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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. � 30.4.2007 
  
TOIMINTATUOTOT 
 Maakunnan talousarvion (MV 23.4.07) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 
2007 yhteensä 231,6 milj. euroa. Tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 74,6 milj. euroa 
eli 32,2 prosenttia koko vuoden osuudesta. Kun tuottoihin lisätään huhtikuulle kuuluvat tulot, joita ei 
vielä ole laskutettu huhtikuun loppuun mennessä, tuottojen toteutuma olisi 33,3 prosenttia eli talo-
usarvion mukainen.  Näin toimintatuotot ennustetaan toteutuvan budjetoidulla tavalla. 
 
TOIMINTAKULUT 
Henkilöstökuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 37,9 milj. euroa. Tämä on 30,8 pro-
senttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 123,1 milj. euroa. Vastaava luku on 
edellisvuosina ollut 29,8 � 30,9 prosenttia koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Mikäli kulut to-
teutuisivat vuoden 2006 kertymän mukaan henkilöstökulujen toteutuma tulisi olemaan 125,6 milj. 
euroa. Kun otetaan huomioon tammikuun poikkeuksellisen suuret takautuvat työvuorolisät, ennus-
te koko vuoden palkkakertymäksi on tällä hetkellä 124,8 milj. euroa eli palkkamääräraha ylittyy n. 
1,7 milj. euroa. Henkilöstön määrä kuvattuna henkilötyövuosina on kasvanut 69 henkilötyövuotta 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. 

 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 10,6 milj. euroa. 
Tämä on 30,5 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon 
ostopalveluja maalis-huhtikuulta 1,0 milj. euroa ja muita ostoja 0,7 milj. euroa.  Näillä näkymin asia-
kaspalvelujen ostot ylittävät budjetin 2,1 milj. euroa. Ylitykset ovat tulossa lastensuojelun laitos-
hoidon menoihin n. 1,3 milj. euroa ja vanhusten asumispalveluihin 0,7 milj. euroa. 

 
Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 30,4 % budjetoidusta eli 9,8 milj. euroa. Laskutukset ovat 
jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa � 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 
1,2 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot ylittävät budjetoidun 0,8 milj. euroa. Sairaanhoidollisissa 
palveluissa  radiologian asiantuntijapalvelujen ostot ja ensihoito ja sairaankuljetuksen kuljetuspal-
velut ylittävät  yhteensä 0,6 milj. euroa. 

 
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,8 % budjetoidusta. Tarvike-
määrärahat tulevat ylittymään alkuvuoden käytön perusteella n. 0,5 milj. euroa budjetoidusta sum-
masta. Ylitystä on lähes kaikissa menolajeissa.  

 
Avustukset ovat toteutuneet 32,7 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontuki-
en maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä.  Perustoimeentulotukimenot ylittyvät bruttona n. 
0,4 milj. euroa. Talousarvion tekovaiheessa on arvioitu, että toimeentulotukimenot laskevat hyvän 
työllisyystilanteen ansioista. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. 

 
Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 32,5 prosenttia budjetoidusta. Muut kulut toteutu-
nevat suunnitellulla tavalla  

 
Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla.  

 
Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla. 

 
TULOSENNUSTE 
Mikäli kustannukset toteutuvat alkuvuoden kertymän ja viime vuoden menoprofiilia vastaavalla 
kuukausitasolla, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää yhteensä n. 10,4 milj. euroa.  
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Toteutumisvertailu 1.1. -  30.4.2007
.  
 Laskenta-alue                          1000        Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH)
 Tulosyksikkö/ryhmä                     10KR        Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus)
23.5.2007
   33,3 %

Ilman liikelaitoksia       1 000 �
TP 2006 
(ulk.)

MTA 
2007 
(ulk.)

Suunnitel
ma  4 kk

Toteuma 
2006 (4kk)

Tot. -
%

Toteuma 
2007 (4kk) Tot. -%

Korjaus
erät

ARVIO 
30.4.2007

ENNUSTE 
2007 YLI / ALI

Kasvu-
%

****       MYYNTITUOTOT 196 874 203 688 67 896 64 916 33,0 67 214 33,0 1) 700 67 914 203 742  
****       MAKSUTUOTOT 16 651 18 351 6 117 4 974 29,9 4 854 26,5 2) 1 200 6 054 18 162
****       TUET JA AVUSTUKSET 6 389 6 295 2 098 1 445 22,6 1 182 18,8 3) 900 2 082 6 246
****       MUUT TOIMINTATUOTOT 3 474 3 278 1 093 1 054 30,3 1 406 42,9 4) -200 1 206 3 618
*****      TOIMINTATUOTOT 223 388 231 612 77 204 72 389 32,4 74 656 32,2 2 600 77 256 231 768 156 3,8
****       HENKILÖSTÖKULUT ULKOINE -122 061 -123 129 -41 043 -36 355 29,8 -37 917 30,8 5) -3 700 -41 617 -124 851 -1 722 2,3
***        Asiakaspalvelujen ostot -34 565 -34 759 -11 586 -10 192 29,5 -10 607 30,5 6) -1 700 -12 307 -36 921 -2 162 6,8
***        Muiden palvelujen ostot -30 299 -32 442 -10 814 -8 743 28,9 -9 868 30,4 7) -1 200 -11 068 -33 204 -762 9,6
****       PALVELUJEN OSTOT -64 864 -67 201 -22 400 -18 935 29,2 -20 475 30,5 -2 900 -23 375 -70 125 -2 924 8,1
****       AINEET, TARVIKKEETJA TAVA -18 847 -19 006 -6 335 -6 250 33,2 -6 416 33,8 8) -100 -6 516 -19 548 -542 3,7
****       AVUSTUKSET -12 638 -12 745 -4 248 -3 894 30,8 -4 169 32,7 9) -200 -4 369 -13 107 -362 3,7
****       MUUT TOIMINTAKULUT -8 444 -10 176 -3 392 -2 771 32,8 -3 306 32,5  -100 -3 406 -10 218 -42 21,0
*****      TOIMINTAKULUT ULKOINEN -226 854 -232 257 -77 419 -68 205 30,1 -72 283 31,1 -7 000 -79 283 -237 849 -5 592 4,8
******     TOIMINTAKATE -3 466 -645 -215 4 184 2 373  -2 027 -6 081
*****      KORKOTUOTOT 203 75 25 0 1   1 75
*****      MUUT RAHOITUSTUOTOT 21 0 0 7 33 33 50
*****      KORKOKULUT -193 -350 -117 -35 -72 -72 -350
*****      MUUT RAHOITUSKULUT -349 -510 -170 -4 -1  -1 -510
******     RAHOITUSTUOTOT JA -KULU -318 -785 -262 -32 -39  -39 -785
*******    VUOSIKATE -3 784 -1 430 -477 4 152 2 334 -2 066 -6 866 -5 436
*******    POISTOT JA ARVONALENTU -3 527 -3 599 -1 200 -1 174 -1 198   -1 198 -3 594
*******    SATUNNAISET TUOTOT JA K 0 0 0 0 0 0 0
********   TILIKAUDEN TULOS -7 311 -5 029 -1 676 2 978 1 136 -10 460
********   VARAUSTEN JA RAH. MUUTO 2 0 0 0 0
*********  TULOSLASKELMA (ULKOINE -7 309 -5 029 -1 676 2 978 1 136 -10 460
********** Summa -7 309 -5 029 -1 676 2 978 1 136 -3 264 -10 460 -5 431  
 
 
 
 
 

Korjaukset / huomiot :  

1)  Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät: 5) Henkilöstökulut
     - Kuntalaskutus  100 000�      - henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n.  1 000 000 �
     - Koulutuskorvaus 150 000 �        ja vuosilomakorvausten osuus 2 000 000 �
     - Sotilasvammalain muk.korvaus 200 000 �       ja palkankorotusten osuus n. 700 000�
     - Muut korvaukset 250 000 � 6) Asiakaspalvelujen ostot
2) Maksutuotoista puuttuvat:      - Puuttuu maalis- ja helmikuulle kuuluvia laskuja 1 700 000�
    - Asiakasmaksulaskutukset n. 1200 000 � 7) Muiden palvelujen ostot
3) Tuet ja avaustukset erästä puuttuvat:     - Puuttuu maalis- ja huhtikuulle kuuluvia laskuja 1 200 000 �
    -  Avustuksia hakematta 900 000 � 8) Aineet ja tarvikkeet
4) Muut tuotot     - Puuttuu suoraan kohteille kirjattavia hankintoja arviolta 100 000 �
   - Käyttöomaisuuden myynti jaksotetaan 9) Avustukset
     koko vuodelle       - Omaishoidontuen maksatukset kuukauden jäljessä

10) Muut kulut
      -  Puuttuvat laskut

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   
  Talous - seuranta 1.1. - 30.4.2007 

5
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Henkilöstökulut kuukausittain (ilm liik.laitoksia) 
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Toimintamenot kuukausittain (ilm liik.laitoksia)
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Toimintakulujen kokonaistoteutuma 2007
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1.1 Maakuntavaltuusto 
 

Toiminta-ajatus 
Edistämme alueemme elinvoimaa, kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Vastaamme alueemme suunnittelusta ja kehittämisestä sekä elinkeinoelämän edellytysten vahvistamisesta. 

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehok-
kaasti ja vaikuttavasti. 

Arvot 
Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Tulok-
sellisuus 

Visio 2015 
Kainuun maakunta on arvostettu edelläkävijä alueensa kehittäjänä ja palveluiden järjestäjänä. 

Kainuun elinvoima 
 

Strategiset päämäärät Kriittiset menestysteki-
jät 

Mittarit/ arviointikriteerit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Toimintaympäristön muu-
toksen tunnistaminen ja 
muutokseen vastaaminen  

 

 

Muutosten tunnistaminen 
ja ennakointi 

Maakunnan suunnittelun 
osuvuus ja toteuttaminen 

Elinkeinoelämän uudis-
tumiskyky 

 

Aluekehityksen indikaat-
torit ennakointi- ja seuran-
tajärjestelmässä  

Maakuntaohjelmassa ja -
kaavassa asetetut tavoit-
teet ja varaukset 

Uudistumisen mittarit 

Kasvuyritykset (määrä ja 
osuus) 

Tuotekehityspanostus � 
yksityinen ja julkinen 

Barometrit (aluebarometri 
ja yritysbarometri) 

Osaavan työvoiman saa-
tavuus 

Ennakointi- ja seuranta-
ryhmä valmistellut Kai-
nuun ammattirakenne-
ennustetta 

Maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelma 
vuosille 2008 - valmiste-
lussa  

Maakuntakaava  hyväk-
sytty 7.5. � 07 valtuustos-
sa 

Tietoyhteiskuntastrategia 
vuosille 2007 � 2012 
hyväksytty valtuustossa 
26.3. -07 

  

Toimiva kehittämiskump-
panuus  

 

 

 

Viranomais- ja rahoittaja-
rooleista ja työnjaosta 
sopiminen 

Verkostojen ja prosessien 
toimivuus 

Kasvu- ja kehittämisso-
pimus 

Kansainväliset kumppa-
nuudet 

 

Palautekyselyt sidosryh-
mille  

Foorumitoiminnan vakiin-
tuminen 

Verkostojen ja foorumien 
arviointi 

Sopimuksen allekirjoitus, 
toteutuksen arviointi 

Kansainvälisten kump-
panuuksien arviointi 

Kasvusopimusta 2012  
käsitelty valtuustossa 7.5. 
-07 

Kansainvälistymisohjel-
man luonnos valmistunut 

Aluetalouden vahvistami-
nen 

 

 

Kehittämisresurssien 
varmistaminen 

Kehittämistoimien osu-
vuus ja vaikuttavuus 

 

Kainuun kehittämisrahan 
kehitys suhteessa ylei-
seen kehitykseen  

EU � rahoituksen määrä 

Alueen BKT:n kehitys 
suhteessa muuhun maa-
han  

Maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelma 
vuosille 2008 - valmiste-
lussa  

Maakuntaohjelman 2006 
� 2007 seurantaraportti 
valmisteilla 
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Myönteinen maakuntaku-
va 

 

 

Menestystarinat  

Viestinnän onnistuminen 

 

Maakuntakuvan muutok-
set  

Tiedotusvälineiden uuti-
sointi maakunnan ja val-
takunnan tasolla, media-
seuranta 

Yhteisten perusviestien 
välittäminen 

Maakuntakuvatutkimus 
(2008) 

(sis. kansalais- ja viran-
omaisarvioinnin) 

Järjestetty viestintäkoulu-
tusta yhdessä järjes-
tösektorin kanssa 

Talous 
 

Strategiset päämäärät Kriittiset menestysteki-
jät 

Mittarit/ arviointikritee-
rit 

Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Tasapainoinen talous 

 

Maakunnan tulojen ja 
menojen tasapaino  

Peruskuntien talouden tila

Vuosikate ja vuosika-
te/asukas  

Alijäämä ja alijäämä/ 
asukas 

Kuntatalouden indikaatto-
rit 

Kainuun kuntatalouden 
kattamattomat bruttoali-
jäämät 31.12. 2006 olivat 
39, 6 milj.� 

Kustannustehokkuus 

 

 

Palvelujen tuotteistami-
nen ja kustannuslasken-
tajärjestelmän luominen 

Palvelujen tarpeen ja 
kustannusten yhteenso-
vittaminen 

Tuotteistamisen toimin-
tamalli on luotu v. 2008 
loppuun mennessä. 

Kustannuslaskentajärjes-
telmä on laadittu ja otettu 
käyttöön v.2008 

Palvelutoimintojen arvi-
ointijärjestelmä ja enna-
kointi 

Palvelujen tuotteistaminen 
ja kustannuslaskentajär-
jestelmän kehittäminen 
aloitettu 

Arviointijärjestelmän luo-
minen suunnitelmissa 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 

Strategiset päämäärät Kriittiset menestysteki-
jät 

Mittarit/ arviointikritee-
rit 

Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Ammattitaitoisen henkilös-
tön pysyvyys ja saatavuus 

Ennakoiva henkilöstö-
suunnittelu ja henkilöstö-
resurssien oikea koh-
dentaminen 

Onnistunut rekrytointi 

Hyvä työnantajakuva 

Henkilöstöraportti  

Työnhakijoiden määrä / 
täytettävä vakanssi 

Vakanssien täyttöaste 
pätevällä henkilökunnalla

Kilpailukykyiset palve-
lusuhteiden ehdot 

Kannustava palkitsemi-
nen 

Tehtävien vaativuuden 
arvioinnin ja työsuorituk-
sen arvioinnin toimivuu-
den seuranta  

Työhyvinvointikysely 

Mediaseuranta  

Lähtöhaastattelut 

 

Strategisen henkilöstö-
suunnittelun työkäytännöt 

Alueellisen rekrytoinnin 
yhteistyötä kehitetty 

Määräaikaisten vakinais-
taminen  

Palkka- ja palkitsemisstra-
tegian laatiminen käynnis-
tyy palkkaohjelman val-
mistelun yhteydessä 

Joustavat työajat  
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Hyvinvoiva työyhteisö  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä ja vastuullinen 
esimiestyö ja johtaminen

Sisäisen viestinnän ja 
vuorovaikutuksen paran-
taminen 

Toimiva ajantasaisesti 
palveleva työterveys-
huolto 

Henkilöstön yhdenver-
taisuus 

 

Työhyvinvointikysely  

Kehityskeskustelut 

Palveluitten saatavuus 

Asiakaspalaute 

 

 

 

 

TYKES � hankkeen piiris-
sä vuositasolla 400 � 500 
henkilöä 

Esimiesvalmennuksessa 
keskitytään käytännön 
esimiestaitojen kehittämi-
seen 

Työterveyshuollon toimin-
nan kehittäminen 

Henkilöstöstrategialuon-
nos päättävien elimien 
käsittelyyn alkukesän ai-
kana  

Henkilöstöohjelman val-
mistelu käynnistyy henki-
löstöstrategian hyväksy-
misen jälkeen  

Tasa-arvosuunnitelma-
luonnos lausuntokierrok-
sella 

Yhdenvertaisuussuunni-
telman valmistelu käynnis-
tyy tasa-arvosuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen 

Osaava henkilöstö ja op-
piva organisaatio 

Toimiva osaamisen arvi-
ointi 

Tulosyksikkötason ja 
yksilötason kehittämis-
suunnitelmat 

Riittävä henkilöstökoulu-
tus 

Urasuunnittelu ja jatkuva 
oppiminen 

Kehityskeskustelut käy-
tössä kaikissa yksiköissä 
(vuonna 2007) 

Koulutus- ja kehittämis-
panostukset  

Koulutussuunnitelman 
toteutuminen  

Henkilöstön kehittämi-
seen käytetty osuus 
palkkasummasta 

eHRM-järjestelmän käyt-
töönotto (vuonna 2009) 

- osaamisen hallinta 

- koulutustietojen hallinta 

- kehittämiskeskustelut 
käytössä 

Henkilöstön kehittämisen 
työkäytäntöjen työstämi-
nen jatkuu 

Koulutuksen vaikuttavuu-
den ja laadun seurantajär-
jestelmä kehittämisen 
kohteena 

Perehdyttämisen ja men-
toroinnin työkäytännöt 
kehittämiskohteena 
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Asiakas ja asukas 

Strategiset päämäärät Kriittiset menestysteki-
jät 

Mittarit/ arviointikritee-
rit 

Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Hyvinvoiva ja terve kai-
nuulainen  

 

 

 

