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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2012 
 
Maakunnan talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma 2012 – 2015 hyväksyttiin maa-
kuntavaltuustossa 28.11.2011 § 62. Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 21.3.2012 § 93. 
 
TOIMINTATUOTOT 
 
Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 2012 arvioitu yhteensä 311 milj. euron suu-
ruisiksi. Tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 99,7 milj. euroa, joka on 
32,1 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 verotietojen 
mukaan ennustettu kuntien maksuosuus kuluvalle vuodelle on 249,7 milj. euroa. 
Maksuosuuden lopullinen määrä selviää syksyllä kun vuoden 2011 verotus valmistuu. 
Toimintatuotot toteutumiseen liittyy epävarmuus verotulojen maksuunpanon toteutu-
misen osalta. 
 
TOIMINTAKULUT 
 
Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 53,4 milj. euroa. Tämä 
on 32,7 % koko vuodelle varatusta käyttösuunnitelmasta, joka on 163,7 milj. euroa. 
Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausi-
kohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden 
mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan n. 2,3 milj. euroa käyttö-
suunnitelmaa suurempana. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 352 htv2.  
Huhtikuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli 3 392 htv2. Sosiaali- ja terveystoimen 
htv2 ylittyy 36 htv:ta ja muut ylittävät tavoitteensa yhteensä 10 htv:lla.  
 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 15,8 
milj. euroa. Tämä on 32,6 prosenttia käyttösuunnitelmaan varatusta määrärahasta. 
Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 2,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylit-
tävät näillä näkymin käyttösuunnitelman 6,2 milj. eurolla. Tämä johtuu OYS:in ostojen 
liian pienestä määrärahavarauksesta verrattuna muuttuneeseen kustannusrakentee-
seen, joka toteutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutoksen myötä.   
 
Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 31,3 % budjetoidusta eli 12,0 milj. euroa. 
Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi. Huhtikuun ennus-
teen mukaan muiden palvelujen ostot ylittyvät n. 0,5 milj. euroa. 
 
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,8 % budje-
toidusta eli 8,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 34,0 %. Huhtikuun 
ennusteen perusteella tarvikemenot ennustetaan ylittyvän n. 0,9 milj. euroa. 

 
Avustukset ovat toteutuneet 30,3 % budjetoidusta eli 5,0 milj. euroa. Vastaava luku 
viime vuonna oli 5,1 milj. euroa, joka oli 29,1 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin 
kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu en-
nusteessa. Avustusten arvioidaan ylittyvän n. 0,4 milj. euroa. 
 
Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 33,9 % budjetoidusta eli 4,8 milj. eu-
roa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 4,3 milj. euroa eli 33,8 % toteumasta. Mui-
den kulujen arvioidaan ylittyvän n. 0,2 milj. euroa.  

 
Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.  
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Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan n. 
0,1 milj. eurolla. 
 
TULOSENNUSTE 
 
Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan n. 10 milj. euroa alijäämäinen.  Ali-
jäämää suurimmalta osalta tulee henkilöstökuluista ja asiakaspalveluiden ostoista.  

 
 
 
 

           

22.5.2012  

1000 Kainuun maakunta  

Tilinpäätös

2011

TA 

Muutosten 

jälkeen

2012

Tot. 

1 - 4.2011

Tot.

1 - 

4.2011

/ TP 

2011 , %

Tot. 

1 -4.2012

1-4.2012

/TA2012 

muut.jälk 

%

Muutos

1-

4.kul.vuo

si

/1-4 

Korjaukse

t

ENNUSTE 

koko vuosi

ylitys/ 

alitus

Kasvu-

%

* 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR
* 1.000 

EUR
* 1.000 EUR

* 1.000 

EUR

ENN / 

TP -10

MYYNTITUOTOT 259 738 273 017 84 887 32,7 89 790 32,9 5,8 1 250 273 121 104 5,2

MAKSUTUOTOT 22 484 24 707 6 978 31,0 7 071 28,6 1,3 1 150 24 663 -45 9,7

TUET JA AVUSTUKSET 9 890 9 576 2 322 23,5 1 961 20,5 -15,6 1 300 9 782 206 -1,1

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 087 3 201 874 28,3 932 29,1 6,6 130 3 185 -16 3,2

T O I M I N T A T U O T O T 295 199 310 502 95 061 32,2 99 754 32,1 4,9 3 830 310 751 249 5,3

Palkat ja palkkiot -127 024 -128 426 -38 758 30,5 -41 742 32,5 7,7 -1 464 -129 618 -1 192 2,0

Henkilösivukulut -35 262 -35 355 -10 747 30,5 -11 744 33,2 9,3 -415 -36 476 -1 121 3,4

HENKILÖSTÖKULUT -162 286 -163 780 -49 505 30,5 -53 486 32,7 8,0 -1 879 -166 094 -2 314 2,3

Asiakaspalvelujen os -48 699 -48 527 -14 779 30,3 -15 836 32,6 7,2 -2 410 -54 737 -6 211 12,4

Muiden palvelujen os -36 810 -38 490 -10 963 29,8 -12 042 31,3 9,8 -950 -38 975 -485 5,9

PALVELUJEN OSTOT -85 509 -87 017 -25 742 30,1 -27 877 32,0 8,3 -3 360 -93 712 -6 696 9,6

AINEET, TARVIKKEET J -23 523 -24 232 -8 001 34,0 -8 191 33,8 2,4 -200 -25 172 -940 7,0

AVUSTUKSET -17 574 -16 758 -5 112 29,1 -5 081 30,3 -0,6 -650 -17 194 -436 -2,2

MUUT TOMINTAKULUT -12 995 -14 241 -4 390 33,8 -4 822 33,9 9,9 0 -14 467 -225 11,3

T O I M I N T A K U L U T -301 887 -306 028 -92 750 30,7 -99 457 32,5 7,2 -6 089 -316 638 -10 610 4,9

T O I M I N T A K A T E -6 688 4 473 2 311 -34,6 296 6,6 -87,2 -2 259 -5 888 -10 361 -12,0

RAHOITUSTUOTOT JA -K -192 -428 9 -4,7 17 -4,1 92,4 -100 -248 180 29,0

V U O S I K A T E -6 880 4 045 2 320 -33,7 314 7,8 -86,5 -2 359 -6 135 -10 181 -10,8

POISTOT JA 

ARVONALENNUKSET
-4 227 -4 448 -1 370 32,4 -1 417 31,9 3,5 -21 -4 315 133 2,1

T I L I K A U D E N   T U L O S -11 107 -403 950 -8,6 -1 104 274,1 -216,1 -2 380 -10 451 -10 048  

Käyttötalousraportti 1.1. - 30.4.2012
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 Maakunnan tase 30.4.2012 (ilman liikelaitoksia)
 

