
Kommunikaatio-ohjaajan palkkakustannukset ovat aikaisemmin olleet osittain lasten neurologian poliklinikalla (20 
%), nyt palkkamenot keskitetään kehitysvammapoliklinikalle, vaikka palvelut tuotetaan entiseen malliin, kustan-
nusvaikutus on n. 10 000€/v. Toimintaterapeutin vakanssiesitys on menossa hallitukseen, kustannusvaikutus on n. 
50 000€/v. Fysioterapeutin vakanssi on siirretty apuvälinepalveluiden tulosyksikköön, kustannusvaikutus on  
n. -40 000€/v. Henkilöstömenojen kokonaiskustannus kasvaa n. 20 000€. 
 
Palvelujen ostot 
 
Palvelujen ostot kasvat n. 100 000€, joka johtuu siitä, että vammaispalveluista siirretään kehitysvammaisten lai-
tosostopalvelut kehitysvammapolille (vuonna 2020: arvio 380 000€). Uusi osasto aloittaa toimintansa vasta 
1.3.2021, joten laitosostoja joudutaan tekemään alkuvuodesta reippaasti ja mahdollisesti jonkin verran myös koko 
vuoden aikana. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
 
Apuvälinemäärärahat on siirretty apuvälinekeskukseen, jonka kustannusvaikutus on n. -100 000€. Uuden sairaa-
lan (E-rakennus) muuttoon 1.1.2021 on varauduttu. 
 
Muut toimintakulut 
Vuokramenoissa tulee säästöä ainakin n. -20 000€. 
Kokonaiskustannukset kehitysvammapoliklinikan osalta ovat n. 615 000€ (vrt. 2020 on +/- 0). 
 
Kehitysvammaosasto (uusi toiminta) 1.3.2021 alkaen 
 
Henkilöstökulut 
 
Uusi yksikkö (24/7). Tulosyksikköpäällikkö, palveluesimies, 3 sairaanhoitajaa, 11 ohjaajaa. Henkilöstön arvioitu 
kokonaiskustannus on n. 740 000€/v. Vakanssiesitykset on menossa hallituskäsittelyyn ja henkilöstökustannusar-
vio on viety lukittujen tilien kautta. Esimiehet aloittavat työt 1.1.2021 ja muu henkilöstö 1.3.2021. 
 
Palvelujen ostot  
 
Palvelujen ostoja n. 60 000€. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
 
Aineita ja tarvikkeita n. 50 000€. 
 
Muut toimintakulut 
 
Muut toimintakulut n. 10 000€. 
Kokonaiskustannukset kehitysvammaosaston osalta ovat n. 895.000€/v. 
 
Kehitysvammaosaston ja poliklinikka tulosyksikön kokonaiskustannukset n 1.500.000€/v. 
 
Yhteenveto kuntoutuspalvelut 
 
Toimintatuotot 
 
Toimintatuottoihin ei tule suuria muutoksia. Kehitysvammapolin toiminta on asiakkaille maksutonta ja osastolla 
voidaan periä pieni hpv maksu. Korona pandemia on vaikuttanut tämän vuoden toimintatuottoihin alentavasti, 
koska asiakkaat ovat peruneet normaalia enemmän käyntejään kevään aikana. 
 
Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut kasvavat reilusti koska vastuualue laajenee perhepalveluiden alueelta ja lisäksi uusi kehitysvam-
maosasto aloittaa toimintansa sekä kotikuntoutuksen laajeneminen. Kustannusvaikutus on +1,8 milj. €/v. 
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Palvelujen ostot 
 
Palvelujen ostoissa kustannukset nousevat +170 000€/v, johtuen vammaispalveluiden määrärahasiirrosta lai-
tosostopalveluihin kehitysvammapolille ja erityisterapiapalveluiden lisääntyneestä ostotarpeesta hoitotakuun saa-
vuttamiseksi. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
 
Kustannuksen kasvavat +515 000€/v, johtuen erikoisaloilta siirtyvien apuvälinerahojen hallinnan keskittämisestä 
apuvälinekeskukseen. 
 
Muut toimintakulut 
 
Muut toimintakulut laskevat vuokramenojen vähentyessä -150 000€/v. 
Kokonaiskustannukset kuntoutuspalveluissa lisääntyvät 7.354.000€  9.735.000€/v. 
Keskeiset kustannusvaikutukset: 

- Uuden tulosyksikön perustaminen kehitysvammaosasto ja -poliklinikka 
- Kotikuntoutusresurssien lisääntyminen +9 vakanssilla 
- Apuvälinemäärärahojen keskittäminen apuvälinekeskukseen 
- Perhepalveluiden tulosalueelta siirtyneet erityistyöntekijät +7 vakanssia 

 
 
Lapsiperheiden terveyspalvelut 
 
Asiakas, asukas, potilas 
 
Etäpalveluiden ja sähköisten palvelujen tarjoaminen. Potilasturvallisen ja oikea-aikaisen toiminnan voi toteuttaa 
riittävä ja osaava henkilöstö.  
 
Markkinoidaan edelleen palveluita ja hoitoa yli maakunnan kuntarajojen, hyödyntäen valinnanvapautta.  
 
Asiakkaiden osallisuutta toimintojen kehittämiseen ja osallistumista oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämi-
seen ja sairautensa hyvään hoitoon lisätään.   
 
Henkilöstö 
 
Riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö lisää työhyvinvointia ja työssäjaksamista. 
Edelleen on sisäilmaongelmista kärsiviä työtiloja ja yksiköitä, jotka ovat riskitekijöitä lisääntyville sairaspoissaoloil-
le.   
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Soten organisaatiouudistuksen vaatimat toimenpiteet ja muutoksen hallinta lapsiperheiden terveyspalvelujen siir-
tyessä perhepalveluista terveyden ja sairaudenhoitopalveluihin lasten ja perheiden terveyspalvelujen vastuualu-
eeksi.  
 
Kuntoutuksen vastuualueelle siirtyneiden työntekijöiden ja lasten ja perheiden vastuualueen yksiköiden yhteistyön 
rakentuminen.  
 
Rekrytoinnin tehostaminen eri keinoilla on tärkeää. Useissa ammattiryhmissä vakituisten vakanssien täyttämises-
sä on vajetta. Myöskään määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin ei saada rekrytoitua aina työntekijöitä. Syntyy jonoja, 
palveluihin pääseminen pitkittyy, mikä voi aiheuttaa sairauden / ongelman pahenemista. 
  
Avohoitoa kehitetään ja yhteistyötä lisätään edelleen, että pystytään vähentämään sairaalahoitoa.  
 
Esimiestyön tukeminen riittävillä resursseilla, täydennyskoulutuksilla edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia ja 
tuottavuutta 
 

Talous 
Talouden tasapainottamiseen vaikuttaa onnistutaanko rekrytoimaan työntekijöitä ja vähentämään ostettavaa työ-
panosta.  
 
Ulkokuntalaiset tuovat lisäeuroja.  
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Maakunnallisessa toiminnassa (työkokoukset jne.) etäyhteyksien käyttö vähentää matkakuluja ja lisää työhön 
käytettävissä olevaa työaikaa.  
 
Suun terveydenhuolto 
 
Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. Suun terveydenhuollon palveluita on saata-
vissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. 
 
Asukas, asiakas 
 
Hoitotakuu toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Vastaanottotoiminnan kehittämiseksi hanki-
taan Kajaaniin toiminnanohjausjärjestelmä, jotta hoitoon pääsy tehostuu ja hoitojaksojen läpimenoaika lyhenee. 
Yksi terveyskeskushammaslääkärin toimi muutetaan kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärin toimeksi, 
jolloin vaatien hoitojen saatavuus paranee. Erikoissairaanhoidossa lähetteiden käsittely ja hoitoon pääsy on sää-
dösten mukaista. 
 
Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehokkaasti eri henkilöstöryh-
mien työpanosta. Erityisesti panostetaan suuren sairastumisriskin ja paljon palveluja käyttävien potilaiden tervey-
den edistämiseen. 
 
Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Vapautuviin vakansseihin pyritään saamaan ammattitaitoiset työtekijät. Kannustamme henkilöstön ammattitaidon 
kehittämistä mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen. Mahdollistetaan henkilökunnalle osallistuminen toimin-
nan kehittämiseen. Asialliset toimitilat parantavat työtyytyväisyyttä ja työtehoa. Sotkamossa suunnitellaan ham-
mashoitolan remonttia ja Kuhmossa koko terveysaseman uudisrakennusta. 
 
Johtaminen ja palveluiden järjestäminen 
 
Oma soten suun terveydenhuollon osiota markkinoidaan tehokkaasti ja suunnitellaan siihen uusia toimintoja. 
Aluksi mahdollistetaan sähköinen ajanvaraus alle 7-vuotiden suuhygienistin tarkastuksiin. Kehitetään etäpalveluja 
soveltuviin toimintoihin.  
 
Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsy koko Kainuun alueella mahdollistuisi 3 kk:n sisällä. Sitä varten 
erityisesti Kajaanissa on kehitettävä vastaanottotoimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisella voidaan 
ottaa käyttöön ns. kerralla kuntoon -toimintamalli. 
 
Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu asetuksen mukaisesti. 
 
Talous 
 
Koko henkilökunnan kustannustietoisuutta ja -tehokkuutta korostetaan. 
 