Kokonaisterveystilan-
teen parantaminen 

Ennaltaehkäisevän toi-
minnan onnistuminen 

Elinkeino- ja työvoima-
politiikan onnistuminen 

Nuorten sijoittuminen 
opiskeluun ja työhön 

Koulutustason nousemi-
nen 

Osallisuuden (kansa-
laisaktiivisuuden) kehit-
täminen 

Sairastavuusindeksi 

Esimerkiksi: 

Kotihoidossa olevien 
osuus yli 75-vuotiaista 

Lasten huostaanottojen 
määrä 

Erityisopetuksen määrä 

Työllisyysaste 

Peruskoulun läpäissei-
den sijoittuminen toisen 
asteen koulutukseen ja 
toisen asteen koulutuk-
sen läpäisseiden määrä 
ikäluokasta 

Koulutusindeksi 

Korkea-asteen koulutuk-
sen suorittaneiden osuus 

Väestöryhmien välisten 
terveyserojen kaventami-
nen - teroka �projekti  

Kuntalaisten osallistumi-
nen 

Kansalaisvaikuttamisen 
ohjelman toteutus 

Tyytyväinen asiakas 

 

 

 

Palvelujen saatavuus  

Hyvä palvelu  

Valinnanvapauden to-
teutuminen 

Tieto palveluista  

 

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen 

Laatujärjestelmä 

Asiakaskyselyt  
Sidosryhmä- ja asiakas-
palaute 

Ilmoitusten määrä  

Asiakaskyselyt  
Sidosryhmä- ja asiakas-
palaute 

Asiakaskyselyt  
Sidosryhmä- ja asiakas-
palaute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
 

Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit/ arviointikritee-
rit 

Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Toimivat, laadukkaat ja 
riittävät palvelut 

Uudet toimintatavat ja 
joustavat toimintaprosessit 

Synergiamahdollisuuksien 
hyväksikäyttö  

Elämänkaariajattelun to-
teuttaminen kaikessa toi-
minnassa  

Yhteistyösopimukset yri-
tysten ja yhteisöjen kans-
sa  

Keskitetyn / hajautetun 
johtamisjärjestelmän kehit-
täminen ja toteuttaminen 

Yhteiset resurssit 

Jonotusajat  

Laatujärjestelmät  

Yhteisten prosessien 
toimivuus 

Yhteiset resurssit 

Yhteisten prosessien 
toimivuus 

Asiakkaan oikea sijoit-
tuminen 

Laatu ja kustannuste-
hokkuus 

TYKES � hankkeen piiris-
sä vuositasolla 400 � 500 
henkilöä 
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Palvelutuotannon tuotta-
vuuden parantaminen 

 

 

Tilaaja-tuottaja -mallin 
onnistunut soveltaminen 

Tilankäytön optimointi  

Tukipalveluiden optimointi 

Teknologian hyödyntämi-
nen 

Käyttöönotto ja menette-
lytapojen kehittäminen  

Yksikkökustannukset 

Tilakustannusten osuus 
käyttömenoista  

Tukipalveluiden osuus 
käyttömenoista 

Tilaaja-tuottajamalli �
projekti � ei ole vielä aloi-
tettu 

Johtamisjärjestelmän 
kehittäminen 

Toimiva poliittinen johta-
minen 

Onnistunut konsernijohta-
minen 

Reaaliaikainen toiminnan 
ja talouden seuranta ja 
analysointijärjestelmä 

Yhdenmukaiset työkäy-
tännöt 

Valtuuston, hallituksen 
ja lautakuntien roolien 
täsmentäminen 

Luottamushenkilöiden 
itsearviointi 

Konsernijohtamisen 
arviointi 

Talouden raportointi 

Esimieskysely 

Työhyvinvointikysely 

Hallinto- ja johtosäännön 
kehittäminen 

Esimiesvalmennuksessa 
keskitytään käytännön 
esimiestaitojen kehittämi-
seen 
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1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi 
 

Perustehtävä 
Kuntalain 71 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden 
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
toteutuneet. Tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö 
(JHTT-yhteisö), jonka valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan esityksestä. Tilintarkastus hoidetaan kunta-
lain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaan. 

Arvot 
Tarkastuslautakunta toimii oikeudenmukaisesti ja tapapuolisesti arvioitavien kohteidensa suhteen. Tarkas-
tuslautakunnan toiminta on avointa ottaen kuitenkin huomioon ne reunaehdot, joita tehtävän hoidossa käytä-
vien keskustelujen luottamuksellisuus ja mahdollisesti salassa pidettävyys edellyttävät. 

 
Visio 2015 

Tarkastustoimi tukee, ohjaa ja valvoo, että toimialat ja tulosalueet täyttävät palvelujen järjestämiselle asetetut 
vaatimukset maakuntavaltuuston tahtoa toteuttaessaan sekä varmistaa kirjanpidon oikeellisuuden ja turvaa 
toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden.  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
* Tarkastustoimen ja arvi-
ointitoiminnan ammattitai-
don kehittäminen 

* Koulutustarjonnan hyö-
dyntäminen 

* Koulutuksiin osallis-
tuminen, vähintään 3 
pv/jäsen  

* Ei koulutuksia 1.1.-
30.4. välillä, mutta tulos-
sa toukokuussa. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
* Arviointitoiminnan valmis-
teluprosessin kehittäminen 
 

* Mittariston kehittyminen 
* Lautakunnan ja valtuus-
ton sekä hallituksen pu-
heenjohtajiston vuoropu-
helu 

* Arviointikertomuksen 
sisällön kehittyminen 
* Palaute puheenjohta-
jistolta 

* Arviointikertomusta 
työstetty kahdessa ko-
kouksessa. Yhtenäi-
sempi mittaristo v. 2006 
toimintasuunni-telmassa 
helpottaa arviointityötä. 
* Palautekeskustelua 
puheenjohtajiston kans-
sa käydään vasta touko-
kuussa. 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
* Voimavarojen riittävyys * Voimavarojen oikea 

kohdentaminen 
* Voimavarojen seu-
ranta säännöllisesti 

* Ta-toteutuma 30.4. alle 
ajankohdan tasaisen 
käytön (=27,7 %) 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
Tarkastuslautakunnan päätavoitteena vuonna 2007 on jatkaa maakunnan toimintojen kokonaisvaltaista läpi-
käymistä kuulemalla katsauksia eri tulosalueiden ja -yksiköiden toiminnasta ja tutustumalla maakunnan eri 
toimipisteisiin. 
 
Kevään toimintaa ohjaa arviointikertomuksen laadinta. Alkuvuodesta järjestetään yhteinen kokous ainakin 
Suomussalmen tarkastuslautakunnan kanssa. 
 
Loppuvuodesta päätavoitteiden painopiste kohdistetaan edelleen maakunnan henkilöstöasioiden toimintaan 
ja henkilöstöpolitiikan toteutumiseen sekä sosiaali- ja terveystoimialan ongelma-alueisiin. Lisäksi järjestetään 
yhteistä koulutusta maakunnan muiden tarkastuslautakuntien kanssa. 
 
Toiminta 1.1.-30.4.2007 
- Tammikuussa kuultiin katsaukset päättyneistä EU-rahastokausista sekä maakunnan tiloista. Helmikuussa 
tutustuttiin Suomussalmen terveysasemaan ja seutu III:n perhepalveluihin.  
- Pidettiin yhteinen kokous Suomussalmen tarkastuslautakunnan kanssa. 
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1.3 Maakuntahallitus 
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Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
 
 
1.4 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 
 

Perustehtävä 
Maakunnan ja maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnittelu, edunvalvonta, kansainvälinen yhteistoimin-
ta ja viestintä sekä yleisen elinkeinopolitiikan valmistelu.   

Maakunnan kehityksen seuranta ja ennakointi sekä maakunta -kuntayhtymän palvelutuotannon seuranta ja 
arviointi. 

Arvot 
Vastuullinen asiantuntemus, toimiva vuorovaikutus, avoin tiedonkulku ja keskinäinen luottamus. 

Visio 2015 
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö on haluttu ja luotettava yhteistyökumppani, jonka henkilöstön asiantunte-
musta arvostetaan. 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Kriittiset menestyste-

kijät 
Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Aluekehittämisohjelmien ja 
-toimenpiteiden vaikutta-
vuus maakunnan kilpailu-
kykyyn, aluetalouteen ja 
työllisyyteen paranee. 
 
Kehittämiskumppanuus 
sidosryhmien kesken on 
hyvin toimivaa ja luotta-
muksellista. 
 
Kainuu toimii aktiivisena 
osapuolena maakuntaa 
hyödyttävissä strategisissa 
liittoutumissa alueiden 

Sidosryhmät ovat otta-
neet maakuntasuunni-
telman ja -ohjelman 
linjaukset oman toimin-
tansa lähtökohdaksi 
 
 
Maakunta -kuntayhtymä 
toteuttaa omalta osal-
taan maakuntaohjelmaa. 
 
 
 
Menestystarinat � onnis-
tunut viestintä  

Vaikuttavuuden arviointi-
tutkimukset 
 
Kasvu- ja kehittämisso-
pimus 
  
 
Sidosryhmäpalaute 
 
 
 
 
 
Maakuntakuvatutkimus 
2008 

Kasvusopimuksen val-
mistelua jatkettu 
 
Jatkettu Itä-Suomen 
EU-ohjelmien valmiste-
lua (ohjelmatarkistuk-
set, neuvottelut EU-
komission kanssa) 
 
Itä-Suomen maakuntien 
liittojen sopimus Itä-
Suomen EAKR �
ohjelman eräiden hal-
linnointi-tehtävien hoi-
tamisesta Kainuun 
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välisessä ja kansainväli-
sessä yhteistyössä. 
 
Kainuun maakuntakuva 
paranee ja maakunnan 
tunnettuus lisääntyy 
 
Kehittämishankkeet tuke-
vat maakunnan aluetalout-
ta ja hyvinvointia 

 
Hankkeet ovat strategi-
an mukaisia ja vaikutta-
via 
 
Kainuu on edelläkävijä 
tietoyhteiskunnan mah-
dollisuuksien hyödyntä-
jänä 

 
 
Hankearvioinnit  
 

 

maakunnan toimesta 
 
Itä-Suomi �ohjelman 
koordinointihanke jat-
kuu 
 
Osallistuttu Itä-Suomen 
Innovatiiviset toimet  �
ohjelman toteutukseen 
 
Pohjois-Suomen strate-
gia (�Avoin Pohjois-
Suomi�) valmistui 
 
ePohjois-Suomi �
yhteis- työsopimus 
 
Valmisteltu Kainuun 
kansainvälistymisoh-
jelmaa 
 
Itä-Suomen Brysselin 
toimistolle uusi vetäjä 
(Riikka Railimo) 
 
Kainuun tietoyhteiskun-
ta- strategia valmistui 
 
Selvitys Talvivaaran 
kaivoshankkeen alue- 
taloudellisista vaikutuk-
sista 
 
Luontopilotti �hanke 
jatkuu 

Talous 
Strategiset päämäärät Kriittiset menestyste-

kijät 
Mittarit/arviointikriteerit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Maakunnan suunnittelu 
vahvistaa aluetaloutta ja 
ohjaa resurssien käyttöä 
tehokkaaseen suuntaan 

 

Maakunta -kuntayhtymän 
oma suunnittelu tukee 
toimintojen kustannuste-
hokkuutta. 

Turvataan käytettävissä 
olevat resurssit (ml. 
tietoyhteiskunta-
asioiden hoito) 

Tieto- ja viestintäteknii-
kan laajamittainen hyö-
dyntäminen ja käytön 
tuki 

Maakunta -
kuntayhtymän kehitys-
toiminnan turvaaminen  

Budjetin kehitys 

Kainuun kehittämisrahan 
kehitys suhteessa ylei-
seen kehitykseen 

 

Tietoyhteiskunta-asiat 
eKainuu -hankkeessa 

Kainuun kehittämisraha 
ei  esitetyllä tasolla 

Kainuun tietoyhteiskun-
ta- strategia tukee myös 
oman organisaation 
kehittämistä 

Maakunnan strateginen 
suunnitelma 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Henkilöstöllä on oman 
alansa paras asiantunte-
mus maakunnassa. 

Henkilöstö on osaavaa ja 
motivoitunutta. 

Henkilöstöllä on halu, 
valmius ja resurssit 
oman ammattitaitonsa 
kehittämiseen.  

Henkilöstön osaaminen 
on lisääntynyt seuraavil-
la toiminta-alueilla:  

Liiketoiminta-ajattelu ja 
liikkeenjohdon toiminta-

Henkilöstötilinpäätös 

Riittävä henkilöstön kou-
lutus 

(pv/hlö) 

Työhyvinvoinnin kartoi-
tus 

 

 

 

OK 

 

Käyty alustavaa palau-
te-keskustelua tuloksis-
ta 

Kv-asioiden sihteeri 
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tapojen tuntemus,  

Strategiatyön menetel-
mät ja prosessien hallin-
ta, 

Kansainvälinen yhteis-
toiminta, 

Viestinnän valmiudet, ja 

Tietoyhteiskunnan mah-
dollisuuksien hyödyntä-
minen 

Henkilöstö vahvistuu 
koulutusalan osaamisel-
la. 

Yhteistyön osaaminen ja 
siinä onnistuminen 

irtisanoututunut 

Barents Link -hanke 

 

Osallistuttu kv-yhteis- 
toimintaan mm. projek-
tien ja järjestöjen kautta 

Järjestetty viestintä- 
koulutusta yhdessä 
järjestösektorin kanssa  

eKainuu -hanke 

 

Ei toteutunut. Suunnit-
telutiimissä edustus 
koulutus- toimialalta. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 

Henkilöstöllä on oman 
alansa paras asiantunte-
mus maakunnassa. 

Henkilöstö on osaavaa ja 
motivoitunutta. 

Henkilöstöllä on halu, 
valmius ja resurssit 
oman ammattitaitonsa 
kehittämiseen.  

Henkilöstön osaaminen 
on lisääntynyt seuraavil-
la toiminta-alueilla:  

Liiketoiminta-ajattelu ja 
liikkeenjohdon toiminta-
tapojen tuntemus,  

Strategiatyön menetel-
mät ja prosessien hallin-
ta, 

Kansainvälinen yhteis-
toiminta, 

Viestinnän valmiudet, ja 

Tietoyhteiskunnan mah-
dollisuuksien hyödyntä-
minen 

Henkilöstö vahvistuu 
koulutusalan osaamisel-
la. 

Yhteistyön osaaminen ja 
siinä onnistuminen 

Henkilöstötilinpäätös 

Riittävä henkilöstön kou-
lutus 

(pv/hlö) 

Työhyvinvoinnin kartoi-
tus 

 

 

OK 

 

Käyty alustavaa palau-
te-keskustelua tuloksis-
ta 

Kv-asioiden sihteeri 
irtisanoututunut 

Barents Link -hanke 

 

 

 

 

Osallistuttu kv-yhteis- 
toimintaan mm. projek-
tien ja järjestöjen kautta 

Järjestetty viestintä- 
koulutusta yhdessä 
järjestösektorin kanssa  

eKainuu -hanke 

 

Ei toteutunut. Suunnit-
telutiimissä edustus 
koulutus- toimialalta. 

Asiakas ja asukas 
 

Kainuun vetovoiman ja 
kilpailukyvyn vahvistami-
nen 

Sosiaalisen pääoman luo-
minen 

Kainuulaisten tulevaisuu-

Uusien toimintatapojen 
kehittäminen ja käyt-
töönoton tukeminen 

Osallistavat, kannusta-
vat ja avoimet suunnitte-
lu- ja kehittämisprosessit 

Maakunnan maine pa-

Palautekyselyt 

Asiakaspalautteet 

Demokratiatilinpäätös 
(seuraavien maakunta-
vaalien jälkeen 2009) 

Otettu käyttöön sähköi-
nen palautekanava 

Tehostettu terveys-
keskusten asiakas-
palautteen keräämistä 

Toteutettu äänestys- 
aktiivisuuskampanja 
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den uskon vahvistaminen ranee edus kuntavaalien alla 

Maakuntaportaalin yllä-
pitäminen 

Maakunta �yhtymän 
nettisivujen kokoaminen 

Avattu �Kainuu tiedot-
taa� �palstat paikallis-
lehdissä 

Kansalaisvaikuttamisen 
ohjelman toteutus 

Nuorten kesätyöseteli-
kampanja 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
 

Aluekehittämis- ja edun-
valvontaprosessit ovat 
sujuvia ja sitouttavia.  

Maakunta -kuntayhtymän 
oma suunnitteluprosessi 
kytkeytyy saumattomasti 
maakunnan aluekehitys-
prosesseihin ja tukee toi-
mialojen suunnittelua. 

Maakunta -kuntayhtymän 
suunnittelu- ja kehittämis-
toiminta tukee seurannalla 
ja tulevaisuuden enna-
koinnilla uudistumista ja 
hallittua muutosta maa-
kunnan ja kuntayhtymän 
toiminnoissa 

Johdon seurantajärjestel-
mä on selkeä, ajantasai-
nen ja luotettava 

Maakunnan viestintä tukee 
perustoimintoja  

Kainuuseen kohdistuvat 
strategiat ja ohjelmat 
ovat maakuntaohjelman 
mukaisia ja ohjelmia on 
nykyistä vähemmän 

Hyvin toimivat yhteis-
toimintafoorumit maa-
kuntaohjelman avain-
aloilla 

Maakunnan kehityksen 
seuranta- ja ennakointi-
järjestelmä on toimin-
nassa ja sen jatkuvasta 
ylläpidosta on sovittu 
sidosryhmien kanssa. 