VASTAAVAA  4/ 2012  4/ 2011 2010 VASTATTAVAA  4/ 2012  4/ 2011 2010

A  PYSYVÄT VASTAAVAT 34 372 032,91 30 978 009,91 30 816 917,89 A  OMA PÄÄOMA 181 465,68 12 113 155,69 11 160 892,64

I   Aineettomat hyödykkeet 1 967 954,92 2 288 443,99 2 587 217,10 I  Peruspääoma 13 828 829,54 13 828 829,54 13 828 829,54

   1. Aineettomat oikeudet 897 342,02 1 150 080,46 1 308 948,98 IV Muut omat rahastot 0,00 0,00 0,00

   2. Muut pitkävaikutteiset menot 1 070 612,90 1 138 363,53 1 278 268,12 V Edellisten tilikausien yli/allijäämä -12 543 932,98 -2 667 936,90 -5 148 945,37

 VI Tilikauden yli/alijäämä -1 103 430,88 952 263,05 2 481 008,47

II  Aineelliset hyödykkeet 31 832 166,46 28 117 654,39 27 657 789,26

  1. Maa- ja vesialueet 273 962,85 273 962,85 273 962,85 C  PAKOLLISET VARAUKSET 2 552 178,00 2 400 233,00 2 400 233,00

  2. Rakennukset 18 406 448,69 17 341 517,24 17 636 459,22   2. Muut pakolliset varaukset 2 552 178,00 2 400 233,00 2 400 233,00

  3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 034 072,71 1 821 428,00 1 939 648,45

  4. Koneet ja kalusto 5 146 596,51 5 585 090,16 6 243 064,33 D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 17 882 085,32 16 455 660,51 11 805 487,57

  6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 5 971 085,70 3 095 656,14 1 564 654,41   1. Valtion toimeksiannot 17 271 575,55 15 832 040,53 11 182 163,47

  2. Lahjoitusrahastojen pääomat 349 178,58 357 243,71 356 947,83

III  Sijoitukset 571 911,53 571 911,53 571 911,53   3. Muut toimeksiantojen pääomat 261 331,19 266 376,27 266 376,27

  1. Osakkeet ja osuudet 535 425,72 535 425,72 535 425,72

  4. Muut saamiset 36 485,81 36 485,81 36 485,81 E  VIERAS PÄÄOMA 42 313 655,07 42 027 530,96 47 386 002,60

I  Pitkäaikainen 3 007 935,00 4 115 825,00 4 115 825,00

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 17 713 717,58 16 260 287,09 11 634 456,16   2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 1 807 935,00 2 715 825,00 2 715 825,00

  1.  Valtion toimeksiannot -7 957,59 -40 705,21 93 795,88   3. Lainat julkisyhteisöiltä 1 200 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

  2.  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 188 768,43 202 575,50 201 990,75 ,

  3.  Muut toimeksiantojen varat 17 532 906,74 16 098 416,80 11 338 669,53 II Lyhytaikainen 39 305 720,07 37 911 705,96 43 270 177,60

  2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 603 945,00 453 945,00 907 890,00

C VAIHTUVAT  VASTAAVAT 10 843 633,58 25 758 283,16 30 301 241,76   3. Lainat julkisyhteisöiltä 200 000,00 100 000,00 200 000,00

I  Vaihto-omaisuus 1 438 438,85 1 653 065,82 1 462 768,49   4. Lainat muilta luotonantajilta 1 000 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00

  1. Aineet ja tarvikkeet 1 438 438,85 1 653 065,82 1 462 768,49   5. Saadut ennakot 0,00 33 483,61 37 901,14

  6. Ostovelat 12 728 742,06 14 815 719,10 12 930 563,13

II Saamiset 16 864 044,54 20 996 748,90 15 099 173,27   7. Muut velat 104 118,90 73 585,04 3 019 753,89

  Pitkäaikaiset saamiset 2 876 273,41 3 361 316,49 3 361 316,49   8. Siirtovelat 24 668 914,11 20 984 973,21 24 724 069,44

  2. Lainasaamiset 2 876 273,41 3 361 316,49 3 361 316,49

  Lyhytaikaiset saamiset 13 987 771,13 17 635 432,41 11 737 856,78 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 62 929 384,07 72 996 580,16 72 752 615,81

  1. Myyntisaamiset 11 508 696,10 15 327 497,58 5 965 105,16

  3. Muut saamiset 1 089 562,60 778 735,13 2 787 655,64

  4. Siirtosaamiset 1 389 512,43 1 529 199,70 2 985 095,98

IV Rahat ja pankkisaamiset -7 458 849,81 3 108 468,44 13 739 300,00

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 62 929 384,07 72 996 580,16 72 752 615,81  
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HENKILÖTYÖVUODET 2010 - 2012 (HTV2) (kumulatiivinen)  

 

Tulosalue

Maakuntahallitus

Suunnittelu ja kehittäminen

Yhteiset palvelut

MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA

KOULUTUSTOIMIALA

Soten yhteiset palvelut

Ympäristöterveydenhuolto 

Sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sh-palvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

MAAKUNTA YHTEENSÄ

Kainuun Ammattiopisto 

Kainuun Työterveys

Liikelaitokset

KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ

 Tammi-

joulukuu                 

2010                      

HTV 2

Tammi-

joulukuu                 

2011                     

HTV 2

TAVOITE 

Tammi-

joulukuu 

2012               

HTV 2

HTV/ 

MÄÄRÄ  

ERO          

11 - 12

Muutos 

% HTV 2 Tot 1 - 4 kk Ero

2 2 2 0 0,0 2 0

25 27 24 -3 -11,1 23 -1

234 241 234 -7 -2,9 239 5

261 270 260 -10 -3,7 264 4

156 156 156 0 0,0 156 0

181 198 178 -20 -10,1 187 9

43 42 42 0 0,0 40 -2

285 294 284 -10 -3,4 301 17

921 952 932 -20 -2,1 943 11

600 629 609 -20 -3,2 628 19

879 911 891 -20 -2,2 874 -17

2 909 3 026 2 936 -90 -3,0 2 972 36

3 326 3 452 3 352 -100 -2,9 3 392 40

507 500 500 0 0,0 509 9

51 53 53 0 0,0 54 1

558 553 553 0 0,0 563 10

3 884 4 005 3 905 -100 -2,5 3 955 50  
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TAVOITE = 3 352