Investointeina on tarkoitus uusia kolme hoitokonetta Kajaaniin ja yksi Suomussalmelle sekä panoramaröntgenlaite 
Kajaaniin. Keskussairaalaan hankitaan kktt-laite. 
 
 
Terveyskeskusten vastaanotto- ja vuodeosastotoiminta 
Asiakas ja asukas 
Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja peruspalveluiden vastaanottotoimintaan. 
Mallin odotetaan tuovan terveyshyötyä, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön tyytyväisyyttä ja taloudellisuutta. Mallilla 
odotetaan päästävän soteuudistuksessa ennakoituun seitsemän päivän hoitotakuuseen. Toiminnan laajeneminen 
koko maakuntaan tapahtuu kahden vuoden kuluessa. Mallin myötä hoitoa toteutetaan ensisijaisesti etäkontakteina 
(sähköinen asiointi ja puhelut). 
 
Terveyskeskussairaaloiden sairaansijojen riittävyys turvataan kehittämällä koko soten yhteistyönä kotiin vietäviä 
palveluita, kevyempää laitoshoitoa ja asumispalveluita. 
 
Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan.  
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Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Vastaanotoilla henkilöstö on mukana tulevaisuuden sotekeskuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa. 
 
Kajaanin Aliisa henkilöstöineen siirtyy Kajaanin terveyskeskussairaalan akuuttiyksikköön. 
 
Geriatrit ja Kajaanin muistikoordinaattori siirtyvät uuteen geriatrian osaamiskeskukseen.  
 
Pääterveysaseman vastaanotto toimii uudessa sairaalassa. Syksystä 2020 noin vuoden ajan Kajaanin terveys-
keskussairaala toimii kahdessa rakennuksessa: vaativa kuntoutus uudessa sairaalassa ja akuuttiosasto Satama-
kadun terveysasemalla. Akuuttiosasto muuttaa uuteen sairaalaan syksyllä 2021.  
 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuol-
lon, teknisten palveluiden ja kuntien edustajien kanssa. 
 
Kuhmon kanssa on aloitettu tiivis suunnittelu uusista sote-tiloista. Suomussalmi ja Sotkamo odottavat Kuhmon 
suunnittelun tuloksia. 
 
Talous 
 
Talousarvio laaditaan realistisesti suhteessa nykyiseen ja tiedossa olevaan toimintaan.  
Taloutta seurataan tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä.  
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4.5 Ikäihmisten palvelut 
 
Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen  
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260   

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

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP19) 
 

Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 
 

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

Palveluntarve 
vähenee ja ympä-
rivuorokautisen 
hoivan tarve pie-
nenee 

Kotihoidon kat-
tavuus 20,4 % ja 
ympärivuoroka 
utisten palvelu-
jen kattavuus 
8,3 % yli 75 
vuotiaiden osal-
ta 

Kotihoito 13 %. 
Ympärivuoro-
kautisten palve-
lujen kattavuus  
7,5 % suhteessa 
75 vuotta täyttä-
neisiin. 

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

 

Osallistutaan 
monialaisen yh-
teistyön tekemi-
seen ja viedään 
suunnitelmalli-
sesti eteenpäin 
yhteisiä tavoittei-
ta. 
 
 

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

Palvelutakuun 
toteutuminen 
vanhuspalveluissa 

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

Palvelut järjeste-
tään lain vaati-
missa määrä-
ajoissa 

Palvelut järjes-
tetään lain 
vaatimissa 
määräajoissa 

Palvelutarpeen 
arviointi tehdään 
kaikille ikäihmis-
ten palvelujen 
asiakkaille. 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 
Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

HTV-seuranta  
 
Täydennyskoulu-

Rekrytointivai-
keuksia. 
 

Kouluttamatto-
mien sijaisten 
määrä vähenee. 

Varahenkilös-
tön ja sisäisten 
sijaisten riittä-

Kiinnitetään eri-
tyistä huomioita 
uusien työnteki-
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tuspv /hlö Koulutuspäiviä 
n. 4 pv /tt. 
 

 
3-5 pv / tt 

vä määrä suh-
teessa vakitui-
siin 

jöiden perehdy-
tykseen ja pereh-
dyttämisten kir-
jaamiseen. 
 
Täydennyskoulu-
tuk-siin osallistu-
misen mahdollis-
taminen. 
 

Johdamme henki-
löstön työhyvinvoin-
tia  

Sairauspoissaolot 
pvä/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

n. 18 pv /tt 

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

< 12 pv /tt 

 

Kyselyn koko-
naissijoitus pa-
ranee 

< 10 pv /tt 

Työelämän 
joustomahdol-
lisuudet lisään-
tyneet ja mo-
nipuolistuneet 

Osallistutaan 
työhyvinvointiky-
selyihin soten 
yhteisten aikatau-
lujen mukaisesti. 

Hyödynnetään 
kyselyjen tuloksia 
aktiivisesti. 

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

Asiakastyytyväi-
syys 

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

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

Reaaliaikainen 
palautejärjes-
telmä 

Soten keskitetyt 
asiakastyytyväi-
syyskyselyt ja 
reagointi palaut-
teisiin. 
 
Teknologisten 
ratkaisujen hyö-
dyntäminen. 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja ko-
konaisvaltaisesti 

Potilas- 
/asiakasturvallisuu
s 
Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

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

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

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

Läheltä piti –
tilanteiden vähen-
täminen. 
 
Vaaratapahtu-
mien raportointi 
osana turvalli-
suuskulttuurin 
kehittämistä. 

Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

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

Sovitut säästö-
tavoitteet toteu-
tuvat 

Talousarvio on 
realistinen 
toimintaan 
nähden 

Toteutetaan ta-
louden tasapai-
nottamissuunni-
telman mukaiset 
toimenpiteet. 
 

Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventuvat 
koko maahan 
nähden. 

kts. mittaritau-
lukko 

  Toiminnan jatku-
va parantaminen, 
talouden seuran-
ta sekä vertailu-
kehittäminen. 
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IKÄIHMISTEN PALVELUT                                
1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus 

ja ostopalvelut Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 17 923 5,1 18 774 4,7 13 274 70,7 19 121 19 058 -0,3 19 458 19 458 19 458
   Myyntituotot 1 368 -2,1 2 680 95,9 3 699 138,0 2 697 4 638 72,0 4 735 4 735 4 735
   Maksutuotot 15 078 -1,3 14 553 -3,5 8 532 58,6 14 785 12 878 -12,9 13 148 13 148 13 148
   Tuet ja avustukset 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
   Muut tuotot 1 477 399,0 1 541 4,3 1 043 67,7 1 639 1 542 -5,9 1 574 1 574 1 574
TOIMINTAKULUT 71 487 1,4 72 292 1,1 52 771 73,0 71 703 74 364 3,7 69 969 69 969 69 969
        Palkat ja palkkiot 33 027 3,7 33 503 1,4 25 066 74,8 34 290 35 432 3,3 33 338 33 338 33 338
        Henkilösivukulut 7 786 -3,8 8 516 9,4 5 778 67,8 7 819 8 693 11,2 8 179 8 179 8 179
   Henkilöstökulut 40 813 2,2 42 019 3,0 30 844 73,4 42 109 44 124 4,8 41 517 41 517 41 517
       Asiakaspalvelujen ostot 8 287 -7,3 9 168 10,6 6 806 74,2 9 408 9 092 -3,4 8 555 8 555 8 555
       Muiden palvelujen ostot 8 806 1,4 7 204 -18,2 5 174 71,8 7 005 7 214 3,0 6 788 6 788 6 788
   Palvelujen ostot yhteensä 17 093 -3,0 16 372 -4,2 11 980 73,2 16 413 16 306 -0,7 15 342 15 342 15 342
   Aineet ja tavarat 1 595 0,6 1 636 2,6 1 346 82,3 1 518 1 735 14,3 1 632 1 632 1 632
   Avustukset 8 361 6,8 8 129 -2,8 5 771 71,0 8 128 8 231 1,3 7 744 7 744 7 744
   Vuokrat 3 521 1,6 4 060 15,3 2 775 68,3 3 430 3 858 12,5 3 630 3 630 3 630
   Muut kulut 104 67,7 75 -27,9 55 73,3 105 110 4,8 103 103 103
TOIMINTAKATE -53 564 0,2 -53 518 -0,1 -39 496 73,8 -52 582 -55 307 5,2 -50 511 -50 511 -50 511
   Rahoituskulut ja -tuotot -5 0,0 0 -100,0 0 0,0 0 -4 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -53 569 0,2 -53 518 -0,1 -39 496 73,8 -52 582 -55 311 5,2 -50 511 -50 511 -50 511
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -238 -23,0 -234 -1,7 -157 67,1 -234 -203 -13,2 -234 -195 -165
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -53 807 0,1 -53 753 -0,1 -39 653 73,8 -52 816 -55 514 5,1 -50 745 -50 706 -50 676
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 807 0,1 -53 753 -0,1 -39 653 73,8 -52 816 -55 514 5,1 -50 745 -50 706 -50 676

TP 2019 

Muutos-% 
TP-18/TP-

19 KS 2020

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Toteuma 
1- 9 kk

 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Asukas, asiakas      

Palvelutarpeen 
arviointi lain mu-
kaan 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutuu Toteutuu 

Palvelutakuu lain 
mukaan 

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutuu 

Asiakastyytyväi-
syyskysely 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyä 
ei ole toteutettu, 
mutta asiakkai-
den suoriin 
palautteisiin on 
vastattu välit-
tömästi. 