Edunvalvonnan reagoin-
ti ja oikea ajoitus 

Keskeisten tilastotieto-
jen vaivaton saanti 

Jokainen henkilökun-
nasta vastaa viestinnäs-
tä omalta osaltaan  

Aikatauluissa pysyminen 

Osallistuminen fooru-
meihin ja kokoontumis-
ten lukumäärä 

Seurantaraportit 

Indikaattoriseuranta 

 

EU �ohjelmien valmis-
telu-prosessi pitkittynyt 

 

 

Maakunnan strateginen 
suunnitelma 2007 � 
2015 valmistui 

 

 

ePohjois-Suomi �
yhteistyö (sähköisten 
palvelujen käyttöönoton 
laajentaminen, yhteisen 
prosessipankin valmis-
telu) 

 

Ennakointi- ja seuranta-
ryhmä valmistellut Kai-
nuun ammattirakenne- 
ennustetta 

Päivitetty maakunnan 
palveluopas 
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Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
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1.5 Yhteiset palvelut 
 
 

 
Perustehtävä 

Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, tietohallintopal-
velut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, ravintopalvelut ja yleisen edunval-
vonnan. 

Arvot 
• Tulevaisuuden usko 
• Avoimuus ja luottamus 
• Oikeudenmukaisuus  
• Asiakaslähtöisyys 
• Vastuullisuus 
• Tuloksellisuus 

 
Visio 2015 

Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailukykyisesti 
tarjoamaan palveluja myös muille julkishallinnon ja yksityissektorin toimijoille. 

 
 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
 
1. Tyytyväiset asiak-

kaat, jotka saavat li-
säarvoa palveluis-
tamme 

 
 

 
1. Toimivat tietojärjes-

telmät  
 
2. Toimivat, laadukkaat 

ja helposti saatavat 
palvelut.  

 
1. Asiakastyytyväisyys-

kysely:  
- tyytyväisyys on kasvanut 
vuoden 2007 aikana 

 
On mitattu joulukuussa 
2006, ei vielä tänä 
vuonna. 

Henkilöstö ja uudistuminen  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
1. Osaava, toimintaky-

kyinen, työhönsä si-
toutunut ja työtyyty-
väinen henkilöstö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Koulutustason nosta-
minen 

 
2. Maakunta on kiinnos-

tava ja haluttu työnan-
taja 

 
3. Tulosyksiköiden työ-

hyvinvointisuunnitel-
mat 

 
4. Oikeudenmukainen ja 

tuloksiin kannustava 
palkkaus � palkkara-
kenteen yhdenmukai-
suus 

1. Kehityskeskustelut on 
käyty vakinaisen henkilös-
tön kanssa 

 
2. Työtyytyväisyys on kas-

vanut � mittaukset suori-
tetaan joka toinen vuosi � 
tavoite tasolla hyvä 

 

Lähes kaikkien kanssa 
käyty. 
 
 
Ei mitattu vielä. 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
1. Tehokkaasti tuotetut 

palvelut  
 
 
 

1. Työprosessit ja työ-
käytännöt on määritel-
ty  

 
2. Sähköisten järjestel-

mien mahdollisuudet 
on käytetty hyväksi. 

1. Sähköiset web-lomakkeet 
on otettu käyttöön 80 %. 

 
2. Laskuista saadaan 40 % 

sähköisinä v. 2007 
 
3. Laskuista 10 % lähetetään 

1. Sähköiset matka-
laskulomakkeet on 
käyttöönotettu, pal-
velussuhteen kes-
keytyksien lomak-
keita koekäytetään 
parhaillaan. 
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3. Kuntien yhteisen ra-

vintohuollon ja puh-
taanapidon kehitys-
hankkeen onnistumi-
nen 

verkkolaskuina 
 

2. Laskuista saadaan 
14,8% sähköisinä. 
Laskuja ei lähetetä 
vielä sähköisinä. 

 

Talous  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
1. Tukipalveluiden hen-

kilömäärä on vähen-
tynyt 20 % vuoden 
2008 loppuun men-
nessä 

 
2. Kilpailukyky suhtees-

sa muihin palvelun-
tuottajiin on hyvä 

1. Vanhoista ja tehotto-
mista tietojärjestelmis-
tä luopuminen 

 
2. Kunnilta ostettavien 

palveluiden kilpailuky-
vyn paraneminen 

 

1. Palveluiden kustannukset 
eivät reaalisesti kasva 

 
 

1. On toteutumassa. 

Kainuun elinvoima  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
1. Tuloksellinen alueel-

linen yhteistyö yritys-
ten ja yhteisöjen 
kanssa 

1. Yhteistyön toimivuus 
ja osallistuminen 

 

1. Yhteistyösopimusten mää-
rä kasvaa 
 

Uusia sopimuksia on, 
mutta ei kovin merkittä-
viä sopimuksia. 

 
 

 

 
 
 
Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
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1.6 Alueidenkäyttö ja hanketoimiala 

 

 
Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
 

1.6.1 Alueidenkäyttö 
 
 

Perustehtävä 
Alueidenkäytön viranomaistehtävät, maakuntakaavoitus osana maakunnan suunnittelua, paikkatietojärjes-
telmän ylläpito ja hyödyntäminen, osallistuminen yhteistyöprojekteihin ja maakunnan edunvalvontatyöhön. 

Arvot: 
Asiantuntevaa, avointa, luotettavaa ja rakentavaa yhteistyötä. 

Visio 2015 
Toimintaympäristön tunteva alueidenkäytön asiantuntija. 

 
Asiakas ja asukas 

Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Maakuntakaava on 
tuonut uuden välineen 
maakunnan suunnitte-
luun ja kehittämiseen. 
Toimiva yhteistyö sidos-
ryhmien kanssa on edis-
tänyt kaavan toteutusta 
ja seurantaa. 
Osallistuminen yhteis-
työprojekteihin on tuonut 
lisäarvoa maakunnan 
kehittämiseen. 

Laadukas toteuttamis-
kelpoinen maakuntakaa-
va. 
Yhteistyön toimivuus. 
Henkilösuhteet sidosryh-
miin. 
Laadukkaat ja tulokselliset 
yhteistyöprojektit. 

Maakuntakaavan to-
teutuminen. 
Maakuntakaavan ajan-
tasaisuus. 
Yhteistyön sujuvuus. 
Yhteistyöprojektien 
määrä ja vaikuttavuus. 
 

Maakuntakaava  on 
valmistunut maakun-
tavaltuuston hyväksyt-
täväksi.  
Yhteistyöprojektit ovat 
edistyneet suunnitelmi-
en mukaan mm. Itä-
Suomen strategiset 
liikennehankkeet M7 
raportti on valmistunut.  

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   
  Talous - seuranta 1.1. - 30.4.2007 

24

Osaaminen on kehit-
tynyt jatkuvan oppimi-
sen ja koulutuksen 
avulla. 
Henkilöstö on jaksavaa 
ja hyvinvoivaa. 
Henkilöstö on säilyttänyt 
ja syventänyt omaa 
osaamistaan ja asian-
tuntemustaan erityisteh-
tävässään. 

Oppimisresurssit. 
Jaksaminen. 
Terveydentila. 
Nykyaikaiset menetelmät 
ja välineet. 

Koulutusmäärärahat. 
Suoritettujen opintojen 
määrä. 
Sairauspoissaolot ja 
työhyvinvointi. 
Työviihtyvyys. 
Työvälineiden käyttö. 

Koulutukseen on osal-
listuttu suunnitelman 
mukaisesti (2 hlöä). 
Sairauspoissaolot ovat 
vähentyneet edelliseen 
jaksoon verrattuna. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Ydinprosessien hallin-
ta on tehokasta. 
Toimintaympäristön 
muutoksen seuranta on 
kehittynyt ja joustava 
reagointi on parantunut. 
Vuorovaikutukseen ja 
sidosryhmä-työhön on 
haettu uusia tapoja. 
Alueidenkäyttö on kyt-
keytynyt saumattomasti 
maakunnan suunnitte-
luun. 
 
 

Prosessiosaaminen. 
Seurantamenetelmät. 
Ajankäytön hallinta. 
Vuorovaikutusmenetelmät.

Prosessien sujuvuus. 
Aikataulujen pitävyys. 

Prosessit ovat sujuneet 
suunnitellusti. Toimialan 
valmistelu- aikataulut on 
saatu sovitettua päättä-
jien kokousaikataului-
hin. 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Talousarvio ja työym-
päristö ovat antaneet 
edellytykset työtehtä-
vien toteuttamiselle. 
Kuntayhtymä on tukenut 
toimintojen tehostamista 
ja tuottavuuden kasvua. 
Tehokas talousseuranta 
on ollut toiminnan tuke-
na. 

Laadukkaan toiminnan 
mahdollistava talousarvio. 
Tehokkaat toimintatavat. 
Toimiva talousseuranta. 
Joustava organisaatio. 

Talousarvio ja sen 
toteutuminen. 
Henkilöstön määrä ja 
motivoituminen työhön. 

Alueidenkäytön talo-
usarvio on toteutunut 
suunnitellusti. Talous-
hallinnon kirjaamisvir-
heen, vuoksi yhden 
ylimääräisen hlön palk-
ka- ym. kulut on kirjattu 
alueidenkäytölle.  
Henkilöstön määrä on 
pysynyt ennallaan. 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Maakuntasuunnitelma ja 
-kaava toteutuvat tavoit-
teiden mukaisesti. 
Toiminta on tukenut 
edunvalvonnan ja maa-
kuntien välisen yhteis-
työn toteutumista. 
 
 

Toimiva suunnittelujärjes-
telmä, jossa maakunta-
kaava liittyy kiinteästi 
maakunnan muuhun 
suunnitteluun (erityisesti 
maakuntasuunnitelma, 
maakuntaohjelma). 
Osaava henkilöstö. 
 

Maakuntakaavan tavoit-
teiden toteutuminen. 
Kaavan aluevarausten 
toteutuminen. 
Maakunnalle tärkeiden 
tavoitteiden tms. toteu-
tuminen. 

Maakuntakaavan val-
mistelu on saatu pää-
tökseen. Maakuntahalli-
tus on esittänyt maa-
kuntavaltuustolle kaa-
van hyväksymistä. 

 
 
 
 
 
 
 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   
  Talous - seuranta 1.1. - 30.4.2007 

25

1.6.2 Hanketoimi 
 
 

Perustehtävä 
Valmistella maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja hankepäätökset sekä huolehtia sidosryhmätyös-
kentelystä. Vastata rahoitusryhmän toiminnan sujuvuudesta ja toteuttaa osaltaan maakunnallista elinkeino-
politiikkaa. 

Arvot 
Asiantuntevaa, avointa, luotettavaa ja rakentavaa yhteistyötä. 

Visio 2015 
Toimintaympäristön ja eri rahoittajien toiminnan tunteva hankerahoituksen asiantuntija. 

 
 

Asiakas ja asukas  

Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Asiakkaat saavat asiantun-
tevaa, linjakasta ja ripeää 
palvelua.  
Rahoitettavat hankkeet edis-
tävät tuloksekkaasti maa-
kuntaohjelman toteutusta. 

Eri alojen toimintatavan 
ja hankeketjun hyvä tun-
temus. Yhteistyön toimi-
vuus. 
Toimivat henkilösuhteet. 

Hankkeiden vaikutta-
vuuden 
 ja osuvuuden erillisar-
vioinnit.  

Erillisarviointeja ei 
tehty. Ohjausryhmän 
arviot saatu päätty-
neissä hankkeissa 
loppuraportin yhtey-
dessä. 

Henkilöstö ja uudistuminen  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Henkilöstö on oman alansa 
paras asiantuntija maakun-
nassa, erityisosaaminen on 
vahvistunut.  
Henkilöstö on jaksavaa ja 
hyvinvoivaa. 

Oppimisresurssit. 
Jaksaminen. 
Terveydentila. 
Nykyaikaiset menetelmät 
ja välineet. 
 
 
 
 
 

Työhyvinvoinnin kar-
toitus. 
Henkilöstön koulutus 
(pv/hlö) 

Työhyvinvointi tulokset 
on analysoitu ja käyn-
nistetty tarvittavat toi-
menpiteet. 
Koulutuspäiviä 13. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Hanketiimi vastaa talon 
sisäisen hankeprosessin 
hyvästä toiminnasta. 
Rahoitusryhmän toiminta 
parantaa Kainuussa rahoi-
tuksen suuntaamista, han-
ketoiminnan koordinaatiota 
ja rahoittajien yhteistyötä.  
Ydinprosessien hallinta on 
tehokasta ja aikatauluissa 
pysytään. 

Tiimityöskentely. 
Prosessiosaaminen. 
Kehittyneet työ- ja seu-
rantamenetelmät. 
Ajankäytön hallinta. 
Yhteistyön toimivuus. 

Prosessien sujuvuus. 
Aikataulujen pitävyys: 
rahoituspäätökset 3 kk 
kuluessa, maksatusten 
tarkastus 30 pv kulu-
essa. 

Rahoitusryhmä ko-
koontunut säännölli-
sesti ja hoitanut sille 
kuuluvat tehtävät. 
Rahoituspäätökset ja 
maksatustarkastukset 
tehty aikarajojen puit-
teissa 

Talous  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Käytettävissä riittävät re-
surssit toiminnan menestyk-
sekkääseen hoitamiseen. 

Onnistunut budjetointi. 
Toimiva talousseuranta. 

Talousarvio ja sen 
toteutuminen. 

Pysytty supistetun 
talousarvion puitteissa. 

Kainuun elinvoima   
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
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Hankerahoitus kohdennettu 
Kainuun elinkeinoelämää 
tukeviin ja maakuntaohjel-
man painopisteitä toteutta-
viin hankkeisiin. 

Hyvin suunnitellut hank-
keet. 
Onnistunut ja osaava 
henkilöstö.  

Maakuntaohjelman 
painopisteiden toteu-
tuminen hankkeiden 
osalta. 

Hankkeet toteutettu 
maakuntaohjelman 
mukaisesti. 

 
 
 
 

1.7 Koulutustoimiala 
 

Missio / perustehtävä 
Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluita pääasiassa maakunnan tar-
peisiin. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia. 

Visio 2015 
Valtakunnallisesti kilpailukykyinen ja uutta luova toisen asteen koulutuksen järjestäjä 

Toimintaperiaatteet 
osaaminen, asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu 

 
Asiakas ja asukas  

Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Koulutusrakenne 
vastaa kysyntää  

 
 
 
Kainuun kehitystä 
tukeva osaamisverkos-
to 
 
Tulevaisuuden osaa-
misen varmistaminen 
Kainuussa 

Asiakaslähtöinen 
koulutussuunnittelu ja 
ennakointi 

 
 
Ennakoiva ja toimiva 
verkostoyhteistyö 
 

Peruskoulun päättävän 
ikäluokan sijoittumista 
toisen asteen koulutuk-
seen seurataan 
 
 
Opiskelijapalaute kerä-
tään keskitetysti, sys-
temaattisesti ja vertail-
tavasti 

 
Koulutuksen 
läpäisyarvo > 
valtakunnan keskiarvo 

 
Jatko-opintoihin sijoit-
tumista ja työllistymistä 
mitataan 
 
Maakunnan ulkopuolel-
ta olevien opiskelijoi-
den määrä 

Aloituspaikkaa kohti oli 0,99 
ensisijaista hakijaa kevään 
2007 yhteishaussa (Kainuun 
yhteisvalintatoimisto 10.4.2007).  

Opiskelijapalautejärjestelmiä 
on kehitetty tarkkailujaksol-
la. Tavoitteena on koulutus-
toimialan kattava järjestel-
mä.  

Asiaa seurataan Tilastokes-
kuksen aineistolla.   

 

Kuten yllä 

 

Vuonna 2006 alkaneessa 
koulutuksessa Kainuusta 
muualle valittiin 240 opiske-
lijaa ja muualta Kainuuseen 
valittiin 118 opiskelijaa (Oulun 
lääninhallitus, Toisen asteen koulu-
tuksen saavutettavuus 30.3.2007).  

Kainuun toisen asteen kou-
lutuksen vetovoimaa lisää-
vien toimien valmistelu on 
käynnistynyt.  

 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Henkilöstön kokonais-
osaaminen on kysyn-
nän mukaista  
Työkykyinen ja uudis-

Kokonaisosaamisen tunnis-
taminen ja hyödyntäminen  

 
Sitoutunut henkilöstö  
 

Henkilöstöpalaute χ2007 
> χ2006  
 
 
Oppilaitosten kehittä-

Palaute mitataan syksyllä 
2007 

 

Oppilaitosten määrällistä 
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tushaluinen henkilöstö Kehityskeskusteluprosessin 
vaikuttavuus 

mistyön seuranta aloi-
tetaan 
 
 

kehittämistyötä seurataan 
henkilöstötilinpäätöksissä  ja 
kirjanpidossa. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Prosessit ovat sujuvia 
ja luotettavia  
 
Keskitytään omaan 
ydintoimintaan 
 
Toimiva johtamisjärjes-
telmä 
 

Muutoshallinta  
 

 
 
Opiskelijan oppimistarpei-
den mukainen toimintata-
pa.  
 

Työelämän ja jatko-
opintojen tarpeet otetaan 
huomioon 

Negatiivisten keskeyt-
tämisten osuus on < 4 
%  
lukuvuodessa 
 
 
Monimuoto-opetuksen 
määrällinen seuranta 
aloitetaan 
 
Työaikoja työaikoja 
yhdenmukaistetaan  

 
 
 
 
 
Riittävä 
opiskelijamäärä  
 

Lukuvuoden 2006 � 2007 
tiedot kootaan seuraavalla 
seurantajaksolla.  