Ilman liikelaitoksia
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Ostopalvelut Oyk:lta 2008 - 2012

2009 2010 2011 2012
 

Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

2009 743 226 900 649 767 396 603 652 832 693 648 187 757 187 565 235 957 488 830 469 923 918 1 065 978 9 596 078

2010 684 963 1 026 094 1 205 736 1 086 113 1 171 117 994 554 806 418 908 629 1 187 648 1 086 026 1 022 610 458 669 11 638 578

2011 622 850 1 168 488 891 699 1 025 819 1 102 095 1 085 343 1 087 955 1 031 595 1 235 832 1 324 596 878 629 1 064 190 12 519 093

2012 1 291 133 1 402 192 1 202 076 907 488 14 408 669

kasv% edv. 107,29 20,00 34,81 -11,54

2011 Cum. 622 850 1 791 338 2 683 038 3 708 856 4 810 951 5 896 294 6 984 250 8 015 845 9 251 677 10 576 273 11 454 902 12 519 093 12 519 093

2012 Cum. 1 291 133 2 693 325 3 895 401 4 802 890          

Ero euroa -668 283 -901 987 -1 212 364 -1 094 034          

kasv% edv. 107,29 50,35 45,19 29,50           
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1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2012 – 2015 TULOSALUEITTAIN 

1.1 Maakuntavaltuusto 

 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012  
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoidaan 
ne seikat, joissa tavoite ei ole toteu-
tunut tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen 
kainuulainen  
 
Tutkimusnäyttöön perustuvat mene-
telmät sairauksien ennaltaehkäisyssä 
ja hoidossa on valittu ja otettu käyt-
töön. (Sosiaali- ja terveystoimiala)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korkea-asteen koulutuksen edunval-
vonta (suunnittelu ja kehittäminen tulosalue 

sekä koulutustoimiala)  
 
 
 
Aloituspaikkojen mitoitus suhteessa 
kysyntään (koulutustoimiala) 

 

Tyytyväinen asiakas 

 

Palvelujen saatavuus, laatu ja vaikut-
tavuus - sujuva arki 
 
Osallisuuden kehittäminen 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kansantauti-indeksi (vakioitu) on laskenut 0,9 yksik-
köä (vuonna 2010 indeksi oli 130,3 ja vuonna 2011 
indeksi oli 129,4) 
 
Tulevaisuuden sote – palvelujen ja hoidon kehittä-
miskesi on käynnistetty erikoissairaanhoidon kehit-
tämishanke (Uusi sairaala hanke). Hankkeessa laa-
ditun esiselvityksen pääkohteet ovat: 
1)Kainuun terveydenhuollon palvelu- ja resurssitar-
peet ja sen kehittyminen v. 2030 saakka, 2) potilas-
virta-analyysi ja 3) konseptisuunnitteluvaiheen pro-
jektisuunnitelma. (konsulttina on NHG). 
 
Kainuun uuden sote -kuntayhtymän kehittämisen 
konsultointityö käynnistyi huhtikuussa 2012 (konsult-
tina on FCG) 
 
Kajaanin ammattikorkeakouluun kohdistui valtakun-
nallisesta aloituspaikkaleikkauksesta vain 20 aloitus-
paikkaa. Koko maan tavoite syksyllä 2011 oli 2200 
aloituspaikan leikkaus (huhtikuussa 2012 määrä oli 
2030).  
 
Toteutui II asteen yhteishaussa. 
 
 
 
Sote: hoito- ja palvelutakuun toteuttamisessa on 
vaikeuksia. 
 
Kansalaisvaikuttamisen toimikunta on esittänyt Kai-
nuun hallintokokeilun seurantasihteeristölle tutki-
muksen käynnistämistä Kainuun hallintokokeiluun 
liittyvän kansalaisvaikuttamisen arvioimiseksi. Asian 
käsittely on kesken.   
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Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Osaava ja motivoitunut henki-
löstö 
Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
 
Työuran kestävä jatkuva oppiminen 
 
Ammattitaitoisen henkilöstön saata-
vuus 

 
 
Henkilöstön työhyvinvointi 
Henkilöstön hyvä toimintakyky ja 
työtyytyväisyys 
 
Henkilöstön vahva osallistuminen ja 
hyvä sitoutuneisuus 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yhteisten palvelujen avaintehtävistä avoimiksi tar-
kastelujaksolla tulivat tietohallintojohtajan ja talous-
johtajan tehtävät, joihin rekrytointi käynnistettiin.  
 
 
 
HvvinvointiHyrrä työkunnon kehittämishanke käyn-
nissä. (maakuntahallituksen alainen toiminta) 
 
Valmistautuminen Kainuun palvelumalliin 2013 alkoi. 
Henkilöstöasioiden valmistelu varten perustettiin 
oma valmisteluryhmä, jonka alaisuudessa työskente-
lee seitsemän alatyöryhmää:  
- henkilöstötiedot  
- yhteistoimintasopimukset 
- luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio 
- Kainuun yhteinen työsuojeluorganisaatio 
- henkilöstöstrategia 
- tiedotustilaisuudet 
- paikalliset sopimukset ja palkkausjärjestelmät 
 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Lisäarvoa asiakkaille 
Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut 
 
Johtamisjärjestelmän toimivuus 
Esimies- ja johtamiskoulutushanke 
toteutetaan (henkilöstöpalvelut) 

 

Ryhmänjohtajien kokoukset 
 
 
Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja 
johtaminen 
Kehittämiskeskustelut (toimialat ja maa-

kuntahallituksen alaiset tulosalueet) 

 

 
 
 
 
Koulutusohjelma on käynnissä.  
 
 
 
 
 
 
 
Kehittämiskeskustelut ovat käynnissä. Sähköinen 
kehittämiskeskustelusovellus saatiin avattua 
5.3.2012 ja se on avoinna 30.6.2012 saakka. Sovel-
luksen myöhäinen avaus viivästytti keskustelujen 
käyntiä. 
 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Tasapainoinen talous 
Ennakointi ja kuntayhteistyö (talouspal-

velut vastuualue) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talouden seurantaraportin 1.1. – 31.3.2012 (MHI 
21.5.2012) tulosennuste vuodelle 2012 on alijäämäi-
nen noin 10 milj. €. Alijäämäennusteeseen vaikutta-
vat: arvioitu toimintatuottojen alitus n. 1 milj. €; henki-
löstökulujen ylitys n. 2 milj. € ja palvelujen ostojen 
arvioitu ylitys n. 8 milj. €. 
 