Asiakkaiden 
välittömiin pa-
lautteisiin rea-
goitiin välittö-
mästi sekä teh-
tiin tarvittavat 
kehittämistoi-
menpiteet pa-
lautteiden pe-
rusteella. 

Tarkastelujak-
solla ei ollut 
suunnitelmissa 

Suoriin palaut-
teisiin vastattiin 
välittömästi. 

 Asiakkaiden 
välittömiin pa-
lautteisiin rea-
goidaan välit-
tömästi ja teh-
dään tarvittavat 
kehittämistoi-
menpiteet pa-
lautteiden pe-
rusteella. 

Palvelusetelin käyt-
töaste 

Kotihoito: 460 Kotihoito: 617 Kotihoito: 555 Kotihoito: 620 Kotihoito: 640  

 

Ymp.vrk. 112 Ymp.vrk. 122 Ymp.vrk 118 Ymp.vrk. 150 Ymp.vrk 150 

 

Ikäihmisten palve-
luita koskevien 
yhteydenottojen 
määrä, jotka johta-
neet muistutuksiin 
tai AVI:n kantelui-
hin 

Sosiaali-
asiamies 37 

Käytettävissä 
olevien tietojen 
mukaan 7 kpl. 

Sosiaali-
asiamies <20 

Sosiaali-
asiamies:< 15 

Ikäihmisten 
palveluista 
muistutuksiin 
(alle 5) annettu-
jen ratkaisujen 
määrä ja /tai 
AVI:n kantelu-
jen määrä (alle 
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5). 

Potilasasiamies 
56 

Käytettävissä 
olevien tietojen 
mukaan 3 kpl. 

Potilasasiamies 
57 yht.ottoa 

Potilas-
asiamies:< 10 

ks. edellä 

Palvelurakennein-
dikaattorit 

 

 

 

 

Säännöllisen 
kotihoidon pii-
rissä oli 22,7 % 
yli 75-vuotiaista 
(sis. kotihoidon 
palveluseteli-
asiakkaat) 

 

Palveluraken-
neindikaattorit 
vastaavat valta-
kunnallisen 
laatusuosituk-
sen (Laatusuo-
situs hyvän 
ikääntymisen 
turvaamiseksi ja 
palvelujen pa-
rantamiseksi 
2017-2019, 
STM) mukaista 
palveluraken-
netta. 

 
Palvelurakenne 
on kotihoitopai-
notteinen; yli 
75-vuotiaista 
vähintään 94 % 
asuu kotonaan. 
 
Säännöllisen 
kotihoidon pii-
rissä oli tarkas-
telujaksolla noin 
20,4 % yli 75-
vuotiaista. 

Toteutui. 

Palvelurakenne 
oli kotihoito 
painotteinen.  

Säännöllisten 
kotihoidon pal-
velujen piirissä 
oli n. 16.9  % yli 
75 vuotiaista. 

Palvelurakenne 
on kansallisten 
ohjausasiakirjo-
jen suositusten 
mukainen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelurakenne 
on kotihoitopai-
notteinen; yli 
75-vuotiaista 
vähintään 92,5 
% asuu koto-
naan. 

Säännöllisten 
kotihoidon pal-
velujen piirissä 
13 % yli 75 
vuotiaista. 

Palvelurakenne 
on kansallisen 
normi- ja infor-
maatio ohjauk-
sen mukainen 

 

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

Omaishoidon 
tuen piirissä. 

8 % 75 -vuotta 
täyttäneistä. 

Omaishoidon 
tuen piirissä oli 
8,52 % 75- 
vuotta täyttä-
neistä. 

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

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

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
oli 8,5 %, josta 
laitoshoitoa 0,7 
%, tehostettu 
palveluasumista 
7,8 % 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
oli 8,3 % suh-
teessa 75 vuot-
ta täyttäneisiin, 
josta laitoshoi-
toa n. 0,5 % ja 
tehostettua 
palveluasumis-
ta 7.8 %. 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
oli 8,08 %, josta 
laitoshoitoa oli 
0,36 % ja te-
hostettua palve-
luasumista 7,72 
% suhteessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin. 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
on noin 7 %, 
josta laitoshoi-
toa noin 0,5 % 
suhteessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin. 

Ympärivuoro-
kautisten palve-
lujen kattavuus 
7,5 % suhtees-
sa 75 vuotta 
täyttäneisiin.  

 Ostojen suhde 
omiin hoitopaik-
koihin tehoste-
tussa palvelu-
asumisessa oli 
46 % / 54 %. 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaik-
koihin tehoste-
tussa palvelu-
asumisessa 47 
% / 53 %. 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaik-
koihin tehoste-
tussa palvelu-
asumisessa 
45,49 % / 
54,51 %. 

Vuoden aikana 
tulee kuntayh-
tymässä käyn-
nistää ostojen 
ja oman tuotan-
non suhteen 
määrittely. 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaik-
koihin on tasa-
painossa. 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 
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Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

n. 17,6 n.18 tpv/HTV   Noin 21 tpvä / 
HTV 

< 12 pvä / HTV < 12 pv/HTV 

Turvallisuuskulttuu-
rikyselyn, esimies-
tuki >4 

Ei ole tehty Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti ei 
tehty 

>4,1 (ymp.vrk) Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti 

Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti. 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 

Ei ole tehty Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti ei 
tehty. 

Mitä kuuluu 
kysely loppu-
vuodesta 2019. 

Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti.  

Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti. 

Täydennyskoulutus n. 1,3 tpv/hlö 2,0 tpv/hlö/v Noin 2-3 tpv 
/hlö/v 

> 3 - 5 tpv / hlö 
/v 

3-5 tpv/hlö/v 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuotan-
totavat 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Johdon katselmus-
ten toteutuminen 

Ei toteutunut Toteutui 50 % Ei toteutunut Toteutuu suun-
nitelmien mu-
kaisesti 2 vuo-
den välein. 

Toteutuu suun-
nitelmien mu-
kaisesti. 

Kehityskeskustelut  
% osuus yli 1 v. 
kestävistä palve-
lussuhteista 

75 – 100 % 85 – 100 % 83 – 100 % 90 -100 % 90 – 100 % 

Tietotarpeet Tunnistettu 

Hyödynnetty 
vertaiskehittä-
misestä ja Rai-
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa ku-
vaavia tietoja. 
 
Tietotarpeet 
tunnistettiin 
osittain mm. 
NHG:n vertais-
kehittämisen 
tulosten avulla. 

Tietotarpeet on 
tunnistettu; 

ja johtamisessa 
hyödynnettiin 
tutkittua tietoa 
(mm. NHG).  

 

 

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

Toteutui 

Hyödynnettiin 
käytettävissä 
olevia tiedosto-
ja. 

Osallistuttiin 
SoteDigi ja RAI 
Proto vaikutta-
vuus –
hankkeisiin. 

Toteutui. Hyö-
dynnettiin 
NHG:n ja RAI:n 
tuloksia. 

Hyödynnetään 
vertaiskehittä-
misestä ja Rai- 
vaikuttavuustie-
doista sekä 
NHG:n ja Sote 
Digi- projektioh-
jelmasta saatua 
tietoa sekä 
muita toimintaa 
kuvaavia tietoja. 

Hyödynnetään 
RAI –
järjestelmän ja 
NHG;n tuotta-
maa vertaiske-
hittämisen tu-
loksia sekä 
muita toimintaa 
kuvaavia indi-
kaattoreita. 

Vuosittain kehitet-
tävät palvelu- ja 
hoitoketjut 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja palve-
luketjujen toimi-
vuutta työstetty 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa.  Osal-
listuttu Uusi 
sairaala –
toimintamallin 
työryhmiin. 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja palve-
luketjujen toimi-
vuutta työstet-
tiin yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa.  

Osallistuttiin 
uusi sairaala – 
toimintamallin 
työryhmiin. 

Toteutui 

Tulosalueelta 
osallistuttiin 
aktiivisesti usei-
siin yli tulos- 
vastuualue 
rajojen mene-
viin työryhmiin. 

Tulosalueelta 
tehdään tiivistä 
yhteistyötä 
muiden tulos-
alueiden kans-
sa sekä kehite-
tään vanhus-
palvelujen omia 
palveluketjuja. 

Tehdään aktii-
vista yhteistyötä 
soten sisällä 
sekä soten 
ulkopuolisten 
toimijoiden 
kanssa kehitet-
täessä ikäihmis-
ten palvelupro-
sesseja. 
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Talous TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

kasvu - %  Tulosalueen 
vuosikatteen 
toteuma oli 98,9 
% 

Asiakasmaksu-
jen alentamisia 
myönnettiin 178 
asiakkaalle. 
Niiden kustan-
nusvaikutus 
tulokertymää 
alentavasti oli 
noin 240 900 €. 

kasvu n. 2- 3 %  

Asiakasmaksu-
jen alentamisia 
ja poistoja teh-
tiin 160 asiak-
kaalle. Niiden 
kustannusvai-
kutus tuloker-
tymää alenta-
vasti oli noin 
231 000 €. 