 

Monimuoto-opetuksen to-
teutumista seurataan mää-
rällisesti. 

Työaikojen yhdenmukaista-
mista on koordinoitu määrä-
tietoisesti koulutustoimialalla 
ja Oulun läänin yhteistyöop-
pilaitosten kanssa. Asiasta 
on tehty aloite Oulun lää-
ninhallitukselle. 

Ammatillisessa koulutuk-
sessa noudatetaan Kainuun 
ammattiopiston johtokunnan 
päätöstä (32§ / 2005). Talou-
dellisesti riittävän opiskelija-
ryhmäkoon määrittelytyö on 
käynnissä lukiokoulutuksen 
tulosalueella. 

Talous 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Terve talous Toiminta tukee tervettä 
talouskehitystä 
 
 
Kehittämisinvestoinnit koh-
dennetaan ja hyödynne-
tään tehokkaasti  
 
Kiinteistöjen tehokas käyttö 

Pysytään sovitussa  
talousarvioraamissa  
 
 
 

 

 

 

 

Kiinteistöjen käytön 
tehokkuutta kuvaava 
mittari määritetään 

Taloutta seurataan ja en-
nustetaan jatkuvasti. Seu-
rantaraportit on käsitelty 
koulutuslautakunnan ja  
Kainuun ammattiopiston 
johtokunnan kevään 2007 
kokouksissa. Ennusteen 
mukaan koulutustoimiala 
pysyy annetussa talousar-
vioraamissa. 

Kiinteistöjen tehokkuutta 
kuvaavaa mittaria valmistel-
laan valtakunnallisesti 
(OPM:n ja OPH: tulossopimus 
2007-2009). Asiaa valmistel-
laan myös koulutustoimialal-
la. 
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1.7.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus 
 

Missio / perustehtävä 
Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen sekä antaa valmiudet jatko-
opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulu-
tuksessa. 

Visio 2015 
Valtakunnallisesti  kilpailukykyinen verkostoituneen lukiokoulutuksen kehittäjä 

Toimintaperiaatteet 
yleissivistys, opiskelijakeskeisyys, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Vastaa yksilöllisiin opis-
kelutarpeisiin  

 
 

 

 

Laaja-alainen pohja jat-
ko-opinnoille 

Oppiaineissa monipuoli-
nen ja laadukas kurssi-
tarjonta 
 
 
 
 
 
Toisen asteen yhteistyö 
 

Opiskelijapalaute mita-
taan vuosittain: tavoite-
taso kyselyn (valtakun-
nan) keskiarvon yläpuo-
lella  

 
 

Jatko-opintoihin sijoittu-
mista seurataan ja mita-
taan (Tilastokeskus) 

Työsuunnitelma Kainuun 
lukioiden yhtenäisen 
palautejärjestelmän käyt-
töön otosta vuonna 2007 
on laadittu. Valtakunnal-
lista kyselyä ei vielä ole. 

 

Koulutustoimialan lukioi-
den keskitetyn järjestel-
män luonti on käynnissä. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Osaava, hyvinvoiva ja 
uudistushaluinen henki-
löstö 

Henkilöstön ammattitai-
don ylläpitäminen 
 
 
 
Kannustava ja avoin 
työkykyä parantava il-

TOB (työolobarometri) 
otetaan käyttöön) 
 
 
 
 
 

TOB (työolobarometri)  
ja kuntayhtymän työhy-
vinvointikysely ovat käy-
tössä. Kyselyjen tulok-
sen on analysoitu seu-
rantajaksolla. Kehittä-
miskohteiden määrittely 
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mapiiri  
 
Opiskelijalähtöisyys 
 

 
 
 
Henkilöstöpalaute χ2007 > 
χ2006  
 
Varaudutaan yo-
tutkinnon uudistukseen 
 
 
 
 
Henkilöstön osallistumi-
nen täydennyskoulutuk-
seen ja muu kehittämis-
työ  
 
Koulutuksen kehittämi-
sen seuranta aloitetaan 

vuodelle 2008 on käyn-
nissä. 

Palaute otetaan syksyllä 
2007 

 

Yo-tutkinnon uudistuk-
sen vaatimat tehtävät on 
suoritettu seurantajak-
solla. Kehittämistyötä 
jatketaan. 

Seurataan määrällisesti  

 

 

Seurataan määrällisesti 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Toimivat opiskelijapolut 
 
Keskitytään omaan ydin-
toimintaan  
 
Toiminnan kannalta riit-
tävän suuret tulosyksiköt 
 

Toimivat opetusjärjeste-
lyt  
 
Toimiva opiskelijan oh-
jaus- ja tukijärjestelmä 
 
Yhteistyö sidosryhmiin 

Negatiivisten keskeyttä-
misten osuus on < 4 % 
lukuvuodessa 

 
 
 
 
 
 
Tutkinnon suorittamisai-
ka, neljännen vuoden 
opiskelijat 
  
 
Hallintokulut (filiaali vs. 
Kajaani, Kuhmo ja Sot-
kamo >< maan keskiar-
vot) 
 
Riittävä opiskelijamäärä 
(verkon rakenne) 

Keskeyttämisiä seura-
taan järjestelmällisesti. 
Lukioiden kevään 2007 
tiedot kootaan seuraa-
valla seurantajaksolla.  

 

 

Neljännen vuoden opis-
kelijoiden seuranta ja 
analysointi on aloitettu. 

 

Hallintokuluja seurataan 
kirjanpidossa. 

 

 

Opetusryhmien pienim-
män keskikoon määritte-
ly on käynnissä. 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Terve talous Opetuslähtöisesti koh-

dennetut resurssit  
 
Kiinteistöjen tehokas 
käyttö 
 

Pysytään sovitussa talo-
usarvioraamissa  
 
 
 

 

 

Opiskelijakohtaisten 
kustannusten oikeuden-
mukainen vertailu 

Talousarvion toteutumis-
ta seurataan ja ennakoi-
daan säännöllisesti luki-
oiden rehtoreiden koko-
uksissa. Ennusteen mu-
kaan lukiokoulutus pysyy 
annetussa talousar-
vioraamissa. 

Opetusryhmien pienim-
män keskikoon määritte-
ly on käynnissä. Työssä 
otetaan huomioon peda-
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gogiset ja taloudelliset 
tekijät. 

 
 
 

 
 
 
Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
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1.8 Sosiaali- ja terveystoimiala 

 
Perustehtävä 

Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen. 
Arvot 

Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus, Avoimuus ja luottamus   
Visio 2015 

Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta 
Asiakas ja asukas  

Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Toimivat, tarpeenmu-
kaiset, laadukkaat ja 
helposti saavutettavat 
palvelut 
 
Terveiden elämänta-
pojen omaksuminen 
ja terveyserojen ka-
ventuminen ja terve-
yttä edistävästä ym-
päristöstä huolehtimi-
nen 
 
Tyytyväinen asiakas 
 
Vapaavalinta 
 
 

Väestön palvelutar-
peet ovat tiedossa 
 
Tutkittuun tietoon pe-
rustuvat menetelmät 
ennalta ehkäisevässä 
työssä ja sairauksien 
hoidossa 
 
Oikea-aikainen tar-
peenmukainen palve-
lujen saanti 
 
Väestön palvelutar-
peen seurantajärjes-
telmän rakentaminen 

Valtakunnallinen vertailu-
tieto sairastavuudesta ja 
kuolleisuudesta   
 
Terveyskäyttäytymisen 
mittaaminen (valitut valta-
kunnalliset indikaattorit  -
seuranta) 
 
Asiakaspalautteenseuranta
 
Hoitoonpääsyaika (toteu-
tuu vähint. normien mukai-
sena) 
 
Onnistuneiden puhelinkon-
taktien prosentti 
 
Läpikulkuajat 

Vertailutietoa saatu 
• PYL 
• Sosioekonomisten terveyserosel-

vitys luonnosvaiheessa (KTL, 
TEROKA) 

 
Käynnistetty  
• toimeentulotuen sähköisen asi-

oinnin kehittäminen /eAsiointi Kai-
nuussa 

• rakenteellisen työttömyyden selvi-
tys yhteistyössä kuntien kanssa 

 
Rahoituspäätös saatu perhehoidon 
kehittämiseksi 
 
Vaikeavammaisten päivätoiminnan 
tarpeen kartoitus meneillään 
/Vasara-hanke 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Riittävä, ammattitai-
toinen, innovatiivinen, 
motivoitunut, yhteis-
työkykyinen ja sitou-
tunut henkilöstö 
 
Henkilöstön hyvin-
vointi 
 
 
 
 
 
 

Hyvä henkilöstöhallin-
to ja -johta-minen 
(innovatiivinen, salliva 
ja avoin työilmapiiri) 
 
Oikeudenmukainen 
kannustava palkkaus-
järjestelmä 
 
Jatkuva palvelujen 
tarpeista lähtevä hen-
kilöstön koulutus  
 
Henkilöstöresurssien 
tarkoituksenmukainen 
suuntaaminen 
 
Vastuunotto oman 
perustehtävän hoidos-
ta ja työyhteisön tilasta 
(sisäinen yrittäjyys) 

Työyhteisöjen tilan arvioin-
nit 
 
Kehityskeskustelut 
 
Henkilöstötilinpäätökset 
 
 
 
 
 
Henkilöstömitoitukset v.  
2007 
 
 
Johtamisen mittari 
 

Sosiaalityön henkilöstökysely; työ-
olot, tehtävärakenteen kehittäminen 
toteutettu (Sorake-hanke) 
 
Kehityskeskustelut aloitettu 
Henkilöstötilinpäätös käytettävissä 
 
Rahoituspäätös saatu sosiaalialan 
kehittämisyksikön käynnistämiseksi 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Keskeisillä potilas- ja 
asiakasryhmillä on 

Toimiva asiakaslähtöi-
nen työnjako ja yhteis-

Asiakaskyselyt / Sidos-
ryhmäkyselyt 

Auditoinnit ja johdon katselmukset 
jatkuvat 
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alueellisesti kattavat 
toimivat hoito- ja pal-
veluketjut 
 
Tietohallinnon järjes-
telmät ja teknologia 
toimii  
 
Hyvinvointialan yh-
teistyöverkosto toimii 

työ eri toimijoiden ja 
palveluntuottajien 
kesken 
 
Ajanmukainen tekno-
logian käyttö hallitaan 
 
 
Toimiva laadunhallin-
nan järjestelmä 

 
Auditointien ja johdon kat-
selmusten toteutuminen 
vuosittain 

 
Etäteknologian käytön pilotointia 
vanhuspalvelujohtoryhmätyöskente-
lyssä 
 
Otto-hankkeen kautta aloitettu sote 
�henki-löstön tietotekninen koulutus 

Talous 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Pitkäjänteisyys talou-
den suunnittelussa  
Kokonaistaloudellinen 
näkökulma ohjaa 
toiminnan ja talouden 
suunnittelua 
Palvelut järjestetään 
taloudellisesti ja kus-
tannustehokkaasti  
 
Hankintaosaamisen 
lisääminen 

Painopistealueiden 
oikea-aikainen määrit-
tely 
 
Kustannustietoisuuden 
lisääntyminen 
 
Henkilöstö osallistuu 
talousarvion suunnitte-
luun ja sitoutuu sen 
toteuttamiseen 
 
Talouden seurantajär-
jestelmä toimii 

Pysytään asetetussa kas-
vutavoitteessa 
 
Toimintojen kustannukset 
määritelty 
 
Panostus kehittämistyöhön 
1,2 % määriteltyjen paino-
pistealueiden mukaisesti 
 
Asioita käsitellään työpaik-
kakokouksissa 
 
Toteutumaseuranta 

Ei ole pysytty asetetussa kasvuta-
voitteessa 
 
Toimintojen ja kustannusten määrit-
telyä tehdään 
Kehittämistyöhön panostetaan ta-
voitteen mukaisesti 
 
Työpaikankokouksia on pidetty 
 
Toteumaseurantaa tehdään kuu-
kausittain 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Toimintaympäristön 
muutoksen hallinta ja 
muutokseen vastaa-
minen 
 
Toimintakykyiset 
kainuulaiset 
 
Toimiva kehittämis-
kumppanuus 

Muutoksen vaikutus-
ten arviointi hyvinvoin-
tiin ja terveyteen 
 
 
 

Kansallisesti vertailukel-
poiset terveyden- ja hyvin-
vointimittarit 

Vertailutietoa saatu 
• PYLL 
• Sosioekonomisten terveyserosel-

vitys luonnosvaiheessa (KTL, 
TEROKA) 
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1.8.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut 
 

Perustehtävä 
Tukea ja ohjata organisaation toimintaa siten, että Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu 
sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Luoda edellytyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle 
muuttuvassa toimintaympäristössä sekä järjestää kainuulaisten arkea tukevat asiantuntija- ja asiamiespalve-
lut. 

Arvot 
Ihmisarvon kunnioittaminen, Tasa-arvo, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus 

Visio 2015 
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut -tulosalue on toimissaan ennakkoluuloton, tulevaisuuteen 
suuntautuva vastuuntuntoinen ja päämäärätietoinen asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja edistää sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyötä. 

 
Asiakas ja asukas 

Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Verkottunut ja aktiivisesti 
toimiva organisaatio 
 
 
 
 

Riittävä ajantasainen tieto-
tuotanto 
 
Näkemys 
 
Osaaminen 
Rohkeus 

Asiakas- ja henkilöstö-
palautteet �seuranta 
 
Uudet avaukset toimin-
nan ja yhteistyön kehit-
tämisessä (kpl) 
 
 
 
 

Yhteistyöneuvottelut 
vankeinhoito- ja krimi-
naalihuoltolaitosten 
kanssa/vapautuvat van-
git (VAVA) 
Yhteistyöneuvottelut 
Helsingin teknisen kor-
keakoulun kans-
sa/toimintaprosessit 

Henkilöstö ja uudistuminen  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Salliva, hyväksyvä ja 
kannustava työyhteisö 
 
 
 
 
 
 

Uskaltaa ja on mahdollisuus 
panna itsensä likoon 
 
Hyvinvoiva, moniammatilli-
nen henkilöstö 
 
Työhön sitoutuminen 
 
Oleelliseen keskittyminen 

Työtyytyväisyys mitta-
ukset 
 
Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 100 % 
 
 
 
 
 

Tehdään kuluvan vuo-
den aikana 
 
Kehityskeskustelut on 
aloitettu 
 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Tehokas johtamisjärjes-
telmä 
 
Toimiva seuranta-, arvi-
ointi ja palautejärjestelmä 
 
 
 

Johdon työkalut 
 
Tehokas yhteistyö ja kump-
panuus 

Asiakas-, henkilöstö- ja 
sidosryhmäkeskustelut 
 
Verkostoyhteistyö eri 
toimijoiden kanssa 
 
Sisäiset auditoinnit 
 
Johdon katselmukset 

Työyhteisön viikkopala-
verit vakiintuneet 
 
Kuntakierrokset aloitettu
 
Sisäiset auditoinnit 
jatkuvat 
 
Johdon katselmus tehty 

Talous  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Kustannustehokas orga-
nisaatio 
 
 

Toimiva ja kattava talouden 
seurantajärjestelmä 

Organisaatio pysyy 
annetussa raamissa 

Eläkevakuutusmaksujen 
osalta talousarvio ylittyy
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Yhteisten palveluiden henkilöstökuluihin kirjattava eläkemenoperusteinen maksu tulee ylittämään talousarvi-
on 1,1 milj. euroa. 
 
 
 
 

 
 
 
Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
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1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto 

 
Perustehtävä 

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäisemi-
nen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

Arvot 
Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus. 

Visio 2015 
Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon toteuttamisen edelläkävijä. 

 
Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Toimivat, tar-
peenmukaiset, 
laadukkaat ja 
helposti saata-
vat palvelut 
 
 
Tyytyväinen 
asiakas 
 
 
 

Toiminnan kohdentaminen 
tärkeimpiin osa-alueisiin 
riskinarvioinnin ja suunnitel-
mallisuuden avulla 
 
Onnistunut asiakkaiden tar-
peita vastaava palvelu 

Tarkastusten määrä 
(1900 kpl/ v, > 50 % 
elintarvikevalvonnan 
kohteista) 
 
 
Asiakaspalautteen 
hyödyntäminen: 
toimintasuunnitelma 
ja sen toteuttaminen 
 
 

Toteuma saadaan vuoden lopussa. 
 
 
 
 
Asiakaspalautekysely toteutettu. 
Saatua palautetta hyödynnetään 
toiminnassa, toimintasuunnitelmaa 
ei tehty.  

Henkilöstö ja uudistuminen  
Strategiset 
päämäärät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Henkilöstön 
hyvinvointi 
 
 
Riittävä, ammat-
titaitoinen, inno-
vatiivinen, moti-
voitunut, yhteis-
työkykyinen ja 
sitoutunut henki-
löstö 
 
 
 

Innovatiivinen, avoin, salliva 
työilmapiiri 
 
Onnistunut rekrytointi 
 
Palvelujen tarpeesta lähtevä 
koulutus 
 
Osallistumisjärjestelmien 
ylläpito 
 

Työyhteisön tilan 
arviointi 
 
 
Virkojen täyttöaste 
100 % 
 
Koulutuspäivien lkm 
(kpl/v) 
 
 
Kehityskeskustelut 
(100 %) 

Toimivuustutkimuksen tulokset on 
käsitelty vastuualueilla. 
 