Maakuntahallitus asetti (§42/5.3.2012) kuntayhty-
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Kustannustehokkuus 
Palvelujen tuotteistaminen ja kustan-
nuslaskentajärjestelmän luominen 
(talouspalvelut vastuualue) 

 

mään Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle 
2012 toimenpiteineen. Ohjelmassa mainittujen toi-
menpiteiden säästötavoitteena on 5 milj. € säästöt. 
Asiaan liittyen käynnistettiin yt –neuvottelut 
22.3.2012. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 
2010 olivat 94/100, tavoite oli < 91/100 (vuosi 2009). 
Arvo on kuitenkin alle maan keskiarvon. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Aluetalouden vahvistaminen 
Maakuntaohjelman ja erillisstrate-
gioitten toteuttaminen, elinkeino- ja 
työvoimapolitiikan toteutus (suunnittelu 

ja kehittäminen tulosalue ja yhteistyökumppa-
nit) 
 
 
 
 
 
 
 
Edunvalvonta 
(suunnittelu ja kehittäminen tulosalue) 

 
 
 
Ajantasainen maakuntakaavoitus 
sekä liikenne- ja tietoliikennejärjes-
telmän kehittäminen (suunnittelu ja kehit-

täminen tulosalue) 
 
 

Vankka tulevaisuuden usko 

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan to-
teuttaminen (suunnittelu ja kehittäminen 

tulosalue)  
 
Arjen palvelujen turvaaminen ja kehit-
täminen (toimialat) 

 

 
Työttömyysaste Kainuussa 31.12.2011 oli 13,4%  
(koko maassa 9,7%). Kainuun arvo 31.4.2012 oli 
12,7% (koko maassa 8,4%).  
Tammi- maaliskuussa työttömyys väheni Kainuussa 
selvästi ripeämmin kuin maassa keskimäärin. Huhti-
kuussa työttömyyden väheneminen hidastui. Eniten 
uutta työvoimaa Kainuussa tarvittiin tieteellisen ja 
teknisen työn, palvelutyön, terveydenhuollon ja sosi-
aalialan sekä maa- ja metsätaloustyön ammattiryh-
missä.  
 
Edunvalvonnan keskeinen toteuma tarkastelujaksolla 
on raportoitu suunnittelu ja kehittäminen tulosalueen 
seurantaraportissa. 
 
Finnair lopetti säännöllisen lentoliikenteen Helsingin 
ja Kajaanin välillä helmikuun lopussa. Neuvottelujen 
jälkeen liikennettä jatkoi välittömästi Flybe –yhtiö. 
Lisäksi alkoi reittiliikenne Kajaanin ja Tallinnan välillä 
Estonian Air yhtiön toimesta huhtikuussa.  
 
Vuoden 2010 tarkistettu Kainuussa syntyneiden 
määrä on 764 lasta. Vuonna 2011 syntyi 731 lasta eli 
33 vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Kainuun väkiluku 31.12.2011 oli 81248 ja 30.4.2012 
väkiluku oli 81075. Tarkastelujaksolla väkiluku aleni 
173 henkilöllä.   
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012 

tavoite 

1.-30.4.12 
 

Asukas, asiakas 
 

     

 
Kansantauti-indeksi 

130,0 130,0 129,4 129,3  

Sairastavuusindeksi 121,3 120,5 120,1 119,1  

Työllisyysaste 62,2 61,8 61,8  61,8  

Työttömyys-% 14,8 14,5 12,5   9,1 12,7 

Koulutustasomittain 285 285 285 >285  

Hoito- ja palvelutakuun to-
teutuminen ( 6 kk jono poti-
lasta) 

ESH: 31  
PTH:  - 

ESH: 23 
PTH: 
suunth. 

ESH:40 
PTH: 
suunth 
206 

 Ei jonoja  

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

 3,41 - - - 

Sairauspoissaolot, pv/htv 11,8 12,2 12,1 < 12,1  

Keskimääräinen eläkeikä, 
vuotta 

59,0 60,0  
 

59,9 
 

> 60,5 
 

 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 
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Esimiestyön toteutuminen  
(1 -5) 

 3,36 - 
 

- 
 

 

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi ( %) 

n. 90 % n. 90 % n. 100 % 100 %  käynnis-
sä 

Talous      

Valtakunnallinen vertailu 
(kolmen kustannustehok-
kaimman joukossa)  
THL (Chess) 

Sija 2: 
(91 / 100) 

 Sija 4 
(94 / 100) 

Sija 4 
(94 / 100 
 

 

Kainuun elinvoima      

Alueen BKT   22057   

BTV -indikaattori   3,26   

Väkiluku 82 634 82 073 81 280 82000 
(80236 
v.2015) 

81075 

Syntyneet lapset 780 753 732 >732  

1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi 

 
Vastuuhenkilö: Sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Kokouksista vähintään 25 % pidetään 
Kajaanin ulkopuolella 

2 kokousta viidestä (=40 %) pidetty Kajaanin ulko-
puolella. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Koulutuksiin osallistuminen, vähintään 
2 pv/jäsen 

Ei sopivia koulutuksia alkuvuonna. 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Arviointikertomuksen sisällön kehitty-
minen  
 
Palaute puheenjohtajistolta 
 
1 maakunnallinen yhteiskoulutus tai 
kokous 

Arviointikertomuksen laadinta menossa. 
 
 
Palautetilaisuus pidetään vasta toukokuussa. 
 
Ei järjestetä ainakaan alkuvuodesta. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Voimavarojen seuranta säännöllisesti 
(väh. 3 krt/v) 

Koko vuoden mittari. Tulee toteutumaan. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
- 
 

- 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 0 1 0,0 0 -100,0 0 0,0

   Myyntituotot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

   Maksutuotot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

   Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

   Muut tuotot 0 1 0,0 0 -100,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 55 67 21,8 90 34,3 5 5,6

       Palkat ja palkkiot 11 13 18,2 13 0,0 4 30,8

       Henkilösivukulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

   Henkilöstökulut 11 13 18,2 13 0,0 4 30,8

       Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 41 50 22,0 72 44,0 1 1,4

   Palvelujen ostot 41 50 22,0 72 44,0 1 1,4

   Aineet ja tavarat 0 2 0,0 0 -100,0 0,0

   Avustukset 0 0 0,0 0 0,0 0,0

   Vuokrat 3 2 -33,3 5 150,0 0,0

   Muut kulut 0 0 0,0 0 0,0 0,0

TOIMINTAKATE -55 -66 20,0 -90 36,4 -5 5,6

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0,0 0 0,0 0,0

VUOSIKATE -55 -66 20,0 -90 36,4 -5 5,6

POISTOT 0 0 0,0 0 0,0 0,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -55 -66 20,0 -90 36,4 -5 5,6