 Toimintakulu-
jen vähennys-
vaatimusta (-
1.7 %) tulee 
tarkastella koko 
soten sisällä 
kokonaisvaltai-
sesti huomioi-
den kasvava 
asiakaspotenti-
aali.  

 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarve-
vakioidut menot 
suurten ja keski-
suurten kuntien 
vertailussa 
€/asukas 

 Ei toteutunut 
tarkastelujak-
solla. 

Vanhuspalvelu-
jen kustannuk-
set olivat keski-
suurten kuntien 
vertailussa vii-
denneksi suu-
rimmat. 

 Vanhuspalvelu-
jen kustannuk-
set suhteessa 
keskisuurten 
vertailuun eivät 
kasva. 

 
 
Ikäihmisten palvelujen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Yleistä 
 
Väestönkehitys maan eri osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin. Yli 65 -
vuotiaiden osuus (28 %) väestöstä on maan kolmanneksi suurin, kunnittainen osuus vaihtelee välillä 23,4 % - 40,7 
% (Kuntaliitto 2019). Suuret ikäluokat saavuttavat tämän vuosikymmenen alussa 75 vuoden iän ja ennusteiden 
mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaasti. Tilastokeskuksen väestöllisen 
huoltosuhteen mukaan Kainuu on Etelä-Savon jälkeen toisella sijalla maakunnista ja tilanne jatkuu samankaltai-
sena aina vuoteen 2030 saakka (Kansallinen Ikäohjelma 2020). Nämä väestörakenteen muutokset vaikuttavat 
väistämättä kaikkien sote palvelujen kysyntään ja paine ikäihmisten palveluihin kasvaa. Väestön ikääntyminen ei 
haasta uudistumaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, vaan se haastaa myös kuntien eri hallin-
nonaloja.   
 
Iäkkäiden palvelukokonaisuus muodostuu lähtökohtaisesti samoista perus- ja erityispalveluista kuin muunkin vä-
estön palvelut. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan he elävät 
arkeaan itsenäisesti. Kainuussa ikäihmisten säännöllisten eri palvelukokonaisuuksien piiriin kuuluu kaikkiaan reilut 
20 % yli 75-vuotiaista. Kotona asuu noin 92 prosenttia 75 -vuotta täyttäneistä. Omaishoidon tuella hoidettavien 
osuus on maan suurinta ja säännöllistä kotihoitoa saa maan suurimpia osuuksia. Ikääntyneiden tehostetun palve-
luasumisen käyttö ei poikkea muusta maasta ja laitoshoidon käyttö on maan keskiarvoa vähäisempää. (THL 2019) 
 
Kainuun soten organisaatiomuutos vuoden 2021 alusta muuttaa Vanhuspalvelujen tulosalueen nimen Ikäihmisten 
palvelujen tulosalueeksi. Toiminnan sisältö säilyy pääasiassa entisellään. Tulosalueella tuotetut ja järjestetyt pal-
velut ovat pääsääntöisesti lähipalveluja eikä niiden laaja-alainen keskittäminen vain muutamaan toimipisteeseen 
ole mahdollista. Näin ollen ikäihmisten palvelujen tulosalueen palveluverkossa tapahtuvat muutosmahdollisuudet 
ovat rajallisia.  
 
Ikäihmisten palvelujen tulosalueen palvelut ovat lakisääteisiä ja ne on järjestettävä lainmukaisissa määräajoissa. 
Tulosalue tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjes-
telmällisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti huomioiden muun muassa palveluiden järjestämisen lainmu-
kaisissa määräajoissa. Toimintaa ohjaa olemassa oleva lainsäädäntö asetuksineen sekä erilliset iäkkäiden palve-
luille suunnatut suositukset. Iäkkäiden palvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palveluraken-
teen uudistaminen perustuu tiedolla johtamiseen ja tutkittuun tietoon. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden toimin-
takykyä, aktiivisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta, mutta turvata hyvä hoito ja hoiva elämän loppuvaiheessa. 
Tavoitteena on myös se, että palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia 
ikäihmisiä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta.  
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Kainuussa ikäihmisten palvelurakennetta on kevennetty systemaattisesti jo vuodesta 2005 alkaen ja tätä työtä 
jatketaan edelleen vuoden 2021 aikana. Valtakunnallisesti tarkasteltuna ikääntyneiden palvelurakenne on hyvällä 
tasolla. Talouden reunaehdot huomioiden on edelleen haettava taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joilla muokataan 
ja kevennetään iäkkäiden palvelurakennetta. Keskeiseksi nousee muun muassa iäkkäiden kotona asumista tuke-
vien erilaisten ratkaisujen hakeminen osaksi palvelukokonaisuutta. Lähitulevaisuudessa raskasta ympärivuoro-
kautista tehostettua palveluasumista tulee osittain korvata kevyemmillä asumisen ratkaisuilla. Tämä edellyttää 
tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.  
 
Henkilöstön saatavuus on heikentynyt oleellisesti erityisesti sijaisten saannin osalta ja todennäköisesti tilanne 
tulee edelleen vaikeutumaan lähivuosina. Vuosina 2021 - 2029 tulosalueelta eläköityy yli kaksisataa hoitajaa. On 
ennakoitu, ettei valmistuvien hoitajien määrä riitä kattamaan tätä tarvetta. Sen vuoksi lähitulevaisuudessa pitää 
pystyä ottamaan käyttöön monipuolisesti erilaisia teknologisia ratkaisuja, joilla hillitään mm. hoitajien fyysisten 
käyntien tarvetta. Tämä edellyttää koko organisaation yhteistä näkemystä ja priorisointia myös tehtävien investoin-
tien osalta. Vuoden 2021 alusta vanhuspalvelujen tulosalueelta siirtyy Tesan tulosalueelle kahdeksan (8) muisti-
hoitajaa geriatrisen osaamiskeskuksen alaisuuteen. Toisaalta kotihoidon resurssipooliin vakinaistetaan kahdeksan 
(8) lähihoitajan määräaikaista tehtävää ja perustetaan neljä (4) uutta lähihoitajan tehtävää vuoden 2021 alusta.  
 
Tulosalueen toimintakulujen kehitys vuodesta 2012 on ollut laskeva eikä alijäämää ole muodostunut moneen vuo-
teen. Vuodet 2021 – 2030 tulevat olemaan erittäin haasteellisia, sillä suuret ikäluokat saavuttavat 75 vuoden iän 
vuosikymmenen alkupuolella, palvelutarve kasvaa ja samaan aikaan yleinen kuntien talouskehitys näyttäisi heik-
kenevän. Toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin tulee väistämättä tarkoittamaan huomattavan määrän 
kustannussäästöjä lähivuosina sekä toiminnan virtaviivaistamiseen tähtääviä toimintoja niin lyhyellä kuin pitkällä 
aikavälillä. Toiminnan toteuttaminen talouden reunaehdoissa on erittäin haasteellista, sillä iäkkäille on turvattava 
heidän palvelutarpeitaan vastaavat palvelut. Palvelujen karsimisen vaihtoehdot ovat vähäiset ja suurempien muu-
tosten läpivienti edellyttää aina päätöksentekoa poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä.  
 
Vuodelle 2021 laadittu talousarvio sisältää selkeitä riskitekijöitä. Toimintatuottojen osalta riskejä sisältyy Valtion-
konttorilta saataviin korvauksien toteutumiseen sekä asiakasmaksulain mahdolliseen voimaantuloon vuoden 2021 
aikana. On arvioitu, että toteutuessaan uusi asiakasmaksulaki leikkaa ikäihmisten palvelujen asiakasmaksutuotto-
ja jopa yhdestä kahteen miljoonaan euroa. Myös veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee vuosittain vähentä-
en Valtionkonttorilta tulevia korvauksia. Toimintakulujen osalta riskitekijöitä sisältyy mm. asiakaspalvelujen ostoi-
hin, sillä osa ensi vuoteen vaikuttavista kilpailutuksista on kesken, eikä niiden mahdolliset hintojen korotukset ole 
vielä tiedossa. Henkilöstömenojen osalta riskejä sisältyy mm. määräaikaisten palkkavaraukseen.  
 
Covid-19-epidemian tulevia ja lopullisia vaikutuksia ikäihmisten palvelujen talouteen ja koko toimintaan ei pysty 
kukaan tässä vaiheessa tarkkaan arvioimaan vuoden 2021 osalta. Vuosi 2020 osoitti jo sen, että nopeasti muuttu-
neet tilanteet aiheuttivat runsaasti lisätöitä, erilaisia järjestelyjä sekä kasvaneita kustannuksia. Eräänä todennäköi-
senä riskinä on se, että mikäli ikääntyneiden perussairauksien hoito ja pitkäaikaisseuranta viivästyy, se aiheuttaa 
iäkkään terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemistä ja siten kasautunutta palvelutarvetta ikäihmisten palvelui-
hin, johon on vaikea ennakolta varautua toiminnallisesti ja taloudellisesti. Pitkittyessään korona-aika ja muutoinkin 
vaikeutunut sijaisten saatavuustilanne aiheuttaa selkeän riskin myös ikäihmisten palvelujen henkilöstön työssä 
jaksamiseen. Toisaalta covid-19 tilanne on pakottanut osaltaan toteuttamaan toimintaa uudella tavalla nopealla 
aikataululla, niistä saadut kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä ja ne ovat jääneet pysyviksi käytännöiksi.  
 