Virat täytetty  yhtä terveystarkasta-
jan virkaa lukuun ottamatta. Eläin-
lääkäreiden sijaisten rekrytointi 
onnistunut aiempaa paremmin. 
 
Koulutuksiin osallistuttu suunnitel-
mien mukaisesti. 
 
Kehityskeskusteluita ei ole aloitettu. 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset 
päämäärät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Toimivat pro-
sessit ja laatu-
järjestelmä 
 
Toiminnan jous-
tavuus asiakkai-
den muuttuvien 
tarpeiden mu-
kaan 
 
Voimavarojen ja 
erityisosaamisen 
tarkoituksenmu-
kainen käyttö 
 

Toimiva laadunhallinnan 
järjestelmä 
 
Toimiva työnjako ja yhteis-
toiminta eri toimijoiden kes-
ken 
 
 
Työnjaon ja erikoistumisen 
kehittäminen 

Ulkoinen arviointi: 
akkreditoidut mene-
telmät (%) 
 
Vastuualuekohtaiset 
näyte-, analyysi-, 
tarkastus- ja käynti-
määrät (kpl/v) 
 
Toteutuneet suunni-
telmat 
(100 %) 
 

Laatujärjestelmätyö aloitettu eläin-
lääkintähuollossa ja työ jatkuu muil-
la vastuualueilla. 
 
Ulkoinen arviointi laboratoriossa 
syksyllä. 
 
Erikoistumisen kehittämistä jatkettu 
eläinlääkintähuollossa(tautivalvonta)
 
Suunnitelmien toteuttaminen me-
nossa, markkinointisuunnitelma on 
tehty. 
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Talous  
Strategiset 
päämäärät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Palvelut järjeste-
tään taloudelli-
sesti ja kustan-
nustehokkaasti 
 
Taloudellisten 
voimavarojen 
kohdentaminen 
palvelujen prio-
risoinnin mukai-
sesti 
 
Henkilöstön 
sitoutuminen 
talousarvion 
toteutumiseen 
 

Talousarvion ja toiminta-
suunnitelman seuraaminen 
 
Painopistealueiden ja toimin-
tojen tärkeysjärjestyksen 
määrittely 
 
Henkilöstö osallistuu talous-
arvion suunnitteluun ja seu-
rantaan 

Talousarvion toteu-
tuminen (100 %) 
 
Talousarvion ja toi-
mintasuunnitelman 
seuranta työpaikka-
kokouksissa 3 ker-
taa/v 

Toiminta pysynyt talousarvion raa-
missa. 
 
Työpaikkakokouksissa käsitelty 
talousarvion ja toimintasuunnitel-
man toteutumista. 
 

Kainuun elinvoima   
Strategiset 
päämäärät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�30.4.2007 

Elinympäristön 
terveellisyys ja 
turvallisuus 
 
 
 
Maaseudun 
elinkelpoisuuden 
ja hyvinvoinnin 
tukeminen 
 
Kainuun elinkei-
noelämää tuke-
vien palvelujen 
tuottaminen 
 

Elinympäristöön terveellisyy-
teen ja turvallisuuteen liittyvä 
tutkimustoiminta ja valvonta 
 
 
Monipuoliset ja toimivat 
eläinlääkintähuollon palvelut 
 
Kysyntää vastaavan tutki-
muspalvelun sekä riittävän 
neuvonnan, ohjauksen ja 
valvonnan tarjoaminen 

Kainuun elintarvikkei-
den ja veden laatu 
sekä kuluttajapalve-
luiden turvallisuus 
(verrattuna valtakun-
nalliseen tasoon) 
 
 
 
 
 

Tilastot valmistuvat vasta koko vuo-
den jälkeen. 
 
Eläinlääkintähuolto ja laboratorio 
neuvotelleet maaseutuelinkeinojen 
edustajien kanssa palveluista. 
 
Toimijoille on annettu neuvontaa ja 
ohjausta uudistuneesta lainsäädän-
nöstä. 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007  
 
Asiakas ja asukas 
Valvontaa kohdennetaan riskinarvioinnin ja suunnitelmallisuuden avulla tärkeimpiin osa-alueisiin. Vuonna 
2006 laajasti uudistuneen lainsäädännön (mm. elintarvike- ja terveydensuojelulaki) mukaisten muutosten 
toteuttamista jatketaan ja muutoksista tiedotetaan asiakkaille. Laaditaan kaikki ympäristöterveydenhuollon 
osa-alueet kattava valvontasuunnitelma vuodelle 2008 valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakaspalaut-
teista tehdään suunnitelma toiminnan kehittämiseksi. 
 
Henkilöstö ja uudistuminen 
Koulutussuunnitelma laaditaan huomioiden henkilöstön työnjako ja erikoistumistarpeet. Taataan osallistu-
mismahdollisuus säännöllisissä työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa. 
 
Eläinlääkintähuollossa kehitetään rekrytointia yhdessä maakunnan rekrytointipalvelun ja yksityissektorin 
kanssa. Työn kuormittavuutta vähennetään käyttämällä sijaisia, ulkopuolisia päivystäjiä sekä avustajaa aina-
kin Kajaanin toimipisteessä. Vuolijoen alueen eläinlääkäripalvelut on ostettu Vaalasta. Samoin Vuolijoki on 
kuulunut Kainuun maakunnan ulkopuoliseen päivystysalueeseen. Selvitetään Vuolijoen viran täyttäminen ja 
täyttämättä olleen viran siirtäminen Kajaanin toimipisteeseen. Lisäksi selvitetään, kuinka järjestetään aluetta 
parhaiten palvelevat päivystysjärjestelyt. 
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Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa jatketaan toimintatapojen yhtenäistämistä sekä työnjaon ja 
erikoistumisen kehittämistä. Laboratoriotoimintaa kehitetään suurentuneessa yksikössä ja verkostoitumista 
muiden laboratorioiden kanssa jatketaan. Näytteiden keräyksen ja kuljetuksen toimivuuden parantamista 
selvitetään. Laatujärjestelmätyötä jatketaan.  

Talous 
Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti. Talousarvion toteutumista käsitellään vastuualuekohtaisissa 
kokouksissa. 
 
Kainuun elinvoima 
Elinkeinoelämää tuetaan antamalla neuvontaa lainsäädännön vaatimuksista ja muutoksista. 
Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia tehdään yhteistyössä laboratorion ja 
valvontaviranomaisten kanssa. Laboratorio muodostaa ympäristötutkimusten osaamiskeskittymän yhteistoi-
minnassa Kainuun ympäristökeskuksen laboratorion kanssa. 
 
Laboratorio tarjoaa analyysi- ja neuvontapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin, esimerkiksi tuotekehittelyyn ja 
maaseutuelinkeinoihin liittyen. Toimivalla ja tehokkaalla eläinlääkintähuollolla pyritään edesauttamaan maa-
seudun elinkelpoisuutta. 

  

 
 
Toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 

 

1.8.3 Sairaanhoidon palvelut 
 

Perustehtävä 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa työterveyshuollon, kliinisen laboratorion, patologian, 
radiologian, ensihoidon-sairaankuljetuksen, leikkaus-anestesian, tehohoidon, lääkehuollon ja välinehuollon 
palvelut maakunnallisina kokonaisuuksina siten, että palvelujen saatavuus on riittävä ja palvelut tuotetaan 
kustannustehokkaasti. Palvelut tuotetaan yhdenmukaisin kustannus-, laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko 
maakunnan alueella.  

Arvot 
Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja korkea laatu 

Visio 2015 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen osaami-
seen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetysti ja järjestetään yhteistyön, tietoverk-
kojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuun maakunnan toimintoja pai-
kallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijänä. 
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Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Palvelujen ja hoidon 
hyväksyttävä laatu  
 
 
 
 
 
 
 

Potilaiden hyvä ja am-
matillinen kohtelu 
 
Palvelujen ja hoidon 
saatavuus ja vaikutta-
vuus 
 
Toimiva yhteistyö eri 
toiminnan tasoilla 

Asiakaspalautemittarit; 
90%:lla asiakkaista pal-
velun laatu vähintään 
hyvä 
 
Virheistä raportointi ja 
niistä oppiminen. 
 
Laatumittarit (laatupoik-
keamat) säännölliseen 
käyttöön   

Aiemmat kyselyt OK, 
2007 alkupuolella ei 
valituksia. 
   
Turvallinen lääkehoito- ja 
HaiPro -hankkeiden 
koulutus 
 
Auditoinnit jatkuvat 
 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Riittävä henkilöstö ja 
tulevaisuuden osaami-
sen varmistaminen 
 
Henkilöstön hyvinvointi 
ja työkyvyn ylläpitäminen 
 
 

Suunnitelmallinen perus-
, lisä- ja täydennyskoulu-
tus 
 
Uusien työntekijöiden 
suunnitelmallinen rekry-
tointi, perehdyttäminen 
ja työkierto 

Vakanssien tarve ja täyt-
töaste 
Henkilökohtaiset koulu-
tuskortit 
 
Työyhteisöjen työtyyty-
väisyysmittaukset 
 

Mitoitus tarkistettu (-6,5 
htv), vajetta radiologias-
sa 
 
 
Mittaukset syksyllä, kat-
selmukset keväällä 
2007. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Toimiva johtamisjärjes-
telmä. 
 
Toimiva tietojen hallinta 
ja käytettävyys. 
 
 

Toimivat ja yhteensopi-
vat tietoverkot.  
 
Toimintaprosessien uu-
distaminen (re-
engineering). 
 
Lisäarvoa tuottamatto-
mien toimintojen karsi-
minen 

Hoidon saatavuuden 
mittarit 
 
Kehittämis-, tutkimus- ja 
laatuprojekteihin osallis-
tuminen (lkm) 

Jonotilanne OK. 
 
 
10 
 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Kustannustehokkaat 
toimintamallit ja -
menetelmät. 
 
 
 
 
 

Toimiva palvelujärjes-
telmän seuranta     
Jatkuva toimivien ja tuot-
tavien työkäytäntöjen 
kehittäminen ja käyt-
töönottaminen 
 
Maakunnallisen syner-
giaedun hyödyntäminen 

Talousarvio ja seuranta, 
poikkeamiin reagointi 
 
Henkilöstötilinpäätös.    
 
Palvelujen hintavertailut 
(ostoskorit) muiden pal-
veluntuottajien kesken 

Säännöllinen seuranta, 
raportointi ja korjaavat 
toimenpiteet 
 
 
Alle maan keskiarvon 
radiologiassa ja labora-
toriopalveluissa (69 %) 
 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Uusien työmuotojen ja -
menetelmien hallittu 
käyttöönotto 
 
Resurssien tarkoituk-
senmukainen käyttö ja 
yhteistyön koordinointi 
 

Maakunnalliseen ja val-
takunnalliseen kehitys-
toimintaan osallistumi-
nen 
 
Julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin yh-
teistyö ja työnjako 

Toimintajärjestelmien ja 
menetelmien auditointi 
 
Yhteishankkeiden toimi-
vuus ja uudet toiminta-
mallit. 

Valmisteilla runsaasti 
toimintaprosessien muu-
toksia 
 
Pohjois-Suomi yhteis-
työllä saatu säästöjä ja 
yhtenäistä laatua 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella palvelujen saatavuutta kehitetään ja samalla työn tuottavuutta 
lisätään kustannusvaikuttavuutta parantamalla. Palvelujen luonteesta riippuen toiminta järjestetään osin 
lähipalveluina ja seudullisina tai maakunnallisina kokonaisuuksina. Toiminnassa pyritään maakunnalliseen 
tai tätä laajempaan logistiikkaan ja vältetään palvelujen osaoptimointia. 
 
Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina. Tietotekniikan 
hyödyntäminen ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus huomioidaan palvelujen järjestelyissä. Tavoitteena ei 
ole järjestää palveluja mahdollisimman paljon kaikkialla, vaan kokonaisuus huomioiden mahdollisimman 
kustannustehokkaasti käytettävissä olevien resurssien rajoissa. 
 
Ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallinen toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2007 alussa. 
Maakunnallisella ohjeistuksella, koulutuksella ja logistiikan ohjauksella tehostetaan toimintaa. Ensihoidon ja 
sairaankuljetuksen tarpeen arviointia tuetaan puhelinohjauksella (päivystysneuvonta ja turvapuhelinkeskus).  
Leikkaus- ja anestesiatoiminta keskittyy keskussairaalan yksikköön. Tavoitteena on päiväkirurgian lisää-
minen osana hoitotakuun toteutumista. Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 2007 aikana 
ja heräämökapasiteettia arvioidaan ja yhteensovitetaan tehohoidon kanssa.     
Tehohoidon toimintoja kehitetään muiden pohjoisten sairaanhoitopiirien kanssa yhteisen koulutuksen avul-
la. Tehon tietojärjestelmän hankinta käynnistetään. Yksi tehohoitopaikka muutetaan seuranta-/heräämö-
paikaksi. Dialyysihoidot siirtyvät vuoden 2007 alussa konservatiiviselle vastuualueelle, mikä edesauttaa hoi-
toketjun kehittämistä. Em. muutos aiheuttaa myös tarkistusta henkilöstömäärissä. 
 
Laboratoriossa kliinisen kemian analyysitoimintaa keskitetään edelleen, jolloin ostopalveluja voidaan vä-
hentää ja vastausaikoja osittain lyhentää. Näytteenotto jatkuu hajautettuna ja yhteensovitettuna vastaanotto-, 
vuodeosasto- ja neuvolatoimintojen kanssa.  
Patologian palvelut eriytyvät vuoden 2007 alusta alkaen omaksi vastuualueeksi. Patologian uuden tietojär-
jestelmän käyttöönotto vakiintuu.  
 
Lääkehuollon ylläpito (tilaukset, jakelu, varastointi ja tietohuolto) keskitetään aluksi kahteen ja myöhemmin 
yhteen toimipisteeseen, josta käsin palvelut järjestetään terveysasemien toimipisteisiin. Lääkeneuvottelukun-
ta aloittaa toiminnan 2007 alussa tavoitteena lääkehoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja turvallisen lääkehoi-
to-ohjeiston käyttöönotto STM:n suosituksen mukaisesti.  
 
Radiologian palveluissa kuvantaminen keskitetään ajallisesti ja paikallisesti alueellisiin toimipisteisiin. Digi-
taalinen kuva-arkisto ja RIS- järjestelmä päivitetään maakunnallisesti. Lausuntopalvelu ja kuvien pitkäaikai-
sarkistointi järjestetään yhteistyönä muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Magneettikuvauslaite uusitaan vuon-
na 2007 leasing-periaatteella.  
 
Työterveyshuolto (Kainuun Työterveys) muutetaan liikelaitokseksi vuoden 2007 alussa. Palvelukapasiteet-
tia lisätään uusimalla henkilöstömitoitusta ja keskittämällä resursseja työterveyshuollon oman vastaanotto-
toiminnan ja puhelinneuvonnan lisäksi työterveyshuollon erityistehtäviin (työpaikkakäynnit ja ennalta ehkäi-
sevä työ). Työjakomallista on sovittu perusterveydenhuollon kanssa 2007 alkuun mennessä. 
 
Välinehuoltoa kehitetään edelleen yhteisenä maakunnallisena toimintana ja toimintamenetelmiä vakioidaan.  
 
Hygieniatoiminnassa jatketaan maakunnallisen infektioiden rekisteröinti- ja seurantaohjelman käyttöönot-
toa ja henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiaan varautuminen pidetään ajan ta-
salla ja ollaan mukana maakunnan pandemiasuunnitelman teossa. 
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Sairaanhoidollisten palveluiden henkilöstömenot ylittävät talousarvion 0,1 milj. euroa ja muiden palveluiden 
ostot ylittävät 0,5 milj. euroa. Ylitys johtuu radiologian asiantuntijapalvelujen ostoista sekä ensihoito ja sai-
raankuljetuksen kuljetuspalvelujen ostoista. 
 

1.8.4 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 
 

Perustehtävä 
Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemasta terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä näkö-
kulma heijastuu kaikessa toiminnassa. 

Arvot 
Elämää ja ihmisarvoa kunnioitetaan rodusta, sukupuolesta, kansalaisuudesta, maailmankatsomuksesta tai 
elämänkaaren vaiheesta riippumatta. Kaikkea toimintaa ohjaavat vastuuntunto, luotettavuus ja rehellisyys. 

 
Visio 2015 

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita saamiinsa palvelui-
hin tyytyväiselle väestölle viihtyisässä maakunnassa, jonka korkea sairastavuus on kääntynyt laskuun. Vä-
estö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin ammattilaisiin ja työntekijät palvelujärjestelmän eri 
tasoilla toinen toisiinsa. 
 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Sairauksia voidaan en-
naltaehkäistä. 
 
 
 
 
 
 
Jokainen kansalainen 
saa sairastuttuaan 
asianmukaisen hoidon ja 
kohtelun oikea-
aikaisesti. 
 

Olemassa olevat näyt-
töön perustuvat mene-
telmät sekä sairauksien 
ehkäisyssä että hoidos-
sa otetaan laajalti käyt-
töön. 
 
 
 
Hoidon saatavuus on 
kaikilta osin valtakunnal-
listen suositusten mu-
kainen.  
 

Valtakunnallinen ja alu-
eellinen epidemiologinen 
seuranta suurimpien 
kansansairauksien osal-
ta kerran vuodessa; 
sairastavuus on 5-
vuotisjaksoissa vähene-
vä.  
 