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS0 0 0,0 0 0,0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -55 -66 20,0 -90 36,4 -5 5,6

TP 2010 TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Toteuma

%

 
  

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011  TA 2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas 
 

     

Kokouksia Kajaanin ulko-
puolella (%) 

18,1 % 36,3 % 25 % 25 % 40 % 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Koulutuspäiviä/jäsen  2,4 (17 pv 
yhteensä) 

2,6 (18 pv 
yhteensä) 

3 2 0 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Maakunnallinen yhteiskoko-
us tai -koulutus 

1 0 1 1 0 

Talous      

Raportointikerrat lautakun-
nalle 

3 4 3 3 1 

Kainuun elinvoima      

Ei käytössä - - - - - 
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1.3 Maakuntahallitus  

   
Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen 
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1.4 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö   

 
Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  
 

 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Sidosryhmäkysely otetaan käyttöön. 
 
Viestintäkanavia käytetään tehok-
kaasti.  
 
Kansalaisvaikuttamisasioiden näky-
vyyden parantaminen. 
 

Sidosryhmäkyselyä ei ole otettu käyttöön.  
 
 
 
 
Hallintokokeiluun liittyen kansalaisvaikuttamisen 
loppuarviointi/tutkimus ei ole käynnistynyt. Kansa-
laisvaikuttamisen toimikunta on kokoontunut 2 ker-
taa. Ohjelman mukaiset toimenpiteet seurantajaksol-
la eivät ole toteutuneet resurssipulan vuoksi. EVA -
ohje laadittu, mutta ei ole otettu käyttöön. Maakun-
taohjelman/suunnitelman laatiminen aloitetaan syk-
syllä 2012. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Kehityskeskustelut käydään kattavas-
ti.  
Henkilöstöä kannustetaan osaamisen 
kehittämiseen. 
Tulosalueen palaverit ja tilaisuudet 
pidetään kuukausittain. 
Työhyvinvointikartoitus määräajoin (2 
vuoden välien, kartoitusvuodet ovat 
2010 ja 2012). 

Kehityskeskustelut ovat menossa. 
 
 
 
 
Tulosalueen palavereita on pidetty kuukausittain. 
 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Esimieskoulutukseen osallistuminen 
 
 
Sisäisen organisaation selkeyttämi-
nen. 
 
Tulosyksiköiden ulkoisen ja sisäisen 
yhteistyön organisointi ja kehittämi-
nen. 

Esimieskoulutukseen on osallistunut yhden tulosyk-
sikön henkilö. Tehtävänkuvauksia on tarkistettu.  
 
 
 
 
Strategiaryhmä on kokoontunut 1 kerran (21.3.12) 
tarkastelujaksolla. Kokouksia on esitetty pidettäväksi 
kolme kertaa vuodessa, SUKEn johtoryhmän koko-
uksia 4 kertaa. Ennakointi- ja seurantaryhmän koko-
uksia ei ole pidetty. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Ennakointi sekä toiminnan ja talouden 
seuranta. 
  
Resurssien kustannustehokas käyttö. 

Talousarviossa on pysytty ja toteuma on 35,1 %. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
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Maakuntaohjelman ja erillisstrategioit-
ten toteuttaminen, elinkeino-, ja työ-
voimapolitiikan toteutus. 
 
Edunvalvontateemojen ajaminen. 
 
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteut-
taminen. 

Maakuntaohjelman seurantaraporttia ei ole tarkaste-
lujaksolla tehty. AMK:n aloituspaikat saatiin turvattua 
hyvin muuhun maahan verrattuna.  
 
Kainuun edunvalvonnan hankeluettelo on tehty. 
 
Lentoliikenne Kainuuseen saatiin turvattua. Alueel-
listamista varten on päivitetty Kainuun osaamisprofii-
lin päivitys. Yksityisellä sektorilla mm. kaivosalan ja 
metallisalan työpaikat ovat lisääntyneet merkittäväs-
ti. Valmisteltu Kainuun mallia vuoden 2013 tilanteen 
mukaiseksi ilman hallintokokeilua, koska kokeilun 
jatko kariutui vuoden 2011 lopussa (kunnat eivät 
päässeet yksimielisyyteen kokeilun jatkosopimuk-
sesta). 

 

 
 
Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011  TA 2012 TOT 1_4 

KK 2012 

Asiakas ja asukas      

Omat julkaisut ilmestyvät 
säännöllisesti vuosittaisen 
viestintäsuunnitelman mu-
kaisesti.  
Yksi uusi vuorovaiku-
tuselementti on otettu käyt-
töön.  

  5 lehteä 
6 uutiskir-
jettä 
 
 
Facebook 
Blogien 
kokeilu 

4 lehteä 
8 uutiskir-
jettä 
2 henkilös-
tölehteä 

Idea 
Kainuus-
ta lehti 1, 
uutiskir-
jeitä 4. 

Hankeasioiden käsittelyajat 
hankehakemukset 
/maksatukset 

3 kk/30 
pv 

n. 3 k/30 
pv (kaksi 
hanketta 
meni 
pitkäksi) 

3 kk/30 pv 3 kk/30 pv 3 kk/24 
pv 

      



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   19 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 
Tulosalueen palaverit 16 10 9 9 4 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

 ka 3,36 (Tulos pa-
rempi kuin 
edellinen) 

Tulos pa-
rempi kuin 
edellinen 

- 

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi/huhtikuun loppuun 
mennessä. 

käyty 
osittain 

100 % 100 % 100 % aloitettu 

HTV2 21 24 27 (ennus-
te) 

24 24 

Talous      

Vuosisuunnitelman toteu-
tumisaste ja talousarviossa 
pysyminen. 

73,3 % 82,3 % Talousarvi-
ossa py-
syminen 

Talousarvi-
ossa py-
syminen 

35,1 

 

1.5 Yhteiset palvelut   

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Pyydetään kehittäjäasiakkaita mu-
kaan suunnitteluun (vastuualuepäälli-
köt) 
 

- Tekniset palvelut on pyytänyt tilojen suunnitte-
luun mukaan kansalaisia.  

- Talouspalveluiden järjestelmien käyttöönotossa 
mukana asiakkaiden (kunnat) edustus.  