Ikäihmisten palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualue (vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin) 
 
Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden kuntalaisten ohjaus ja neu-
vonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi. Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko ikäänty-
neiden palvelujärjestelmän peruspilari. Tavoitteena asiakasohjauksessa on turvata ikääntyneille oikeat palvelut 
oikeaan aikaan ja siten ehkäistä raskaiden palvelujen tarve. Asiakasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kunta-
laisia neuvotaan ja ohjataan laaja-alaisesti asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymisessä. Toiminnan tavoit-
teena on tukea asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan 
kanssa.  
 
Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä en-
naltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työntekijöiltä suunnitelmallista työskentelyä, kykyä 
neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovittaa, järjestää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja eri asiakasryh-
mille.  Tällä tavoin pyritään takaamaan, että kainuulaiset vanhukset saavan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista 
kohtelua kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. Palveluntarpeen arvioinnissa, palveluiden ohjauksessa ja 
järjestämisessä huomioidaan se, että palvelutakuu toteutuu lain asettamissa määräajoissa. 
Toimintavuoden aikana kehitetään edelleen asiakasohjaustoimintaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lainhengen ja iäkkäiden laatusuosituksen mukaisesti. 
Tarkastelemme asiakkaiden tarpeita, asiakasohjauksen sisältöä, määrää ja toimintatapoja sekä taloudellisia toi-
minta-edellytyksiä. Asiakasohjaustoimintaa kehitetään osana koko soten geneeristä mallia. Perhe- ja omaishoitoa 
kehitämme maakunnallisista linjauksista annettujen suositusten vuosille 2015–2018 pohjalta (STM raportteja ja 



91 

muistioita 2018:61). RAI -osaamista syvennetään palveluntarpeenarvioinnissa, palvelujen koordinoinnissa ja jär-
jestämisessä sekä johtamisessa. 
 
Ikäihmisten palvelujen toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut ja vastuualueelta toteutetaan valtakunnal-
listen valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti yksityisten sosiaalipalvelutuottajien ohjausta, neuvontaa ja val-
vontaa sekä sopimuskatselmuksia erillisen aikataulun mukaisesti.  Vuoden 2021 aikana kehitetään ilmoituksen 
varaisten sosiaalipalvelujen valvonta käytäntöjä ja panostetaan asiakkaiden valinnanvapauden ja osallisuuden 
tukemiseen laajentamalla palvelusetelipalveluihin kuuluvaa palveluvalikoimaa kustannustehokkaasti. Toiminta-
kaudella panostetaan digitaalisiin palveluihin muun muassa omaishoidossa.   
 
Palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueella vuoden 2021 aikana haetaan uusia mahdollisuuksia palveluseteli-
palvelujen lisäämiseen mm. kotona asumisen tukemiseksi. Lääkkeiden annosjakelupalvelussa palveluseteli ote-
taan käyttöön vuoden 2021 alusta. Vastuualueella valmistaudutaan palveluasumisen asumis- ja hoivapalveluhan-
kinnan käynnistämisen ja järjestämisen vaihtoehtojen selvittämiseen vuoden 2021 aikana. Vastuualue vastaa 
ikäihmisten palvelujen asiakkaiden osalta tarvittavista turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten turvapuhelimet, 
ovihälyttimet, paikantimet ym. turvavälineet. Vuoden 2021 aikana palveluohjaus- ja ostopalvelujen vastuualue 
osallistuu Kainuun soten turvapalvelujärjestelmän hankintaprosessiin.  
 
Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue (vastuualuepäällikkö Eija Rämä) 
 
Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidosta (tarkoittaa sosiaalihuoltolain 
mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa ko-
konaisuutta), ikäihmisten kuntouttavasta päivätoiminnasta ja keskitetystä toiminnanohjausyksiköstä. Kotihoidon 
palvelut alkavat arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja tuetaan hänen voimavarojaan 
oman verkoston turvin niin, että pitkäaikaista palveluntarvetta voidaan mahdollisuuksien mukaan vähentää, jopa 
estää.  Kotihoidon tavoitetaso vuonna 2021 on 13 % suhteessa 75 - vuotta täyttäneisiin. 
 
Vuonna 2021 on edelleen keskeistä kotihoitoon ohjautuvan asiakasvirran hallinta. Palvelujen kysynnän kasvaessa 
ja resurssien pysyessä lähes nykytasolla, ikäihmisten palveluissa säännöllisen kotihoidon palvelu kohdistuu asiak-
kaille, joiden toimintakyky päivittäisissä perustoiminnoissa on selvästi alentunut.  
 
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän avulla tavoitellaan lähihoitajien välittömän työajan säilyttämistä vähintään 
60 %:ssa sekä sairaanhoitajien välittömän työajan osuuden lisäämistä. Lisäksi edelleen kehitetään palveluiden 
laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä Rai toimintakykytietoa ja asiakkaan osallisuutta sekä asiakkaan luona teh-
tävää työtä lisätään mm. nettiRAI:n käyttöönottamisella. NHG:n vertaiskehittämisen avulla tuetaan kotihoidon 
muutoksen läpivientiä sekä saadaan konkreettista tietoa kotihoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoin-
nista ja laadusta suhteessa muihin kotihoitoihin. NHG:n automaattiseen tiedonsiirtoon vuonna 2021 mukaan liitty-
minen mahdollistaa ajantasaisemman tiedon hyödyntämisen kehitettävänä olevista kohteista. 
 
Kotihoidossa tullaan vuoden 2021 aikana jatkamaan erilaisten etäpalvelujen käyttöönottoa ja lisäämään kaikissa 
kotihoitoyksiköissä etänä toteutettavia palveluja. Etäkäynneillä (kuvapuhelinpalvelu) tavoitellaan noin 5-7 % katta-
vuutta kaikista kotihoidon käynneistä ja toimintaa laajennetaan mm. erilaisiin ryhmätoimintoihin. Uuden teknologi-
an käyttö parantaa kotihoidon toteuttamista ja selvitysten mukaan se tuo myös merkittävää kustannusvaikuttavuut-
ta pitkällä tähtäimellä. Toisaalta teknologian käyttö edellyttää investointeja.  
 
Ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa kehitetään muuttamalla toimintaa yksilöllisemmin asiakkaan tarpeiden 
pohjalta toteutettavaksi. Toiminnan järjestämisessä hyödynnetään uudenlaisia keinoja esim. kuvapuhelinpalvelua, 
ikäihmisten sosiaaliset olohuoneet. Hyvinvointia tukeva kartoitus (Hyvo -kartoitus) toiminta lopetetaan nykymuotoi-
sena 1.1.2021. Asiakkaiden lääkehoito toteutetaan mahdollisuuksien mukaan apteekin annosjakelupalveluna, jos 
asiakas ei itse suoriudu lääkehoidostaan ja tarvitsee siihen ammatillista tukea. Lisäksi selvitetään erilaisten lää-
keautomaattien käyttöönoton mahdollisuus ja mahdollinen kokeilu kotihoidon asiakkaille.  
 
Vastuualueen oman maakunnallisen keskitetyn toiminnanohjausyksikön resurssipooli, keskitetty työn jakaminen ja 
keskitetty toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu varmistavat kotihoidon henkilöstön saatavuuden ja tarkoituksen-
mukaisen käytön. Kotiutushoitajamalli laajenee asteittain kaikkiin kotihoidon toimintayksiköihin. Sairaanhoitajan 
rooli ammatillisena asiantuntijana asiakkaan hoidon suunnittelussa sekä arvioinnissa korostuu: heidän työpanos-
taan tarvitaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tarvitaan myös riittävä lääkärin työpanos jokaisen kotihoidon yksi-
kön käyttöön. Kotihoidon asiakaspalvelun laatua sekä henkilöstön työhyvinvointia lisätään mahdollistamalla pien-
ten hoitorinkien toiminta ja lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta. 
Osallistutaan kuntien remonttisuunnitteluihin tulevien mahdollisten kotihoidon tilamuutosten osalta (Kuhmo, Suo-
mussalmi). Kajaanin kotihoidon uudet tilat ovat suunnitteilla Kajaanin pääterveysasemalle remontoitaviin tiloihin, 
arvioitu muuttoaikataulu on vuosina 2024 – 2025 (Karpalo -hanke). 
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Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue (vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio) 
 
Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueen toimintaan kuuluu omana toimintana järjestetty tehostettu palvelu-
asuminen, kotona asumista tukeva lyhytaikaishoito sekä laitoshoito.   
Vastuualueella on yhteensä 13 toimintayksikköä, joista kaksi (2) on laitoshoidon yksikköä ja 11 tehostetun palve-
luasumisen yksikköä eri puolilla Kainuuta. Vuoden 2021 aikana jatketaan edelleen pitkäaikaisten laitoshoitopaik-
kojen kokonaismäärän tarkastelua sekä jatketaan muutosta lyhytaikaispaikoiksi.   
 