Erikoisalakohtainen hoi-
toon pääsyn seuranta 
kuukausittain.   
Päivystystapauksissa välitön 
hoitoon pääsy  
Kiireetön hoito erikoissairaan-

Seuranta vuositasolla 
 
 
 
 
 
Yli kuusi kuukautta jonot-
taneiden määrä on las-
kenut edelleen vuoden-
vaihteesta 2006/2007   
kokonaismäärä 103 poti-
lasta: Plastiikkakirurgia 
21, kirurgia 18, päiväki-
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Sairauksien pitkäaikais-
tumista voidaan vähen-
tää ja varhaista totea-
mista ja puuttumista 
lisätä. 
 
Potilaat ovat tyytyväisiä 
saamaansa hoitoon ja 
kohteluun.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voimavaroja suunnataan 
väestön kehityksestä ja 
sairastavuudesta käy-
tössä olevan tiedon pe-
rusteella.  
 
Riittävä, osaava, hyvin-
voiva ja palvelualtis hen-
kilökunta 
 
Asiakaslähtöinen hoito-
työ 

hoito: 
- tieto hoidon järjestämisestä ja 
aika poliklinikalle 3 viikon 
sisällä lähetteen saapumisesta 
- hoidon järjestäminen ja aloit-
taminen kuuden kuukauden 
kuluessa hoidon tarpeen arvi-
oinnista 
Välitön yhteyden saanti terve-
yskeskukseen arkipäivisin 
virka-aikana 
Kiireetön hoito terveyskeskuk-
set: 
- hoidon tarpeen arvio 3 arki-
päivässä yhteydenotosta 
- hoidon järjestäminen ja aloit-
taminen kolmen kuukauden 
kuluessa hoidon tarpeen arvi-
oinnista 
 
Vastuualueittainen jatku-
va seuranta ja arviointi. 
 
Asiakaspalautekyselyt x 
1 / vuodessa; 90 % pa-
lautteista tasolla hyvä tai 
erinomainen. 
Välittömän palautteen 
seuranta.  
Kohteluun liittyviä vali-
tuksia ei ole.  
 
 

rurgia 64 
(ortopedia käytännössä 
hoitotakuussa)   
 
 
 
 
 
 
Kyselytulosten analyysi 
kesken.  
 
 
 
 
 
 
Yksittäisiä valituksia 
edelleen 5-10 seuranta-
jakson aikana  
 
 
 
 
 
 
                 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Toiminnan tarpeita vas-
taava, osaava, arvomaa-
ilmaltaan tasokas, työ-
hönsä, työympäristöönsä 
ja itseensä tyytyväinen 
sekä henkisesti ja ruu-
miillisesti hyvinvoiva 
henkilöstö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallistava, vastuullinen 
ja oikeudenmukainen 
johtaminen. 
 
 

Henkilöstöä arvostava ja 
hyvä kohtelu kaikissa 
työyhteisön ja työnteki-
jän kehitysvaiheissa. 
 
Työyhteisöjen luotta-
muksellinen ilmapiiri.  
 
Arvostettu ja uudistami-
seen kannustava työ-
paikka. 
 
Onnistunut rekrytointi.  
 
Oikeudenmukainen, työn 
vaativuuden huomioiva 
palkkausjärjestelmä.    
 
Selkeät vastuut ja tavoit-
teet. 
Työntekoa palveleva 
johtaminen. 
Hyviin suorituksiin täh-
täävät toimintatavat. 
 
 

Työyhteisön tilan kartoi-
tukset x 1/v. 
Kehityskeskustelut toteu-
tuvat 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
Avoimiin virkoihin / toi-
miin hakeutumishaluk-
kuus. 
 
Työnvaativuuden arvi-
ointi. 
 
 
 
Johtamisen auditointi, 
itsearviointi ja johdon 
katselmukset. 

Seuranta  totetutetaan-
vuositasolla 
 
 
 
 
 
 
 
Somaattisen erikoissai-
raanhoidon lääkäritilan-
ne on pääosin hyvä. 
 
Työryhmätyö terveys-
keskusten lääkäritilan-
netta korjaavien toimen-
piteiden löytämiseksi on 
saatettu päätökseen. 
Loppuraportti toimenpi-
de-ehdotuksineen tuo-
daan julki touko-
kesäkuun vaihteessa 
2007 
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Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Toimivat hoitoketjut kai-
killa potilasryhmillä. 
 
Laadultaan hyvä tervey-
den- ja sairaanhoito. 
 
Joustava, eri organisaa-
tiotasojen välistä tiedon 
kulkua helpottava ja 
yksilön tietosuojan huo-
mioiva potilastietojärjes-
telmä.  

Moniammatillisesti ja 
yhteistoiminnallisesti 
työstetyt hoitoketjut.  
 
Korkea lääkinnällinen ja 
hoidollinen ammattitaito. 
Hyvä palvelujen laatu.  
 
Onnistunut tietojärjes-
telmien yhteensovittami-
nen. 
 

Vuosittain työstettäviksi 
sovitut ja työstetyt hoito-
ketjut; määrä, toimivuus, 
vaikuttavuus  
 
Kantelut, muistutukset ja 
hoitovahingot vähenevät 
v.2006 verrattuna.  
 
Käyttäjien jatkuva palau-
te. 

Seuranta vuositasolla 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Hoito ja palvelut järjeste-
tään käytettävissä olevin 
resurssein korkealaatui-
sina ja joustavasti saata-
vina. 
 
 
 
 

Toimintojen oikea koh-
dentaminen. 
 
Ennakointi ja suunnitel-
mallisuus. 
 
Samassa organisaatios-
sa toimimisen tuoman 
synergiaedun maksi-
maalinen hyödyntäminen 
kaikilla toiminnan eri 
tasoilla.  

Talouden ja toiminnan 
tasapainon ja kehityksen 
jatkuva seuranta, rapor-
tointi ja oikea-aikainen 
suunnitellusta oleviin 
poikkeamiin reagointi. 
 

Seuranta toteutuu. 
Luotettavien ennustei-
den laatiminen on on-
gelmallista. Selkeä rea-
gointisuunnitelma on 
laadittu vastuualueittain 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Kainuulaisen väestön 
terveyttä edistävä toimin-
ta sekä terveyden ja 
sairaanhoidon asianmu-
kainen ja oikea-aikainen 
hoidon arviointi, hoito ja 
kuntoutus tukevat maa-
kunnan väestön elinvoi-
maisuutta, yrittäjyyttä ja 
tuotantorakenteen kehit-
tämistä.  
 

Suurten kansansairauk-
sien riskiryhmiin kuulu-
vat, työ- ja toimintaky-
kynsä menettämisvaa-
rassa olevat henkilöt 
tavoitetaan.  
 
Henkilöstön pysyvyys. 
 
Riittävä ja ammattitaitoi-
nen henkilöstö. 
 
Toimivat hoito- ja palve-
luketjut. 

Kainuulaisten sairasta-
vuus on 5 -
vuotisjaksoissa vähene-
vä. 
 
Tulosalueelle rekrytoitu 
ja tulosalueelta poisläh-
tevä henkilökunta; mää-
rä ja suhdeluku. 
 
Henkilöstön sairauspois-
saolot. 
 
 

Terveyttä edistävän lii-
kunnan ja ravitsemuksen 
pilotointi ja hankkeistus. 
�Time-Out � Aikalisä� 
yhteistyö puolustusvoi-
mien ja Stakesin kanssa.
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Terveyden ja sairaanhoidon palvelut toteutuvat tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
 
 
1.8.5 Perhepalvelut 
 

Perustehtävä 
Kainuun perhepalveluiden tehtävä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vammaisten ja syrjäytyneiden 
hyvinvoinnin edistäminen ja väestön itsenäisen selviytymisen tukeminen.  

Arvot ja toimintaperiaatteet  
Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, moniammatil-
linen yhteistyö  

Visio 2015    
Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana. 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Perheiden terveyserot 
vähenevät ja lasten ja 
nuorten terveyskäyttäy-
tyminen kehittyy myön-
teisesti. 

Väestön sosiaalisten 
erojen kasvu kääntyy 
laskuun 

Syntyvyys jatkaa kas-
vuaan ja raskauden 
keskeytysten määrä 
vähenee. 

  

 
 
 

Väestön palvelutarpeet 
ovat tiedossa 

Asiakkaiden ja perhei-
den ongelmat havaitaan 
varhain ja niihin puutu-
taan oikea-aikaisesti 
(ennaltaehkäisy). 

Nuorten perheiden tuki-
palvelut ovat kunnossa 

Asiakkaan itsenäistä 
selviytymistä tuetaan 
niin, että asiakas sisäis-
tää oman ja perheen 
hyvinvointiin, terveyteen 
ja kuntoutumiseen liitty-
vän oman vastuun mer-
kityksen.  

Valtakunnalliset väes-
tövertailut osoittavat 
myönteistä kehitystä 
(sairastavuus, kuollei-
suus, terveyskäyttäy-
tyminen, esim. koulu-
terveyskyselyt) 
 
90% asiakkaista on 
tyytyväisiä saamiinsa 
palveluihin 
 
Syntyvyys Kainuussa 
nousee ja Raskauden-
keskeytykset vähene-
vät 
 
Lastensuojelun huos-
taanottojen ja avohuol-

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset on saatu osasta per-
hepalveluista. Yleensä ovat 
asiakkaat hyvinkin tyytyväisiä 
palveluihin, tyytymättömyyttä 
esiintyi vain vammaispalvelu-
jen  saatavuuteen ja selvitys-
ten perusteellisuuteen ja ke-
hitysvammaisten  mahdolli-
suuteen vaikuttaa hoitopaikan 
valintaan.  
 
KTL:n kanssa on sovittu Kai-
nuun osallistumisesta lasten 
terveysseurantatutkimukseen.
 
6 lasta huostaan otettu Kai-
nuussa 1.1.-31.4.2007 
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Asiakkaat/potilaat ym-
märtävät varhaisen 
tunnistami-
sen/hoitamisen merki-
tyksen oman terveyten-
sä kannalta  

lon piirissä olevien 
lasten (0-17-vuotiaat) 
määrän kasvu saa-
daan suunnitelmakau-
della kääntymään las-
kuun  
 
Toimeentulotuen tarve 
vähenee, mittari tuen 
saajien osuus väestös-
tä (<8%) 
 
Potilas- ja sosiaa-
liasiamiehelle tehdyt 
yhteydenotot ja muistu-
tukset vähenevät 10 % 

 
 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Haluttu ja arvostettu 
työpaikka 

Riittävä, ammattitaitoi-
nen, innovatiivinen, 
motivoitunut , yhteis-
työkykyinen ja sitoutu-
nut henkilöstö = Hyvin-
voiva henkilöstö 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hyvä henkilöstöjohta-
minen, joka mahdollis-
taa urakehityksen ja 
huomioi ikääntymisen 
 
Kilpailukykyinen henki-
löstöpolitiikka, jolla tue-
taan henkilöstön osaa-
mista ja hyvinvointia 
 
Henkilöstöresurssit 
kohdennettu palvelutar-
peen mukaan. 
 
Oikeudenmukainen, 
kannustava palkkaus, 
palvelujen kehittämisen 
tarpeista lähtevä täy-
dennyskoulutus ja työn-
ohjaus. 

Lääkärien, psykologien 
ja sosiaalityöntekijöi-
den rekrytointi onnistu-
nut 90 %:sti 

Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimuksien tu-
lokset kehittyvät myön-
teiseen suuntaan 
 

Sairauspäivien määrä 
vähenevät (henkilöstö-
tilinpäätös) 

Lääkäritilanne pepan erikois-
sairaanhoidossa hyvä. Neu-
volaan ja kouluterveyden-
huoltoon  tarvittaisiin lisä-
resursseja, mutta pepassa ei 
ole lääkärivakansseja. 
 
Pätevien sosiaalityöntekijöi-
den puute hankaloittaa työjär-
jestelyjä erityisesti lastensuo-
jelussa. Tilanne pahenemas-
sa edelleen.   
 
Sairauslomapäiviä vuosikol-
manneksen aikana 2124, 
mikä on viime vuoden tasoa. 
Erityisen paljon nyt ollut seutu 
2:lla. 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Lasten, nuorten, nais-
ten ja perheiden sosi-
aali-, terveys- ja eri-
koissairaanhoidon pal-
velut saatavissa tar-
peenmukaisesti, oikea-
aikaisesti ja tasapuoli-
sesti Kainuussa. 

Vammaispalvelut ja 
aikuissosiaalityö toteu-
tuu koko maakunnan 
alueella samantasoi-
sesti: laadukkaasti ja 
tehokkaasti ja samoilla 
toimintaperiaatteilla 

Toimiva palveluraken-
ne sekä poti-
las/asiakas- ja voima-
varakeskeiset hoito- ja 

Tarkoituksenmukainen 
ja toimiva julkisen, yksi-
tyisen, järjestöjen ja eri 
ammattiryhmien välinen 
työnjako kaikissa toi-
minnoissa= verkostoitu-
nut palvelutuotanto 
 
Toimiva organisaation 
sisäinen työnjako ja 
yhteistyö (esh, pth ja 
sos.h) toteutuu.  
 
Perhekeskukset 
 
Maakunnalliset asian-
tuntijat  
 
Toimivat tieto- ja laa-
dunhallintajärjestelmät 

Hoitotakuu toteutuu 
perhepalveluissa 

Toimeentulotuen käsit-
telyaika alle 14 vrk 

Vammaispalvelujen 
päätökset 1 kk:n kulu-
essa siitä, kun hake-
mus täydennettynä 
saatu päätöksentekijäl-
le   

Yhteistyöhankkeiden 
määrä vähintään 5 

Perhekeskuksista to-
teutunut 2 

Perhepalvelujen eri-
koissairaanhoidon 
sairaansijojen määrä 
vähenee vuoden 2004 

Hoitotakuun toteutuminen  
 
Toimeentulotuen käsittelyaika 
yl. 7-8 päivää. 
 
Vammaispalvelupäätöksiä ei 
vielä saada muiilla seuduilla 
tehtyä 1 kk sisällä kuin seutu 
2:lla.  
 
Pepa mukana 15 hankkeessa 
 
Paltamon perheasema aloit-
tanut toimintansa. 
 
Kehitysvammaisten tilapäis-
hoidon organisointi Kuusan-
mäen tiloihin  
suunnitteilla, toteutetaan 
kahdessa vaiheessa.  
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palveluketjut maakun-
nallisen, seudullisen ja 
paikallisen tason kes-
ken.  

 

tilanteesta 17 %:lla  
Perhepalvelujen organisaa-
tiomuutoksen suunnittelutyö-
ryhmä luonut uuden  organi-
saatiomallin, jossa perhepal-
velut jakautuvat 4 palvelupro-
sessiin ( lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden terveyden-
huoltopalvelut, lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden sosiaa-
lihuollon palvelut, aikuissosi-
aalityö ja vammaispalvelut). 
 Seuduille perustetaan per-
hekeskuksia ja perheasemia, 
jotka tekevät yhteistyötä kun-
nan, järjestöjen seurakunnan 
ym. kanssa. 
Sairaansijojen määrä vähen-
tynyt 2 vuodessa 13,3 % 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Pitkäjänteinen talous-
suunnittelu 

Kokonaistaloudellinen 
näkökulma toiminnan ja 
talouden suunnittelus-
sa. 

Taloudenhoito kaikkien 
esimiestasojen hallin-
nassa 

 
 
 
 
 

Toimiva kustannusseu-
ranta 
 
Henkilöstö osallistuu 
talousarvion suunnitte-
luun ja sitoutuu sen 
toteuttamiseen.  
 
Riittävät, vaikka tiukat 
taloudelliset resurssit 
käytettävissä. 
 
Palvelujen kilpailutus ja 
hankinta hallitaan 
 

Yksikkökustannukset 
nousevat vuositasolla 
enintään 3 %  

Perhepalvelujen verrat-
tavissa olevat kustan-
nukset alle valtakun-
nan keskiarvojen 

Asumispalvelujen kustannuk-
set näyttävät toteutuvan 
synkkinä. Ylitykset toteutuvat 
lastensuojelussa. Myös avus-
tuksia on jouduttu myöntä-
mään arvioitua enemmän. 
Toimeentulotuen, elatustuen 
ja omaishoidon kustannukset 
näyttävät ylittävän budjetin. 
Myös perhehoidon budjetti 
ylittyy, tosin se on edullisin 
vaihtoehto asumispalveluille. 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
Perhepalvelujen tuot-
taminen toteutuu ene-
nevässä määrin Kai-
nuussa joko omana 
toimintana tai ostopal-
veluina  
 
Perhepalvelujen tulos-
alue on osa Kainuun 
aktiivista elinkeinotoi-
mintaa. Se on sekä 
tärkeä työllistäjä että 
hyvinvointipalvelujen 
tuottaja avainväestö-
ryhmälle, jonka varassa 
on Kainuun tulevaisuus 
(lapset ja nuoret).  
 

Lapsiperheiden tuki 
toteutetaan asiakkai-
den, moniammatillisten 
asiantuntijatyöryhmien, 
yritysten ja järjestöjen 
yhteistyönä.  
 
Kunnat ja maakunta -
kuntayhtymä tekevät 
tiivistä yhteistyötä per-
hepalvelujen tuottami-
sessa erityisesti paikal-
listasolla. 