- Hankinnoissa tarjouspyyntöjen sisältöä on laa-
dittu yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

- Henkilöstöpalvelut tekevät yhteistyötä kuntien 
työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden 
kanssa. 

- Kuljetuspalveluissa on ohjausryhmä, jossa mu-
kana käyttäjän ja palveluntuottajan edustajat. 

- Tietohallinnolla ja Kajaanin kaupungilla on yh-
teinen tietohallinnon kehittämisen johtoryhmä. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Säännölliset työpaikkakokoukset, 
kehityskeskustelut ja työhyvinvointi-
suunnitelmat on laadittu (vastuu-
aluepäälliköt). 

- Kehityskeskustelut on käyty n. 50 % 
- Yhteisten palveluiden vastuualueiden työhvyin-

vointisuunnitelmat on tehty 
- Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Käyttäjätunnusten hallinnointiprosessi 
sähköistetään (Tietohallinto) 
 
Sähköinen kehityskeskusteluohjelma 

- Projekti on käynnistynyt ja vaatimusmäärittelyjen 
teko on työn alla. 

 
- Kehityskeskusteluohjelma on käytössä 
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(Henkilöstöpalvelut) 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Keskitytään ydintehtäviin ja tarkiste-
taan palveluprosessit (vastuu-
aluepäälliköt) 
 

- Hallintopalveluissa korjataan asianhallinta- ja 
kirjaamoprosesseja. 

- Teknisissä palveluissa on otettu käyttöön ns. 
Projektitoimisto investointien hallinta varten. 

- Hankintaprosessia on täydennetty ja korjattu  
- Tietohallinnon prosessien tarkistaminen on 

käynnistynyt  

 

 
  

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011  TP 2012 
tavoite 

30.4.2012 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Asiakaspalautekysely (1 -5)   3,8   3,5   3,5   >3,8  

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) ( 1 – 5) 

  3,3   ei mitata     3,3   

Sairauspoissaolot, pv /htv  9,9  11,4   9,5  <11,0  

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

100 % 100 %   84 % 100 % 50 % 

Talous      

Kuntien kanssa jaettavien 
tukipalveluiden kustannus-
ten kehitys, menojen kasvu 

4,2 % 2,8 % - 0,5 %    2,9 % 2,4 % 
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1.6 Koulutustoimiala    

Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 
 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Seurannan pääkohteet ovat: 
- peruskoulun päättävän ikäluokan 
sijoittuminen 
- toiminta-alueen ulkopuolelta olevien 
opiskelijoiden määrä (netto=0) 

-tieto saatavissa 16.6.2012 (Lähde: Kainuun maa-
kunnan hakutoimisto) 
 
-tilastoidaan valtionosuuteen oikeuttavien opiskeli-
joiden laskentapäivän 20.9. perusteella    

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Työhyvinvointikyselyn perusteella 
henkilöstöpalaute X2011 > X2009 ja 
johtopäätökset otetaan huomioon 
2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen 
osallisuutta lisääväksi 

1) tieto saadaan vuoden viimeisellä tarkastelujaksol-
la.  
 
2) Koulutustoimialan yksiköt ovat valmistelleet omia 
tulevaisuusesityksiään 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Kehittämiskeskustelujen määrä 
(100%) 
 

1) KAO 53% (henkilöstökysely 2011);  
   10,7% (e-työpöytä, 1-6/2011) 
    Lukiot  29% (etyöpöytä, 1-6/2011) 
    koulutustoimiala yht. 14,5 % (etyöpöytä,1-6/2011) 
Kehittämiskeskustelujen dokumentointimäärään 
vaikuttaa sähköisen e-työpöydän  käyttöönotto.  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Toiminnot ja investoinnit kohdenne-
taan tehokkaasti alueelliset seikat 
huomioiden 

Koulutustoimialan taloustilanne on tavoitetta parem-
pi, kuntarahan toteuma 11,2%. 
Toimintatuotot kasvaneet 7 % ja toimintakulut 4,1 % 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Pedagoginen kehittämien, koulutus-
tuotteiden uudistaminen ja tulevai-
suuden visiointi ja vetovoimatekijöi-
den kartoitus 

Toteutetaan erilaisten toimintaa kehittävien projekti-
en kautta päivittäisessä toiminnassa. 
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Koko toimiala  

Mittarit/ 
Tunnusluvut 

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas 
 

     

Peruskoulun päättävän 
ikäluokan sijoittuminen  

99,8% 99,8% 100 % 100 % Valintatie-
dot julkis-
tetaan 
14.6. 

Toiminta-alueen ulko-
puolelta olevien opiskeli-
joiden määrä 
 
 
 
Opiskelijapalautteet 
 
 
 
 
 
Läpäisyaste 

Kao:9% 
luki-
ot:6,1% 

Kao:9,2% 
lukiot:8,1% 

Kao: 9%  
(ei sis. Kuu-
samoa) 
 
Lukiot:9% 
 
Kao: 3,78 
(olokysely) 
 
lukiot: 3,8 
 
 
Kao 68,3% 
lukiot: 
 

Netto=0 
 
 
 
 
 
v. 2012 > 
v.2011 
 
 
 
 
100 % 

Tieto las-
kentapäi-
vänä syk-
syllä 
 
 
Lukio:3,84 
(päättö-
kysely)  
 
Kao: 3,78 
(olokysely) 
 
Kao: 
Saadaan 
6/2012 
 
lukiot: 
72,7% 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 
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Maakunnan työhyvin-
vointikyselyn perusteella 
henkilöstöpalaute 
 

Kao: 3,59 
lukiot: 
3,56 

Kao:3,52 
lukiot: 3,43 

Kao: 3,66 
lukiot: 3,77 
(TOB-kysely) 
 

v.2012> 
2010 

Maakun-
nan hen-
kilöstöky-
sely syk-
syllä 2012 

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

     

Negatiiviset keskeyttä-
misten osuus lukuvuosit-
tain 
 
 
Kehittämiskeskustelujen 
käyntiaste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maakunnan työhyvin-
vointikyselyn perusteella 
Työyhteisön toimivuus ja 
esimiestyön toteutumi-
nen 
 
Jatko-opintoihin ja työ-
elämään sijoittuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maakunnallinen koulu-
tuspoliittinen seminaari 
kuntien kanssa 
 

Kao.2,99% 
lukiot:0,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,4% 
 
 
 

Kao:0,63% 
lukiot: 0,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48,2% 
(tilastokes-
kus) 