Sisällöllisenä toiminnan tavoitteena yksiköissä on asukkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen 
sekä aktiivisen ja mielekkään arjen suunnittelu yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa asukkaan itse-
määräämisoikeutta kunnioittaen. Vuoden 2021 aikana Palvelukeskus Kallio osallistuu ikäihmisten itsemääräämis-
oikeutta käsittelevään koulutushankkeeseen, jonka järjestävät Valvira, Ihmisoikeuskeskus sekä Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto. Hankkeesta saatavaa tietoa hyödynnetään kaikissa yksiköissä. Hyrynsalmen hoitokodilla  
pilotoidaan puolestaan vuoden 2021 alusta Hilda -sovellusta, jonka avulla voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä tai 
esimerkiksi omaisten kanssa asukkaille erilaisia toimintatuokioita.  Lisäksi yksiköissä hyödynnetään Rai -
arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa asukkaiden osallisuuden tukemisessa, laadun kehittämisessä ja henkilöstö-
resurssien kohdentamisen arvioinnissa.  
 
Osassa työyksiköistä tilojen kunnossa ja työskentelyolosuhteissa on puutteita; toimitilojen korjaamistarvetta tuo-
daan edelleen aktiivisesti esille. Yhteistyössä vuokranantajien kanssa laaditaan suunnitelmia ja toteutetaan jo 
edellisenä vuonna tehtyjä korjaussuunnitelmia. Osa yksiköiden tiloista ei täytä valvontaviranomaisten mukaan 
nykyaikaisen vanhustenhuollon vaatimuksia huoneiden varustelutason ja huonekokojen osalta. Palvelukeskus 
Himmelin ja Hyrynsalmen hoivayksikön remonttisuunnitelmien tekoa jatketaan yhteistyössä kuntien edustajien 
kanssa, aikataulut varmistunevat vuoden 2021 aikana. Samoin myös Suomussalmella Hoitokoti Välskärin remont-
tisuunnitelmat saattavat tarkentua vuoden 2021 aikana; hoitokodin mahdollinen remontti toteutuu, jos terveysase-
man tiloja päätetään remontoida lähivuosina. Kajaanin hoivayksikön asiakkaat ja koko toiminta siirtyy vuoden 
2021 lopulla väistötiloihin y-sairaalan rakennukseen. Remontti kestää arviolta kaksi vuotta. Väistötiloissa toiminta 
jatkuu edelleen laitoshoitona; uusiin tiloihin muuton jälkeen yksikön toiminta muuttuu tehostetuksi palvelu-
asumiseksi. Ympärivuorokautisten yksiköiden toiminnan muutokset viedään vuoden 2021 keväällä sote-
yhtymähallituksen käsittelyyn. 
 
Omavalvonnan merkitys ympärivuorokautisissa palveluissa korostuu entisestään. Kiinnitetään erityistä huomioita 
siihen, että yksiköissä omavalvonta toimii ja mm. hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajallaan päivitettynä, Rai-
arvioinnit tehtynä niin pitkäaikaisasukkailla kuin säännöllisillä lyhytaikaisjaksoilla kävijöillä, lääkeluvat ovat kunnos-
sa ja yksiköissä havaittuihin epäkohtiin puututaan heti asianmukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään tietosuojan 
toteutumiseen ja lisätään vastuualueella siihen liittyvää osaamista koulutusten ja niistä annettujen koulutuspalaut-
teiden pohjalta. Tietosuojaan liittyvissä epäkohdissa täytetään Haipro- tietosuojailmoitus. Vuoden 2021 aikana 
yksiköiden palo- ja asiakasturvallisuutta parannetaan edelleen ja puututaan heti mahdollisiin havaittuihin epäkoh-
tiin. Joka yksikössä toteutetaan ns. turvallisuuskävelyt kuntayhtymän ohjeistuksen mukaan 1–2 kertaa vuodessa. 
Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen on keskeinen osa riskienhallintaa.  
 
Vanhuspalvelulakiin tuli voimaan 1.10.020 muutos, jossa vahvistettiin henkilöstömitoitusta. Tehty muutos koskee 
erityisesti ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualuetta. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on olta-
va vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti.  Henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä 
tekevä henkilöstö ja säädöksen toteutumista tullaan seuraamaan ja arvioimaan kansallisesti THL:n toimesta. Ym-
pärivuorokautisten hoivapalvelujen keskitetty työvuorosuunnittelu pilotti on käynnistynyt loppuvuodesta 2020. Ta-
voitteena on tiivistää nykyiset kolme (3) palvelualuetta kahteen (2) palvelualueeseen vuoden 2021 aikana.  
 
Ympärivuorokautisten palvelujen vastuualueella lisätään ja vahvistetaan teknologiaosaamista sekä välineiden 
käyttöä. Etäyhteyksiä on jo otettu käyttöön muun muassa asiakkaiden ja omaisten kanssa käytävään yhteydenpi-
toon. Arvioiden mukaan teknologian käyttö tulee lähivuosina lisääntymään myös ympärivuorokautisissa hoivapal-
veluissa taloustilanteen ja riittävien investointien sallimissa puitteissa. 
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4.6 Ympäristöterveydenhuolto 
 
Vastuuhenkilö: tulosalueen johtaja Päivi Nykänen 
 
Strategiakartta 2021–2028 (kaksi valtuustokautta)   
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 260 

 

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

Mittarit/ arvio-
inti-kriteerit 

Nykytila (TP19) 
kursiivilla 

Tavoite 2021 Tavoite 2028 Toimenpiteet 
 

Edistämme ja yllä-
pidämme kainuu-
laisen väestön ja 
eläinten hyvinvoin-
tia ja terveyttä ja 
toimintakykyä laa-
jassa yhteistyössä 

Oiva-arviointien 
jakauma (%). 
Tarkastusten 
määrä. 
Eläinlääkintähuol-
lon valvontasuo-
ritteet. 
Eläinlääkärikäyn-
nit. 
Eläinsuojelun 
uusintatarkastus-
ten määrä suh-
teessa ensim-
mäisiin tarkastuk-
siin. 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut –
taulukko. 

Määrien pysy-
minen aiempien 
vuosien tasolla. 

Määrien py-
syminen 
aiempien vuo-
sien tasolla. 

Ympäristötervey-
denhuolto osallistuu 
monialaiseen yhteis-
työhön viranomais-
ten, toimijoiden ja 
muiden tahojen 
kanssa. Taataan 
yhdenmukainen 
valvonta. 

Toteutamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 

Valvontasuunni-
telman toteutumi-
nen 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Toteumat pa-
remmat edelli-
seen vuoteen 

Toteumat 
paremmat 
edelliseen 
vuoteen ver-

Toiminnan kohden-
taminen tärkeimpiin 
osa-alueisiin riskin-
arvioinnin ja suunni-
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oikea-aikaisesti verrattuna. rattuna. telmallisuuden avul-
la. 

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka 

Turvaamme osaa-
van henkilöstön 

Täydennyskoulu-
tuspv/hlö 

 
 
Vakinaisten va-
kanssien täyttö-
aste 

Perehdyttäminen 

Kts. mittarit / 
tunnusluvut  
-taulukko 

 
100 % 

Riittävä henki-
löstömitoitus 

 
 
100 % perehdy-
tetty 

Riittävä henki-
löstö-mitoitus 

 
 
Perehdyttä-
misten toteu-
tumismäärä 
100 % pereh-
dytetty. 

Kannustetaan ja 
mahdollistetaan 
koulutus (mm. etä-
koulutus). 

Rekrytointi avoimiin 
virkoihin. 

 
Perehdyttämisen 
kirjaamisen tehos-
taminen. 

Johdamme henki-
löstön työhyvin-
vointia  

Työhyvinvointi-
kyselyn tulos 

Sairauspoissa-
olot pvä/HTV 

 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Työhyvinvointi 
lisää tuottavuut-
ta ja asiakastyy-
tyväisyyttä. 

Työhyvinvoin-
ti lisää tuotta-
vuutta ja asia-
kastyytyväi-
syyttä. 

 

 

 

 

Varhainen puuttu-
minen toimii. 
Työyhteisön ilmapii-
rin kehittäminen. 
Mitä kuuluu? 
 –kyselyn aktiivinen 
hyödyntäminen. 
 
Työn kuormittavuu-
den seuraaminen, 
henkilöstön hyvin-
vointiin panostami-
nen. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote 

Tuotamme palvelut 
tehokkaasti ja vai-
kuttavasti 

1.Tehokkaat pal-
velut 
 
 
 
2. Asiakaskoke-
mus 
 
 
 
 
 
 
 
3. VATI- tietojär-
jestelmä toimii 

Kts. mitta-
rit/tunnus-luvut -
taulukko 

Tiimityön toteut-
taminen ja ke-
hittäminen. 

 
Jatketaan asia-
kaskokemuksen 
keräämistä ja 
hyödyntämistä 
eri menetelmil-
lä. 

 
 
 
VATI-järjes-
telmän kehittä-
minen 

Tiimityön to-
teuttaminen ja 
kehittäminen. 

 
Asiakasko-
kemusten 
perusteella 
palvelut muo-
toiltu vaikutta-
vammiksi ja 
luotettavam-
maksi. 
 

VATI-
järjestelmä 
toimii 

Tiimityön ja työnjaon 
jatkuva kehittämi-
nen. 
 
 
Asiakaspalauttee-
seen reagoidaan ja 
palvelua kehitetään 
tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
VATI-järjestelmän 
kehittämistyöhön 
osallistuminen. 

Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
kokonaisvaltaisesti 

Toimivat palvelu-
ketjut 

Työ aloitettu Keskeiset pal-
veluketjut mää-
ritetty ja kuvan-
taminen aloitet-
tu. 