Perhepalvelujen ja 
kuntien toimijoiden 
yhteisten paikallisten 
kokousten määrä 

Perhepalvelut/pene järjesti 
yhteistilaisuuden Kainuun 
peruskoulujen rehtorien 
kanssa koulupsykologisen 
työn järjestelyistä v. 2008 
alkaen.  
 
Pepa on osallistunut vam-
maisten ja kehitysvammais-
ten järjestöjen järjestämiin 
tilaisuuksiin. 
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Toimintasuunnitelma 2007  
 
Perhekeskusten suunnittelu jatkuu ja toteuttaminen käynnistyy eri puolilla Kainuuta perhekeskusprojektin 
edetessä. Perhekeskuksista lapsiperheet saavat lähipalvelunsa �yhdeltä luukulta�. Jokaiselle seudulle perus-
tetaan vähintään yksi perhekeskus. 
 
Perhetyön oheen luodaan kiireellistä apua tarvitseville lapsiperheille tilapäiskotihoidon palvelu. Perhetyötä 
suunnataan entistä tehokkaammin tukea tarvitseville perheille. Perhetyön asiantuntijaresurssien käyttöä 
laajennetaan koko Kainuun alueelle. 
 
Lastensuojelussa panostetaan sijaisperheiden lisäämiseen ja kouluttamiseen ja perhehoidon organisoimi-
seen Kainuun alueelle sekä päätetään kustannusvertailujen pohjalta maakunta -kuntayhtymän oman sijais-
huoltoyksikön perustamisesta sekä nuorten kuntoutusyksikön perustamisesta, joka toimisi lastensuojelun ja 
nuorisopsykiatrian yhteisenä avohuollon yksikkönä.  
Sosiaalityön ympärivuorokautinen päivystys aloitetaan 1.1.2007  
 
Työvoiman palvelukeskukset luovat toimintamallin, jossa määritellään asiakkuuden syntymisen ja päättymi-
sen prosessit ja kriteerit. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostetaan maakunnan, työvoimahallinnon ja 
kuntien moniammatillisena yhteistyönä Työkunto-hankkeen avulla.  
 
Sosiaalityön henkilöstörakennetta uudistetaan vastaamaan nykyistä koulutusta: sosiaalityöntekijöiden ja 
sosionomien tehtävät selkiytetään ja sen pohjalta henkilöstörakenne uudistetaan tarvetta vastaavaksi (pro-
jekti).  
 
Tilapäistä hoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve kartoitetaan ja tilapäishoito keskite-
tään omiin ympärivuorokautisesti toimiviin hoitoyksikköihin. 
 
Kehitysvammaisten koululaisten kesäajan hoidon järjestäminen siirtyy Kainuun kuntien päivähoidolta ja kou-
lutoimelta maakunta -kuntayhtymän perhepalvelujen järjestettäväksi ja kustannettavaksi. Kustannusarvio on 
101 000 euroa/vuosi, mikä sisältää palveluun liittyvät henkilöstö-, kuljetus-, ruokailu- ja siivouskulut. 
 
Vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa -hankkeessa luodaan Kai-
nuuseen yhtenäiset, asiakaslähtöiset toimintatavat. Vammaispalvelulain pohjalta myönnettyjen kuljetusten 
maksujärjestelmä ja myöntämisperusteet yhdenmukaistetaan. Ryhmäkuljetusten järjestäminen toteutetaan 
vuoden 2006 selvityksen pohjalta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Neuvoloissa kehitetään erityisesti äitiys-, neuvola- ja kouluterveyslääkärien työtä, tehostetaan lasten saira-
uksien varhaista toteamista ja hoitoa yhteistyössä lasten erikoissairaanhoidon kanssa ja naistentautien var-
haista toteamista ja hoitoa naisten tautien erikoissairaanhoidon kanssa sekä äitiyshuoltoa yhteistyössä syn-
nytysosaston kanssa mm. yhteisillä suunnittelutyöryhmillä, konsultaatiokäytäntöjä uudistamalla, työkierto-
mahdollisuuksia järjestämällä jne. 
 
Lastentaudeilla panostetaan hoidonporrastuksen ja yhteistyön kehittämiseen erityisesti astmalasten osalta 
lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa. Etäpoliklinikkatoimintaa jatketaan lastenlääkäritilanteen 
korjautumisen myötä.  
 
Naistentautien osaston yhteyteen perustetaan vastuualueen aikuispotilaita varten sytostaattipoliklinikka. Sen 
tehtävänä on huolehtia vastuualueen sytostaattipotilaiden lääkehoidosta ja niihin liittyvistä erityistehtävistä. 
Poliklinikkaa käytetään myös osastohoitoihin liittyvien jatkokäyntien hoitopaikkana. 
 
Nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa panostetaan erityisesti kuntouttavaan työhön yhteistyössä 
perheneuvolan ja sosiaalityön kanssa (kts. yllä mahdollinen nuorten kuntoutusyksikön perustaminen). Lanu-
työtä laajennetaan, kun saadaan lisäresurssia. 
 
Uuden nuorisopsykologin viran avulla kehitetään nuorten seudullisia mielenterveyspalveluita kohderyhmänä 
erityisesti koulunsa keskeyttävät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Nuorisopsykologi toimii perheneuvolan 
alaisuudessa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä.  
 
Perheneuvolassa väestövastuisen työnjaon rinnalla kehitetään asiakasryhmäkohtaista työnjakoa, jonka avul-
la hyödynnetään työntekijöiden erityisosaamiset tehokkaammin ja tehostetaan psykiatrisen erikoissairaan-
hoidon ja perheneuvolan yhteistyötä.   



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   
  Talous - seuranta 1.1. - 30.4.2007 

49

 
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyn ja hoidon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi toimii maakunnal-
linen asiantuntijatyöryhmä (seriryhmä), joka järjestää koulutusta henkilökunnalle ja tekee ERVA -yhteistyötä 
OYS:n kanssa seritutkimuksissa.  
 
Sosiaalityön teknologia -hankkeen avulla mallinnetaan edelleen selviytymisuhassa olevan lapsen/nuoren 
palveluketjua, kehitysvammaisen lapsen hoitopolkua sekä lastensuojelun, elatusturvan ja toimeentulotuen  
prosesseja. Laadunhallinta etenee perhepalvelujen johtamisen ja eri palvelujen auditointeina. 
 
 

 
 
Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellulla tavalla mutta asiakaspalvelujen ostot tulevat ylittä-
mään talousarvion 1,3 milj. euroa, johtuen lastensuojelun kustannusten kasvusta. Avustukset ylittyvät perus-
toimeentulotukimenojen ylityksen vuoksi 0,4 milj. euroa. 
 
1.8.6 Vanhuspalvelut 
 

Perustehtävä 
Vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seudullisesti ja 
paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona 
asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan 
omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa. 

Arvot 
 

Voimavaralähtöisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus 
 

Visio 2015 
Ikääntyvä kainuulainen vanhus selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan oikea-aikaisten palve-
lujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen ympärivuorokautinen hoiva- ja hoito vanhuk-
sen omia valintoja kunnioittaen. 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Kainuulaisten vanhus-
ten tarpeita vastaavat 
ja helposti saavutetta-
vat palvelut, joilla 

Palvelut suunnitellaan ja 
toteutetaan asiakkaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin ja tar-
veharkintaan perustuen.  

Kotihoidon palveluja 
saa 25% yli 75 vuo-
tiaista (sekä sään-
nölliset että tilapäi-

Palvelut kohdentuneet ensisi-
jaisesti yli 75 �vuotiaille. 
Esim. Ylä-Kainuussa kotihoi-
don palvelujen piirissä 813 
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tuetaan ensisijaisesti 
kotona asumista. 
 
 
 

 
Palveluilla tuetaan vanhus-
ten omia voimavaroja sekä 
osallistumismahdollisuuksia.
 
Vapaan valinnan periaat-
teen toteutuminen olemassa 
olevien vaihtoehtojen puit-
teissa. 

set asiakkaat vuo-
den aikana yhteen-
sä). 
 
90 % asiakkaista on 
tyytyväisiä saamiin-
sa palveluihin. 
 
Asiakaspalaute 
- yhteydenotot sosi-
aali- ja potilasasia-
miehiin eivät li-
säänny, yhteyden-
ottojen määrä jää 
alle 50. 

asiakasta, joista yli 75 vuotiai-
ta 557. 
 
Asiakaspalautekyselyn tehty 
osaan tulosyksikköjä, niissä 
tulos hyvä.  
 
Potilasasiamieheen muutamia 
yhteydenottoja. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Vanhuspalveluissa 
työskentelee pää-
sääntöisesti vakitui-
nen, ammatillisesti 
osaava ja työhönsä 
sitoutunut henkilöstö, 
joka voi hyvin. 
 
 
 
 
 
 

Koulutetun ja ammattitaitoi-
sen henkilöstön saatavuu-
den turvaaminen. 
 
Henkilöstöresurssit on koh-
dennettu 
palvelutarpeen mukaisesti. 
 
Henkilöstön koulutustason 
nostaminen. 
 
Johtamisosaamiseen pa-
nostaminen. 

Työyhteisöjen toi-
mivuustutkimustu-
lokset maakunnan 
tulosalueiden keski-
tasoa 
 
Laatusuosituksen 
mukainen keskiver-
to henkilöstömitoi-
tus eri palvelukoko-
naisuuksissa. 
 
Koulutuspäivien 
lkm/työntekijä (vä-
hintään 3 
pv/työntekijä/vuosi) 
 
Kehityskeskustelut 
käydään vakituisen 
henkilöstön kanssa 
1 x vuodessa. 

Tulosyksiköissä käyty läpi 
v.2006 lopulla toteutettua 
työhyvinvointikyselyä, sen 
tulokset hyvää keskitasoa. 
 
Sairauspoissaolot edelleen 
korkeat. 
 
Täydennyskoulutusvelvoitteen 
toteutuminen kysymysmerkil-
lä. 
 
Yksiköissä keskiverto henki-
löstömitoitus. Yksiköissä tehty 
työvuorojen uudelleen järjes-
telyjä, esim. Kajaanin seudun 
kotihoidossa. 
 
Kehityskeskustelut aloitettu 
kaikilla seuduilla. 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Paikallisesti, seudulli-
sesti ja maakunnalli-
sesti toimivat, asia-
kas- ja voimavaraläh-
töiset palveluketjut ja 
rakenteet.  
 
 
 
 

Palvelurakenteen muutos 
korjaavasta ennakoivaan ja 
ehkäisevään toimintaan. 
 
Saumaton yhteistyö eri 
toimijoiden ja palveluntuot-
tajien kanssa. 
 
Käytössä on toimiva hoidon 
ja  laadun arviointi- ja seu-
rantajärjestelmä. 

Vanhusten palvelu-
tarpeen arviointi 
toteutetaan lain 
mukaisessa määrä-
ajassa. 
- kiireellisessä 

tapauksessa 
välittömästi 

- muissa tapauk-
sissa 3-5 vrk:n 
kuluessa palve-
lupyynnöstä 

RAI � järjestelmän 
tulokset 

Palvelutarpeen arviointi toteu-
tunut määräajassa kaikilla 
seuduilla. 
 
Palveluketjun toimivuutta 
heikentää joillakin alueilla 
mm. huono lääkäritilanne. 
 
RAI-järjestelmän käyttöönotto 
meneillään, koulutuksiin on 
osallistuttu ja pilottiyksiköt on 
valittu kaikilla seuduilla.  

Talous 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Kokonaistaloudellinen 
kannattavuus palvelu-
ja tuotettaessa ja jär-

Toimintaan on varattu riittä-
vät taloudelliset edellytykset 
huomioiden palvelurakenne 

Talousarvion toteu-
tuminen. 
 

Talousarvion toteumaa seu-
rattu säännöllisesti kuukausit-
tain ja raportoitu eteenpäin; 
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jestettäessä. 
 
 
 
 

ja palvelutarpeen lisäänty-
minen. 
 
Toimiva ja ennakoiva kus-
tannusseuranta kaikilla 
tasoilla sekä välitön puuttu-
minen tarvittaessa. 

Talouden säännölli-
nen seuranta ja 
raportointi kuukau-
sittain sekä tarvitta-
vat toimenpiteet. 

tämänhetkisen ennusteen 
mukaan toimintatulot alittuvat 
ja menot ylittyvät palvelujen 
ostoissa sekä avustuksissa. 
 
Toimintaa tehostavia toimen-
piteitä tehty mahdollisuuksien 
mukaan. 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämää-
rät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Elinvoimaiset vanhus-
palvelut muodostuvat 
laajassa yhteistyössä 
Kainuun Maakunta - 
kuntayhtymän, yksi-
tyisten palveluntuotta-
jien, kolmannen sek-
torin ja peruskuntien 
välillä. 
 
Osallistuvat ja vaikut-
tavat sekä toimintaky-
kyiset kainuulaiset 
vanhukset. 
 
Teknisten apuvälinei-
den tehokas hyödyn-
täminen vanhuspalve-
luissa. 

Ikärakenteen muutos näh-
dään yhteisenä mahdolli-
suutena, joka lisää Kainuu-
seen työpaikkoja ja hyvin-
vointia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien aktiivinen 
etsintä ja kokeilu. 

Yhteistyön toimi-
vuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähintään yksi tek-
nologiahanke/vuosi. 

Yhteistyötä tehty eri toimijoi-
den kanssa vaihtelevasti. 
Toiminta hakee vielä muoto-
aan. 
 
 
 
 
 
Kajaanin seudulta osallistuttu 
kaksi (2) kertaa Kajaanin 
vanhusneuvoston kokouk-
seen. 
 
 
Ylä-Kainuussa Suomussal-
men kotihoito mukana Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun 
hallinnoimassa KATE-
hankkeessa. 

 
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 (Vanhuspalvelut) 
 
Vanhuspalvelujen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä huomioidaan kolmen vanhuspalveluseudun 
erilaisuus. Palvelujen tehtävänä on kaikissa tilanteissa edistää asiakkaan omaa elämänhallintaa. Lisäksi 
palvelujen tulee perustua ehkäisevään ja kuntouttavaan työotteeseen. 
 
Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee 
perustua tutkittuun tietoon. Tämä mahdollistuu, kun otetaan käyttöön hoidon ja laadun arviointia mittaava 
seurantajärjestelmä.   
 
Kotona asumista tukevat palvelut / Omaishoito 
- Kotona asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja aina ensisijainen vanhusten palve-

lumuoto 
- Kotihoidon rooli asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona korostuu entisestään kodin ja 

asumispalvelujen/laitoshoidon välimaastossa 
- Palveluohjauksen keinoin esitellään asiakkaille ja heidän omaisilleen mahdollisimman monipuolinen 

käytettävissä oleva palvelutarjonta niin julkisen kuin yksityisten palvelujen osalta, unohtamatta kolman-
nen sektorin osuutta 

- Panostetaan dementoituvien asiakkaiden hoitoon ! dementoivien sairauksien mahdollisimman varhai-
nen tunnistaminen sekä muistihoitajatoiminnan kehittäminen 
 

- Omaishoidon tuen kehittämishankkeen avulla kehitetään omaishoidon tukijärjestelmää ja haetaan vaih-
toehtoja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen 

 
Ympärivuorokautista hoivaa/hoitoa järjestetään asetetun ja hyväksytyn tavoitteen mukaisesti eli vuonna 2007 
ko. palvelua järjestetään 9,5 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 740 ympärivuoro-
kautista asumis- ja laitoshoitopaikkaa. Ympärivuorokautinen hoiva/hoitopaikka tarvearvio sekä sijoitus tapah-
tuu aina seudullisen SAS-ryhmän kautta.  
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Asumispalvelut 
- Asumispalvelujen käytössä jatketaan suuntaamista asetetun tavoitteen mukaan huomioiden vanhuspal-

veluseutujen erilaisuus ja asumispalvelupaikkojen käyttöaste 
- Yhteistyötä tehdään kilpailutuksessa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa 
- Asetetaan maakunnallinen tavoite lyhytaikaispaikkojen määrän suhteen 
 
Laitoshoito 
- Panostetaan toiminnan sisältöjen kehittämiseen hoivaosastojen osalta 
 
Henkilöstö 
- Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön vakinaistaminen erillisen suunnitelman mukaisesti siten, että ensi-

sijaisesti vakinaistetaan kotihoidossa olevat paikat 
- Henkilöstörakenteen muutosta jatketaan siten, että muutetaan lähityöntekijöiden/hoitoapulaisten paikkoja 

lähihoitajien tehtäviksi aina tehtävien vapautuessa 
- Linjataan vanhuspalvelujen henkilöstörakenteen tavoitemitoitukset ammattiryhmittäin eri palveluissa 
- Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan erityisesti mielenterveystyön ja kuntouttavan työn osaaminen  
- Henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumisessa painopistealueina ovat dementiaosaaminen, mie-

lenterveystyö sekä kuntoutus 
 
Laatutyö 
- Edetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän laatutyön suunnitelman mukaisesti 
- Otetaan käyttöön systemaattinen hoidon- ja laadun seuranta- ja arviointijärjestelmä (RAI) 

 
 

 
 
 
Henkilöstökulut ylittävät seutu I:n asumispalveluissa 0,5 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Ylitykset johtu-
vat sairaslomien suuresta määrästä.  Vanhusten asumispalveluiden ostot ylittävät tämän hetken tiedon mu-
kaan talousarvion 0,8 milj. euroa.  Lisäksi omaishoidontuet ylittyvät 0,1 mil. euroa ja tilavuokrat 0,1 milj. eu-
roa.
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2. Liikelaitokset 
 

2.1 Kainuun ammattiopisto 
 

Missio 
Kainuun ammattiopisto vastaa toiminta-alueensa toisen asteen ammatillisesta 

koulutuksesta sekä tarjoaa opiskelijoille elämän eväät, ammattitaidon ja jatko-opintokelpoisuuden 
Visio 2015 

Kainuun ammattiopisto on valtakunnallisesti kilpailukykyinen 
Toimintaperiaatteet 

Ammattitaito, asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu 
 

Asiakas ja asukas  
Strategiset pää-
määrät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Koulutusrakenne 
vastaa kysyntää  
 
Opiskelijoiden 
oikeat opiskeluva-
linnat, hyvät oppi-
miskokemukset ja 
hyvä mielikuva  
 
Työelämän osaa-
misen kehitysor-
ganisaatio 

Asiakaslähtöinen koulutus-
suunnittelu ja ennakointi  
 
Oikea hinta-laatusuhde  
 
Opiskelijoilla ammattitaito, 
jolla on kysyntää  
 
Vaikuttava markkinointi  
 
Proaktiivinen verkostoyh-
teistyö  
 
Toimivat työelämäpalvelut 

Hakijoita enemmän kuin 
aloituspaikkoja, kerroin > 
1,20 (nuorisoaste)  

 
Opiskelijapalaute χ2007 > 
χ2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
Työllistyminen ja sijoit-
tuminen jatko-opintoihin 
>55 % (nuorisoaste)  
 
 
 
 
Työllistyminen vähintään 
Kainuun TE-keskus taso 
(aikuiskoulutus) 
 
KAOn valmistuvista tai 
valmistuneista opiskeli-
joista 6 % suorittaa yli-
oppilastutkinnon 

Nuorisosasteen hakukerroin 
kevään 2007 yhteishaussa 
oli 1,21  
 
Opiskelijapalautejärjestelmän 
uusintatyö käynnistyi yhteis-
työssä suurten koulutuksen 
järjestäjien - kuntayhtymien - 
kanssa. Tavoitteena on yh-
teismitallinen ja laajan vertai-
luaineiston sisältävä järjes-
telmä  
 
Vuoden 2007 tulosrahoitus-
peruste on 68,6 % (OPH, tulos-
rahoitus 2007, mittausjakso 2001 �  
31.7.2004) 
 
 
Alkuvuoden 2007 tietoja 
saadaan syksyllä 2007.  
 