Kao: 2,6% 
lukiot: 0,74% 
 
 
 
 

-Kao 53% 
(10,7% etyö-
pöytä,  
1-6/2011) 
-Lukiot  29% 
(etyöpöytä  
1-6/2011) 
-yht. 14,5% 
(etyöpöytä,  
1-6/2011)) 
 

Kao 
<3,1% 
Lukiot 
<0,2%  
 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. 2012> 
v.2010 
 
 
 
v. 2012> 
v.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väh. 1 
seminaa-
ri/vuosi 

Tiedot lu-
kuvuoden 
päättyes-
sä 
 
ei saata-
villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysely 
syksyllä 
2012 
 
 
Yo välitön 
sijoittumi-
nen jatko-
opintoihin 
v.2010: 
48,2% 
(valtakun-

nassa 
39,7%) 
 
Vuoden 
2012 se-
minaari 
siirretään 
ensi vuo-
den puo-
lelle 

Talous      

Pysytään hyväksytyssä 
talousarvio  

ta 1400600 
tot 1140442 

ta 1400000 
tot 1063426 

Saavutetaan  
tulostavoite 

Saavute-
taan tulos-
tavoite 
1299113€ 

Toteuma 
30.4.: 
145306€ 
(11,2%) 

Kainuun elinvoima      

Alueen ulkopuolelta 
tulevien opiskelijoiden 
määrä  

   v. 2012 > 
v. 2011 

Tieto las-
kentapäi-
vänä syk-
syllä 

 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   25 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

  

1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus   

 
Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012  

  
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50% 

ikäluokasta. 
 

1) Ensisijaisten hakijoiden toteuma: 37,8% ikäluo-
kasta. Tietyillä paikkakunnilla lukioon hakijoiden 
määrässä tavoitteesta jäätiin huomattavasti.  

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
 
 

 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Kehittämiskeskustelujen käyntias-
te 100% 
 

1) Käytyjä keskusteluja 29%. E-työpöydän käyttöön-
otto kangerteli ja luvussa ei mukana perinteisesti 
eikä ryhmissä pidetyt kehityskeskustelut. Kehitys-
keskustelupohjaa pyritään kehittämään. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Ryhmäkoko 
 

1) Opetusryhmän keskikoko on 25,49 kun lähialueel-
la se on noin 18. 
Opetusryhmien kokojakaumaa pyritään pienen-
tämään. 
2) Lukiokoulutuksessa tulot kasvaneet edellisestä 
vuodesta 7 % ja kulut 3,1 %. 
Talousarvion kuntaraha tulee riittämään vuonna 
2012 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Yhteistyö perusopetuksen ja ympäris-
tön kanssa 
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Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2009 TP 2010 TP2011  TA 2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas      

Ensisijaisia hakijoita 
ikäluokasta 

47% 43,3% 40,6% 50% 37,8% 

Jatko-opintoihin sijoittu-
minen /valtakunnan ka. 

43,4% / 
40,5% 

48,2 
/39,7%  

lukua ei 
vielä saatu 

vähintään 
valtakun-
nan ka. 

Vuoden 
2010 yli-
oppilaat 
-Kainuu: 
48,2% 
-koko 
maa: 
39,7% 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

     

Maakunnan työhyvin-
vointikyselyn perusteella 
henkilöstöpalaute  

3,53  3,43 3,77 v. 2012>v. 
2010  

Syksyllä 
2012 

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

     

Kehittämiskeskustelujen 
käyntiaste 

  29% (eTyö-

pöydälle 

100 % 
 

Tieto 
vuoden 
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Negatiivisten keskeyttä-
misten osuus lukuvuo-
dessa 

kirjatut) 
 
0,74% 

 
 
< 0,5 %  

lopussa 
 
Tieto 
kesä-
kuussa 
2012 

Talous      

Pysytään annetussa  
talousarvioraamissa 

Ta:1322000 
tp: 978887 

Ta: 1347100 
tp: 754055 

Tavoite < 
 - 943 000 
 

Tavoite < 
 -906 000 

 

tot. 30.4.: 
-12524€ 
(1,4%) 
 

Riittävä opetusryhmien 
keskikoko 
 
 
 

20,67 20 opisk.  Opetusryh-
män keski-
koko = Kai-
nuun ja 
Pohjois-
Pohjanmaan 
lukioiden ka. 
17,8 opp/ 
ryhmä 
(2009-10) 

25,49 

Kainuun elinvoima      

Yhteistyökumppaneiden 
määrä 

- - - Yhteistyön 
kehittäminen 
aloitetaan 

Yhteistyö-
kumppa-
neiden 
määrä 
lisääntynyt 

  

1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala    

 
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto 

Perustehtävä 
Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviy-
tymisen tukeminen 

Arvot 
Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus, Avoimuus 
ja Luottamus 

Visio 2015 
Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävi-
jämaakunta 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Väestön terveys, 
toimintakyky ja hyvin-
vointi paranevat ja 
terveyserot kaventu-
vat 
 

Väestön palvelutar-
peet ovat tiedossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotetaan ja arvioi-
daan tutkit-
tua/näyttöön perustu-
vaa tietoa hyvinvoin-
nin tilasta ja käyte-
tään sitä ennakointiin 
 
 
 
 

1. Kansantautien 
vakioitu summain-
deksi laskee yhden 
yksikön vuosittain 
nykyisestä 130,3/100 
(v 2010).    
 
2. Sairastavuus – 
vakioituindeksi laskee 
yhden yksikön vuo-
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Sairauksien ennalta-
ehkäisyssä ja hoi-
dossa olevat näyt-
töön perustuvat me-
netelmät 
 
 
Vastuunotto omasta 
ja yhteisön hyvin-
voinnista ja tervey-
destä 

 
 
 
 
 
Näyttöön perustuvat 
menetelmät sairauk-
sien ennaltaeh-
käisyssä ja hoidossa 
on valittu ja otettu 
käyttöön. 
 
Kehitetään ennalta-
ehkäiseviä toimintoja 

dessa nykyisestä  
120,1 (v 2010). Seu-
rataan pitkällä aika-
välillä. 
 
3. TEA- terveyden-
edistämisen aktii-
visuusmittari: pysty-
ään 10 parhaimman 
joukossa. Seurataan 
vuosittain. 
 
4. Hyvinvointikerto-
mustieto on käytössä 
maakunnassa ja Kai-
nuun kunnissa 

Tarpeenmukaiset 
palvelut toteutuvat 
 

Palvelut suunnataan 
väestön palvelutar-
peen mukaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaslähtöinen 
moniammatillinen 
toiminta 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutumista 
seurataan, arvioidaan 
ja käynnistetään tar-
peenmukaiset kor-
jaavat toimenpiteet 
(Tulosalueet). 
 