Palveluketjut 
on päivitetty, 
niitä johde-
taan, katsel-
moidaan ja 
kehitetään 
järjestelmälli-
sesti. 

 

 

 

Palveluketjujen 
säännöllinen päivit-
täminen 
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Talous: Tasapainoinen talous 

Hillitsemme sote-
menojen kustan-
nusten kasvua 

Kustannuskehi-
tyksen muutos (€ 
ja %) 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko  

Kustannuskehi-
tyksen paran-
taminen 

Kustannuske-
hityksen pa-
rantaminen 

Talouden tarkka ja 
jatkuva seuranta. 
Talouden tasapai-
nottamiskeinojen 
kehittäminen. 

Järjestämme pal-
velut kustannuste-
hokkaasti 

€/asukas kustan-
nukset kaventu-
vat koko maahan 
nähden. 

Kts. mitta-
rit/tunnusluvut -
taulukko 

Kustannusten 
lasku 

Kustannusten 
lasku 

Työn tuottavuuden 
ja tehokkuuden 
kasvattaminen 
(maksutaksat ajan 
tasalla). 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                   
1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 
Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

Toteuma
-%

Ennuste 
2020 TA 2021

 Muutos % 
TA 

2021/Enn2
020 TS 2022 TS 2023 TS 2024

TOIMINTATUOTOT 479 0,2 465 10,7 340 73,1 466 483 3,6 493 493 493
   Myyntituotot 234 3,5 213 -2,7 132 62,0 213 230 8,0 235 235 235
   Maksutuotot 245 -2,4 251 25,5 206 82,1 251 253 0,8 258 258 258
   Tuet ja avustukset 0 -100,0 1 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
   Muut tuotot 0 0,0 0 0,0 1 0,0 2 0 -100,0 0 0 0
TOIMINTAKULUT 2 401 0,3 2 427 0,1 1 797 74,0 2 436 2 460 1,0 2 316 2 316 2 316
       Palkat ja palkkiot 1 359 2,1 1 336 2,2 1 056 79,0 1 445 1 401 -3,0 1 318 1 318 1 318
       Henkilösivukulut 416 -1,9 435 1,9 322 74,0 436 457 4,8 430 430 430
   Henkilöstökulut 1 775 1,1 1 771 2,1 1 378 77,8 1 881 1 858 -1,2 1 748 1 748 1 748
       Asiakaspalvelujen ostot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muiden palvelujen ostot 143 -1,4 148 -12,4 90 60,8 105 132 25,7 124 124 124
   Palvelujen ostot yhteensä 143 -1,4 148 -12,4 90 60,8 105 132 25,7 124 124 124
   Aineet ja tavarat 98 5,4 96 2,1 62 64,6 60 93 55,0 88 88 88
   Avustukset 82 -10,9 85 9,0 51 60,0 84 80 -4,8 75 75 75
   Vuokrat 269 1,5 282 -9,0 202 71,6 293 264 -9,9 248 248 248
   Muut kulut 34 -24,4 45 15,4 13 28,9 13 34 161,5 32 32 32
TOIMINTAKATE -1 923 0,3 -1 963 -2,1 -1 457 74,2 -1 970 -1 977 0,4 -1 822 -1 822 -1 822
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -1 923 0,3 -1 963 -2,1 -1 457 74,2 -1 970 -1 977 0,4 -1 822 -1 822 -1 822
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 -16,7 -4 -33,3 -4 100,0 -4 -7 75,0 -3 -3 -3
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1 928 0,3 -1 967 -2,2 -1 462 74,3 -1 973 -1 984 0,6 -1 825 -1 825 -1 825
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 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 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 928 0,3 -1 967 -2,2 -1 462 74,3 -1 973 -1 984 0,6 -1 825 -1 825 -1 825

TP 2019

Muutos-% 
TP-18/TP-

19

Muutos-%
ks-20/
tp-19

Toteuma 
1- 9 kkKS 2020

 
 

Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Asukas, asiakas      

Oiva-arviointien ja-
kauma (%). 
 
Tarkastusten määrä. 
 
 
Eläinlääkintähuollon 
valvontasuoritteet. 
 
 
Eläinlääkärikäynnit. 
 
Eläinsuojelun uusin-
tatarkastusten määrä 
suhteessa ensim-
mäisiin tarkastuksiin. 

A 55, B 33, C 

11, D 1 

 

371 

 

 

246 

 

16 161 

A 63, B 23, 
C 13, D 1 

 
389 
 
 
280 
 
 
16 400 

 
 
34 % 

A 90, B 7, 
C 2, D 1 
 
 
377 
 
 
243 
 
 
15 340 

 
 
65 % 

Tulokset para-
nevat 
 
 
Tarkastusten 
määrä ei alene 
 
280 
 
 
16 400 
 
 
 
30 % 

Tulokset 
paranevat 
 
 
Tarkastus-
ten määrä 
ei alene 
280 
 
 
16 400 
 
 
 
30 % 
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Valvontasuunnitel-
man toteutuminen  

Toteuma 66 % 
omaan ja 21 % 
valtakunnalli-
seen tavoittee-
seen verrattuna 

Toteuma 75 % 
omaan ja 

29 % valtakun-
nalliseen tavoit-
teeseen verrat-
tuna 

Toteuma 68,5 % 
omaan ja 22,5 % 
valtakunnalli-
seen tavoittee-
seen verrattuna 

Toteumat pa-
remmat edelli-
seen vuoteen 
verrattuna 

Toteumat 
paremmat 
edelliseen 
vuoteen 
verrattuna 

Henkilöstö ja uud-
istuminen 

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Virkojen ja toimien 
täyttöaste 

100 % 100 % 97 % 100 %  100 % 

Sairauspoissaolot 
(pv/HTV) 

12 tpv/HTV 13 pv/htv 10,7 tpv/HTV < 10 pv/HTV  < 10 
pv/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn tulos 

Ei toteutettu Mitä kuuluu ky-
selyyn osallistut-
tu. Kokonaissijoi-
tus 42. 

Kehittämistoi-
menpiteet suun-
niteltu 

Mitä kuuluu?  
–kyselyyn osal-
listuttu ja suunni-
telma kehittämis-
toi-mista tehty 

Kehittämistoi-
menpiteet toteu-
tettu. Sijoitus 
aiempaa parem-
pi 

Kehittä-
mistoi-
menpiteet 
toteutettu. 
Sijoitus 
aiempaa 
parempi 

Täydennyskoulutus 
pv/hlö 

5 pv/hlö  4,1 pv/hlö   4,4 pv/hlö >5 pv/hlö  > 5 pv/hlö 

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

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Tehokkaat palvelut On kehitetty 
toimintatapoja, 
työtä jatketaan 

Tiimityön suun-
nittelu 

Tiimityö aloitettu 
1.3.2019 

Työnjaon ja tiimi-
työn jatkuva 
kehittäminen 
tehokkuuden 
lisäämiseksi 

 Työnjaon 
ja tiimityön 
jatkuva 
kehittämi-
nen te-
hokkuu-
den li-
säämisek-
si 

Asiakaskokemus 

 

Palautteet kerät-
ty ja käsitelty 
henkilökunnan 
kanssa 

Reklamaatioita 3 
kpl 

Reklamaatiot 
käsitellään 

(reklamaatioita 
3) 

Reklamaatiot 
käsitellään (rek-
lamaatioita 3 kpl) 

Reklamaatiot  
< 2 kpl 

 Rekla-
maatiot  
< 2 kpl 

Toimivat palveluket-
jut 

Osallistuttu päi-
vittämiseen 

Päivitetty Työ aloitettu Terveysvalvon-
nan ja eläinlää-
kintä-huollon 
palveluketjut 
määritelty 

Terveys-
valvon-
nan ja 
eläinlää-
kintä-
huollon 
palvelu-
ketjut 
määritelty 

Sähköinen raportoin-
ti onnistuu 

Toimittu valta-
kunnallis-ten 
ohjeiden mukai-
sesti 

Osallistuttu val-
takun-nalliseen 
VATI tietojärjes-
telmän pilotoin-
tiin 

Valtakunnalli-
nen VATI-  
järjestelmä on 
otettu käyttöön 

VATI-
tietojärjestel-
män kehittämi-
nen 

 VATI-
tietojärjes-
tel-män 
kehittämi-
nen 
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Talous TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 
tavoite 

Kustannuskehityk-
sen muutos 

TP17/KS 17 
112.000 €, 
-5,4 % 

TP16/TP17 
71.000 €, 
-3,5 % 

TP18/KS18 
87.000 €,  
-4,3 % 

TP17/TP18 
21.000 €,  
-1,1 %  

 

TP19/KS19 
138.000 €, 
 -6,6 % 
 
TP18/TP19 
-19.00 €, 
-1 % 

Kustannus-
kehitys paranee 

 Kustan-
nus-
kehitys 
paranee 

€/asukas 
kustannukset 

24,7 €/asukas 26,3 €/asukas 26,9 €/ asukas    €/asukas 
pienenee 

 €/asukas 
pienenee 

 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan uuden ohjelmakauden 2020 – 2024 mukaisen suunnitelman perusteella. 
Keskusvirastojen valtakunnallisten ohjelmien edellisen kauden teemana oli vaikuttavuus, jota jatketaan edelleen 
edistämällä mm. valvonnan riskiperusteisuutta ja valvonnan tehokasta kohdentamista. Ohjelmakauden 2020–2024 
teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö.  Suunnitelmallisen valvonnan osuus on noin yksi kolmasosa 
kaikesta valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. ilmoitusten, hakemusten ja asiakkaiden yhteydenottojen käsittely, 
häiriötilannesuunnitelman laatiminen, laatukäsikirjatyö, epidemiaselvitykset, asumisterveysasiat, sidosryhmäyh-
teistyö ja lausunnot muille viranomaisille (kaavat, ympäristöluvat jne.). Lisäksi asiantuntijana toimiminen, neuvonta 
ja ohjaus kuuluvat tehtäviin. Suunnitelmakauden yhteistyö liittyykin mm. viranomaisyhteistyöhön, yhteistyöhön 
toimijoiden kanssa sekä varautumisen ja jatkuvuuden hallintaan. 
 