Vuoden 2007 tuloksia saa-
daan seuraavalla seuranta-
jaksolla.  

Henkilöstö ja uudistuminen 
 

Strategiset pää-
määrät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Henkilöstön koko-
naisosaaminen on 
kysynnän mukais-
ta  
 
Turvallinen työym-
päristö  
 
Työkykyinen hen-
kilöstö  
 

Henkilöstön kyvykkyys ja 
osaamisen tunnistaminen  
 
Henkilöstön strateginen 
tietoisuus  
 
Yrittäjämäinen tapa toimia  
 
Sitoutunut henkilöstö  
 
Hyvä yhteishenki 
 

Henkilöstön kehittämi-
seen käytetään 1,5 % 
liikevaihdosta  

 
Henkilöstöpalaute χ2007 > 
χ2006  
 

Henkilöstön kehittämistä 
seurataan määrällisesti.  
Seurantajakson toteutuma 
on 1,8 %.   
 
Palaute otetaan syksyllä 
2007 
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Kehityskeskusteluprosessin 
vaikuttavuus  
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
 

Strategiset pää-
määrät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Keskitytään 
omaan ydintoimin-
taan  
 
Palvelutuotannon 
edellyttämä infra-
struktuuri  
 
Sisäiset prosessit 
ovat joustavia ja 
sujuvia  
 

Muutoshallinta  
 
Kehittämisaktiivisuus arki-
työssä 
 
Lukio, AMK ja työmarkkinat 
� siirtymisprosessi  
 
Toimiva alihankintajärjes-
telmä  
 
Opiskelijan oppimistarpeet 
huomioon ottava toiminta-
tapa  

Negatiivisten keskeyttä-
misten osuus on < 4 % 
(nuorisoaste)  

 
Täyttöaste on > 94 % 
(nuorisoaste)  
 
 
Maahanmuuttajakoulutus 
on käynnistynyt  
 

Negatiivisten keskeyttänei-
den osuus oli 1.7 % 
(20.1.2007 laskentapäivän tilanne) 
Täyttöaste oli  86,0 % 
(20.1.2007 laskentapäivän tilanne) 
  
Maahanmuuttajien ammatilli-
seen peruskoulutukseen 
valmistavan koulutuksen 
perussuunnittelua on jatket-
tu. Koulutus käynnistyy syk-
syllä 2007. 

Talous 
 

Strategiset pää-
määrät 

Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�
30.4.2007 

Terve talous  
 
Tulos mahdollistaa 
toiminnan kehittä-
misen  
 

Kyky investoida tulokselli-
sesti  
 
Kannattava toiminta  
 
Toiminta sovitetaan talou-
dellisiin mahdollisuuksiin  
 

Kansainväliseen toimin-
taan käytetään 1,0 % 
liikevaihdosta  

 
 
 
 
Kehittämiseen käytetään 
yhteensä 5,0 % liike-
vaihdosta  

 
 
 
 
Liiketoiminnan tulos on 
johtokunnan asettaman 
tavoitteen mukainen  
 

Kansainvälinen toiminta jat-
kui vilkkaana. Tukirahoitusta 
haettiin 23 uuteen hankekoh-
teeseen joko koordinaattori-
na (11) tai partnerina (12). 
Seurantajakson toteutuma 
on 0,7%. 
 
Uusia perustehtävään liittyviä 
kärkihankekokonaisuuksia 
on vireillä luonnonvara-alan 
Kantripolis ja työelämäyhte-
yksien toimintakokonaisuus. 
Seurantajakson toteutuma 
on 2,8%. 
 
Taloutta on seurattu ja enna-
koitu järjestelmällisesti ja 
kattavasti koko KAOssa. 
Ennusteen mukaan KAO 
saavuttaa asetetut tavoitteet. 

 
Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet ja mittareille asetetut arvot saavutetaan 
 
SITOVAT TAVOITTEET JA MITTARIT 2007 
 
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS  
 
Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,20 (nuorisoaste) 
• Markkinointia kehitetään uudistetun markkinointisuunnitelman mukaisesti. 
• Kaikki tuotettu koulutus on korkealaatuista. 
 Sovitetaan määrällinen ja sisällöllinen tarjonta kysyntäennusteeseen. 
 Tarkennetaan ennustamista / ennakointia ja kehitetään koulutustarjontaa. 
• Verkkoviestintää nuorille lisätään ennen kaikkea nuorten ehdoilla. 
• Lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia KAOssa. 
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Opiskelijapalaute χ2007 > χ2006  
• Valitaan palautteen pohjalta keskeisin KAOn yhteinen kehittämiskohde - sovitaan parannusehdotukset ja 

vastuutetaan niiden toteuttaminen. 
• Tehdään uudistettu kiusaamiskysely ja päätetään jatkotoimenpiteistä. 
• Erityisesti työhallinnon palautejärjestelmän (OPAL) tulosten perusteella parannetaan aikuiskoulutuksen 

toiminnallista ja pedagogista toimintaa. 
• Jatketaan toimia opiskelijaviihtyisyyden lisäämiseksi. 
 
Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >55 % (nuorisoaste) 
• Sähköinen opiskelijan toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön. 
• Työnhaun opettamista tehostetaan. 
• Tulosyksiköt järjestävät tapahtumia opiskelijoille ja yleisölle, jossa yhdessä työelämän ja ammattijärjestö-

jen kanssa kerrotaan aloista ja tulevista työvoimatarpeista. 
• Selvitetään koulutusrakenteen sekä työ- ja elinkeinoelämän strategisten näkemysten vastaavuus, johon 

perustuen aloitetaan työelämälähtöinen maakunnan tasoinen toiminnan suunnittelu. 
• Rakennetaan yhdessä AMKn kanssa yhteinen kurssitarjotin, jossa osaamisen tunnustaminen on todettu. 
 
Työllistyminen vähintään Kainuun TE-keskus taso (aikuiskoulutus) 
• Kehitetään hakevaa ja ohjaavaa toimintaa 
• Jalkautetaan �Aikuinen oppijana� � hankkeen tuotokset jokaisen kouluttajan rutiineiksi. 
 
KAOn valmistuvista tai valmistuneista opiskelijoista 6 % suorittaa ylioppilastutkinnon 
• Yo-tutkintoon tähtäävät lukio-opinnot aloittaa 10 KAOn opiskelijaa �lukioputkien� ulkopuolelta. 
• Uudistetaan koulutusprosessi (sisältää jaksotuksen, opiskelijahallinto, prosessiomistaja, jne). 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön kehittämiseen käytetään 1,5 % liikevaihdosta 
• Kehittämiskeskusteluissa esimies sopii kunkin alaisensa kanssa sitovasti osaamisen kehittämisestä 

KAOn tavoitteiden suunnassa. 
• Osa kehittämisresurssista käytetään vuoden kehittämisteemaan (opettamisesta oppimisen ohjaamiseen 

ja tukemiseen) liittyvään koko henkilöstön koulutukseen. 
• Kehitetään menestyneelle henkilölle palkitsemismenettely. 
• Jatketaan tiimiorganisaation kehittämistä ja jatketaan tiiminvetäjien koulutusta. 
• Järjestetään koulutusta kehityskeskustelutaitojen lisäämiseksi. 

 
Henkilöstöpalaute χ2007 > χ2006 
• Jatketaan esimiesten kouluttamista tehtäviinsä. 
• Järjestetään kokonaisvaltainen työterveyshuolto (sis. TYKY ja TYHY) henkilöstön tarpeita vastaavalle 

tasolle. 
• Kehitetään ja toteutetaan omalle henkilöstölle tarvelähtöistä täsmäkoulutusta. 
• Strategiakeskustelua ja �vuorovaikutusta lisätään. 
 
PROSESSIT JA SISÄINEN TEHOKKUUS  
 
Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 4 % (nuorisoaste) 
• Selvitetään eri koulutusalojen / yksiköiden opiskelijoiden keskeyttämisen syyt. 
• Yhteistyötä työhallinnon kanssa jatketaan. 
• �Osallistuva oppilas ja yhteisöllinen koulu� -hanke jalkautetaan. 

 
Täyttöaste on > 94 % (nuorisoaste) 
• Hyvän opetuksen sekä opiskelijahuollon yhteistyön toimin varmistetaan uusien opiskelijoiden saaminen 

ja entisten pysyminen. 
 

Maahanmuuttajien valmentava koulutus on käynnistynyt 
• Koulutuksen perussuunnittelu valmistuu keväällä 2007. 
• Koulutus käynnistyy elokuussa 2007 
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TALOUS 
Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta  
• Lisätään henkilöstön osallistumista visiota tukeviin kansainvälisiin toimiin. 
• Ollaan aktiivinen toimija ja haetaan uusia toimintamuotoja Venäjälle ja Aasiaan. 

 
Kehittämiseen käytetään yhteensä 5,0 % liikevaihdosta 
• Kannustetaan henkilöstöä systemaattiseen kehittämiseen. 
• Keskitytään hanketoiminnassa tiiviisti KAOn perustehtävään. 

 
Liiketoiminnan tulos on johtokunnan asettaman tavoitteen mukainen 
• Perehdytetään henkilöstö talouden seurantajärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen. 
 
 

 
 
 
Kun otetaan huomioon KAO:n puuttuvat tulot ja menot tilikauden tulos osoittaa tällä hetkellä ylijäämää n. 
360 000 euroa.
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2.2 Kainuun Työterveys 
 

Perustehtävä 
Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille hyvän työterveyskäytän-
nön mukaisesti työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja yritysten kanssa sovittaessa työterveyshuoltopai-
notteisia sairaanhoitopalveluja.  
 

Arvot 
Ammatillisuus, joustavuus, kilpailukykyisyys ja ihmisen huomioiva laadukas palvelu 
 

Visio 2015 
Kainuun Työterveys on maakunnallisesti keskeisin työterveyshuolto ja tuottaa laadultaan korkeatasoisia 
työterveyshuoltopalveluja. Työntekijät ovat hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita työhönsä. 

Asiakas ja asukas  
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
 
Asiakkaat saavat työterveys-
huoltopalvelut joustavasti ja 
laadukkaasti hyvän työterve-
yshuoltokäytännön mukaisesti 
 

 
Koko henkilöstö 
osallistuu ja sitoutuu 
oman ja työyksikön 
toiminnan kehittämi-
seen 
 
Lääkärityövoiman 
riittävyys, rekrytointi 
 
Henkilöstön hyvin-
vointi 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt 
 
Asiakaspalaute palveluti-
lanteessa 
 
Asiakaskontaktien luku-
määrä 
 
Hoidon viive 

Ei tehty 
 
Palautelaatikko 
 
16.500 
 
 
1-21 pv. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1.�

30.4.2007 
 
Henkilöstön vastuualueiden ja 
tehtävien määrittely on selke-
ää 
 
Aikaansaava, osaava, innova-
tiivinen, työssään viihtyvä ja 
motivoitunut henkilöstö 
 
 
 

 
Ammattitaitoa kehi-
tetään täydennys-
koulutuksilla  
 
Palvelujen saata-
vuus, erityisesti lää-
kärityövoiman riittä-
vyys koko Kainuun 
alueelle, rekrytointi 

 
Kehityskeskustelujen lu-
kumäärä 
 
Itsearviointi 
 
Työpaikkakokoukset yksi-
köittäin ja koko henkilös-
tön yhteiset kokoukset, 
lukumäärä 
 
Henkilöstön vaihtuvuus  
 
Henkilökunnan koulutuk-
seen käytetyt varat 
 
Lääkärien lukumäärä 

 
43 
 
Ei tehty 
 
Viikottain/kuukausittain
 
 
 
0 
 
1637.34 e 
 
6,5 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1. � 

30.4.2007 
 
Työterveyshuollon ennaltaeh-
käisevää toimintaa tukevat 
mallit työstetty ja ovat käytös-
sä 
 
Kirjaus, laskutus ja talouden 
seuranta toimivat hyvin 
 

 
Koko henkilöstö 
osallistuu ja sitoutuu 
oman ja työyksikön 
toiminnan kehittämi-
seen 
 
Koko henkilöstö 
osallistuu toiminta-

 
Henkilöstön määrällinen 
osallistuminen toimintajär-
jestelmän rakentamiseen 
 
Tilastotietojen hyödyntä-
minen ennaltaehkäisevän 
työn ja sairauspoissaolo-
jen 

Kaikki 
 
 
 
 
Ei tehty 
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Sujuvat toimintaketjut ovat 
käytössä 
 
Tilat ovat koko Kainuussa 
asianmukaiset 
 
 

käsikirjan työstämi-
seen ja se on käy-
tössä 
 
Sisällöllisesti hyvän 
atk-järjestelmän 
toimivuus on häiriö-
töntä 
 
Yhteensopivat tieto-
järjestelmät ovat 
käytössä 
 
Ydinprosessilla on 
toimivat liittymät 
 

seurannassa 
 
Ohjelmisto uusittu 
 
Virheellisen laskutuksen 
määrä 

 
Uusinta käynnissä 
 
Suuri   (kts ed.) 
 

Talous 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1. � 

30.4.2007 
 
Työterveyshuoltokustannukset 
ovat kilpailukykyisiä muiden 
vastaavien palveluiden tuotta-
jien kanssa 
 
Työterveyshuollon toiminta on 
resurssoitu hyvän työterveys-
huoltokäytännön mukaisesti 
 

 
Palvelu tuotetaan 
taloudellisesti suh-
teessa muihin vas-
taavien palveluiden 
tuottajien yksikkö-
kustannuksiin 
 
Talousarvion toteu-
tuminen  
 
Tarvittavien talous-
raporttien saaminen 
 
 

 
Tilinpäätös- ja talousseu-
ranta 
 
Neljä kertaa vuodessa 
työajan seuranta ja kus-
tannuslaskenta 
 
Kunnista tulojen ja meno-
jen raportointi Kajaaniin 
kuukausittain 
 
Kelan korvausluokka 
I/Kelan korvausluokka II 
 
Nettobudjetin toteuttami-
nen 

 
Kuukausittain 
 
 
Jatkuva 
 
 
Kyllä 
 
 
4368/6945 kontaktia 
 
 
Tavoite 

Kainuun elinvoima 
Strategiset päämäärät Menestystekijät Mittarit Toteutuminen 1.1. � 

30.4.2007 
 
Tuotetaan työterveyshuollon 
palveluja kainuulaisille yrityk-
sille, yksityisille ja julkiselle 
laitoksille hyvän työterveys-
huoltokäytännön mukaisesti ja 
näin tuetaan kainuulaisia yri-
tyksiä, yhteisöjä, julkisia lai-
toksia ja niiden työntekijöitä 
perustehtävässään 
 

 
Hyvin toimiva työter-
veyshuolto ja yhteis-
työ yrityksiin, yhtei-
söihin ja julkisiin 
laitoksiin ja niiden 
työntekijöihin  

 
Sairaanhoitokustannusten 
pieneneminen Kainuussa  
 
Asiakkuuksien lukumäärä 
 
Työterveyshuollon työnte-
kijöiden lukumäärä 
 
Kainuun elinvoiman yleiset 
mittarit 

 
? 
 
12.000 
 
43 
 
? 
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Työterveysliikelaitoksen talous toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellulla tavalla. 
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