Elintarvikelain kokonaisuudistus tulee voimaan v. 2021. Terveydensuojelussa talousveden laatuun vaikuttavia 
riskejä arvioidaan ja hallitaan yhdessä talousvettä toimittavien laitosten kanssa uusiutuneen lainsäädännön mu-
kaisesti. Uuden lainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajan velvollisuutena on omavalvonta. Koulujen tarkastuk-
sia tehdään muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistutaan sisäilmatyöryhmien työskentelyyn kunnittain. Parveke-
tupakointia voidaan rajoittaa tupakkalain (549/2016) nojalla. Parveketupakoinnin valvontaa tullaan hoitamaan Val-
viran antamien ohjeiden mukaisesti. Valvonnan painopisteenä on tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta ravin-
toloissa sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin ja markkinoinnin valvonta. Lisäksi tupakkalain val-
vontaan kuuluu omavalvonnan tukeminen, yhteistyö viranomaisten kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy. Tupa-
kan myynnin maksullisuus on muuttunut veroluonteiseksi ja myynti paikkakohtaisesta maksusta myyntipistekoh-
taiseksi. Tämä on vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tuloihin positiivisesti ja se vähentänyt maakunnallisten 
myyntipisteiden määrää.  
 
Eläinlääkintähuollossa sijaisjärjestelyillä taataan kaikissa kunnissa riittävä palveluiden taso. Sijaisia ja ulkopuolisia 
päivystäjiä käytetään myös vähentämään praktikkoeläinlääkäreiden työn kuormittavuutta. Mitä kuuluu? -kyselyn 
perusteella laaditaan vastuualuepalaverissa henkilökunnan kesken kehittämistoimenpiteet työhyvinvoinnin paran-
tamiseksi. 
 
Päivystyksessä siirrytään uuden päivystyspuhelinjärjestelmän myötä kokonaan eriytettyihin pien- ja suureläin-
päivystyksiin. Työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä tuetaan mahdollistamalla henkilöstön kouluttautuminen 
oman mielenkiinnon ja työyhteisön tarpeen mukaisesti. Koulutuksiin osallistumisessa suositaan etäyhteyksiä. 
 
Eläinlääkintähuollon valvontaa tekevä henkilökunta osallistuu AVI:n ja Ruokaviraston palavereihin, koulutuksiin ja 
projekteihin osana valvonnan yhtenäistämistä valtakunnan tasolla.  
 
Eläinlääkäreiden yhteinen praktiikkaohjelma on otettu käyttöön. Ohjelmistoa kehitetään yhteistyössä toimittajan 
kanssa. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. 
 
Ympäristöterveydenhuollossa valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallistutaan 
valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin. Järjestelmä on edelleen keskeneräinen ja sen 
kehittäminen tulee vaatimaan työaikaa. Sote-maakuntauudistukseen liittyen osallistutaan sen vaatimiin toimenpi-
teisiin. Luonnoksen mukaan ympäristöterveydenhuolto ei kuuluisi sote-maakuntaan soten ja pelan ohella. Valtio-
neuvoston asettaman aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön (31.12.2020 asti) tulokset huomioi-
daan kehittämistyössä. Covid-19 pandemian mahdollinen vaikutus huomioidaan toiminnassa. Pandemialla on 
jatkuessaan vaikutuksia myös tuloihin. 
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Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut laboratoriopalvelut, jossa ympäristöterveydenhuolto on mukana. Hankin-
tayksikkö on kumonnut itseoikaisupäätöksellään 27.8.2020 § 9 hankintapäätöksen 22.6.2020 § 8 ja purkanut Eu-
rofins Ahma Oy:n kanssa tekemänsä hankintasopimuksen päättymään välittömästi. Eurofins Ahma Oy on jättänyt 
itseoikaisupäätökseen oikaisuvaatimuksen ja saattanut asian samalla myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Analyysipalvelut hankitaan väliaikaisella järjestelyillä Savo-Karjala Ympäristötutkimus Oy:lta 14.9.2020 alkaen, 
kunnes markkinaoikeus on antanut asiasta päätöksen. Harkinnanvaraista näytteenottoa on vähennetty. Näytteen-
otto tullaan jatkossakin tekemään projektiluonteisena niin, että se kohdennetaan johonkin tiettyyn riskialttiiseen 
elintarvikeryhmään tai valvontakohdetyyppiin sekä valtakunnallisiin valvontaprojekteihin.  
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4 Tytäryhtiö 
 
4.1  Kainuunmeren Työterveys Oy 

 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Eija Alatalo    
 
Toiminta-ajatus 
 
Edistämme alueemme kainuulaisten työnantajien ja työntekijöiden työhyvinvointia. Järjestämme vastuullamme 
olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 
 
Palvelujen nykytilan kuvaus 
 
Kainuunmeren Työterveys Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.  
Tuotamme työterveyshuollon palveluja Hyrynsalmella, Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Ristijärvellä, Sotka-
mossa ja Suomussalmella. 
Covid -19 pandemia on vähentänyt työterveyspalveluiden käyttöä 13,5 %, erityisesti sairaanhoidon palveluiden 
osalta. Pandemian aikana etäpalvelut on koettu turvallisiksi ja joustaviksi. Lisäämmekin hoitaja Chat palveluiden 
rinnalle myös lääkäri Chat palvelun, joka on käytettävissä klo 8-9. Mikäli palvelulle on kysyntää, lisäämme sitä. 
Lääkäri Chat palvelu avattiin 26.10. alkaen. 
Yrityksille, työnantajille ja esimiehille olemme avanneet saatavuuden parantamiseksi yrityspuhelinpalvelun, johon 
vastaa oman työterveyshoitajan lisäksi myös tiimin muut työterveyshoitajat.  
 
Toimintaympäristön muutokset 
 
Työterveyshuolto toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto kuntayhtymän, Kajaanin ja Kuhmon kaupungin sekä 
Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien osakeyhtiönä.  
Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana osakkaiden sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa pal-
veluja osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja ulkopuolisille siten, että se ei vaaranna 
yhtiön asemaa sidosyksikkönä, eikä se johda toimintaan markkinoilla. 
Toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Palvelulinjaukset 2021- 2023 

Toiminnan painopisteenä ovat työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevän työn avulla tu-
emme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaehkäisemme ennenaikaista eläköitymistä. Ennaltaehkäisevä ja 
työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja sitä tukee työterveys-
painotteinen sairaanhoito. 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 
Raportointivastuussa on toimitusjohtaja. Olemme aito kainuulainen työterveys, joka toimii yrityksen työkykyjohta-
misen ja työntekijän työkyvyn tukena. Toimintamme tavoitteena on tuottaa moniammatillisesti, laadukkaasti, edul-
lisesti ja vaikuttavasti työkykyä yhteistyössä yritysten kanssa sekä toteuttaa yhtiön vuosittainen talousarviotavoite. 
 
Keskeisin riski on omistajien irtisanoutuminen toiminnasta, joka aiheuttaa muutoksia henkilöstömäärään ja talou-
den toteutumiseen.  
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Kuntien laskennallinen verorahoitus 2021 
 

 

Alustava laskelma kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista 2021 
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STM:n valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta  
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KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ 
   
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 
 
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 
 
 C:21 Kainuun kuntien yhteinen 

kotouttamisohjelma 2020-2021 
 
 C:22  Talousarvio 2021 ja   

taloussuunnitelma 2022 -2024 
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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 selvityksiä 

 
D:5 Strengthening the Customer's Freedom of 

Choice - Aktiiviasiakashanke 
Alankomaissa ja Belgiassa 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 taustainformaatioksi Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen kehittämistä varten 

 
D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-

kuvauksista taustainformaatioksi 
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 
kehittämistä varten 

 
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 palveluntuottajille 

 
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, loppuraportti 1-10/2015 

 
D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-

järjestelmän käytön laajentaminen ja 
hoitoisuusluokitusjärjestelmän 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 osakokonaisuus 
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  
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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 
 
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 
 
D:43 Voimaa ryhmästä käsikirja – Osallisuutta ja 

sosiaalista toimintakykyä vahvistamassa 
kuntouttavassa sosiaalityössä ja ryhmässä 

 
D:44 Kainuun digituki 11/2019 – 9/2020, Kainuun 

soten loppuraportti  
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
PL 400 

87070 Kainuu 
Puh. vaihde 08 61 561 

S-posti kirjaamo@kainuu.fi 
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