Asiakaspalautetta ja 
terveys- ja hyvinvoin-
titutkimusten seuran-
takyselyitä/tutkimuk-
sia hyödynnetään 
(tulosalueittain) 
 
 
Määritellään eniten 
palveluja tarvitsevat 
(Tulosalueet, Tuke-
su). 
 
Palveluketjujen toimi-
vuus ja palautteen 
hyödyntäminen 

5. Hoito- ja palveluta-
kuun toteutumista 
seurataan 
 
 
 
 
 
6. Asiakaspalaute-
kyselyn taso parempi 
kuin vuonna 2009. 
Terveys- ja hyvin-
vointikyselyi-
tä/tutkimuksia toteu-
tetaan määrävuosin 
 
7. Palvelutarve on 
määritelty vuoden 
2012 loppuun men-
nessä. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaava ja motivoitu-
nut henkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kehittyvä ja uusiutu-
miskykyinen organi-
saatio ja henkilöstö 
 
 
 
Vastuu- ja vaikutus-
mahdollisuudet tasa-
painossa 
 
 
Työstään vastuun 
ottava henkilöstö, 
sisäisen yrittäjyyden 
vahvistuminen 

Työyksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitel-
mat 
 
 
 
Omaan työhön vai-
kuttamista parannet-
tava aktiivisesti 
 
 
Tuetaan henkilöstön 
koulutusta huomioi-
den organisaation 
tarpeet (tulosalueet) 

1. Työyksiköiden ja 
henkilöstön kehittä-
missuunnitelmien 
toteutumista seura-
taan 
 
2. Omaa tai maakun-
nan tekemää työtä 
koskevat paran-
nusehdotukset 
 
3. Työyksikkökohtai-
set osaamiskartoituk-
set tehty ja osaami-
sen kehittämisen 
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Henkilöstön saata-
vuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelmalliset 
rekrytointiohjelmat ja 
niiden toteutuminen 

 
 
 
 
 
 
 
Työhyvinvointisuunni-
telmat, joissa painot-
tuu ennaltaehkäisevä 
ja terveyttä edistävä 
ja työkykyä tukeva 
toiminta.  
(heha, tu-
los/vastuualueet) 
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat otetaan käyttöön 
 
Lähiesimiesten osal-
listuminen rekrytoin-
tiin suunnitellaan 

suunnitelman mukai-
nen täydennyskoulu-
tus henkilötasolla 
toteutetaan tarpeen 
mukaisesti (3-10 
vrk/v). 
 
4. Työhyvinvointimit-
taus (joka toinen 
vuosi): tavoitetaso; 
parempi kuin edelli-
sessä mittauksessa 
(v.2010 3,36, as-
teikolla 1-5). 
 
 
5. Ammattiryhmittäi-
set rekrytointisuunni-
telmat on tehty 
 
6. Rekrytointiproses-
siin osallistuminen 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Oikeudenmukainen, 
osaava ja vastuulli-
nen johtaminen 
 

Johdon ja työntekijöi-
den vastuut, työnjako 
ja tehtävät määritelty 
ja sisäistetty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähiesimiestyön ke-
hittäminen 

Tehtäväkuvat 
 
 
Kehityskeskustelut 
1x/v (vastuualu-

eet/tulosyksiköt) 

 
Osaamisen ja vas-
tuun vahvistaminen 
 
Esimies- ja johtamis-
koulutus käynniste-
tään v 2012. 
 
Asiakaspalvelukoulu-
tus 

1. Tehtäväkuvat ajan-
tasalla 
 
2. Tulos- ja kehitys-
keskustelut toteutuvat 
100 %:sti 
 
3. Koulutuspäivien 
lkm/hlö 
 
4. Esimies- ja johta-
miskoulutus on käyn-
nistetty 

Ennaltaehkäisevät, 
hyvinvointia, sairaan-
hoitoa ja kuntoutusta 
tukevat hoito- ja pal-
veluketjut vastaavat 
väestön tarpeisiin -> 
Uusi sairaala 
 

Hoito- ja palvelupro-
sessien uudelleenku-
vaus henkilöstöä 
osallistaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riittävä varhainen 

Prosessien ulkoinen 
ja sisäinen auditointi 
strategian mukaista 
ja toteutuu tehdyn 
suunnitelman mu-
kaan (sisäiset arvioi-
jat/tulosalueen johta-
jat) 
 
Johdon katselmusten 
toteuttaminen laatu-
järjestelmän mukai-
sesti (vastuu/tulos-
alueet) 
 
Vahvistetaan varhai-

5. Sisäisten arvioin-
tien toteuma parempi 
kuin edellisenä vuo-
tena. 
 
6. Johdon katselmuk-
set toteutuvat kaikilla 
tulos/vastuualueilla. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Korjaavan tason 
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puuttuminen ja oikea-
aikainen toiminta 

sen tuen palveluja 
(tulosalueet) 

palvelutarpeen kasvu 
hidastuu 

Työn tuottavuuden 
lisääminen 

Kustannus-
vaikuttavuus ohjaa 
resurssien suunnitte-
lua sekä uusien tuo-
tantotapojen käyttöä 
 
 
 
Yhteistyö konsernin 
eri toimialojen ja yh-
teistyöverkostojen 
kanssa 
 
 
Poikkihallinnollinen 
tuloksellisuuden ke-
hittäminen 
 

Uusien kustannus-
vaikuttavien tuotanto-
tapojen etsiminen, 
käyttöönotto ja arvi-
ointi (tulosalueet) 
 
 
 
Asiakas- ja potilas-
työssä yhteisen tieto-
järjestelmän käyt-
töönotto ja yhteiset 
toimintatavat. 
 
Yhteistyön lisäämi-
nen pth-esh-sos ja 
tulosalueiden välillä 

8. Kansalliset 
benchmarking vertai-
lutietojen aktiivinen 
seuranta ja arviointi 
(tuottavuuden mit-
taaminen: esim. suo-
ritteet/työpanos) 
 
9. Asiakas- ja potilas-
tietojen kirjaaminen 
toteutuu 100 %:sti 
 
 
 
10. Hoito- ja palvelu-
prosessit nopeutuvat, 
tehostuvat ja toteutu-
vat suunnitelmien 
mukaisesti  

Talous 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjeste-
tään taloudellisesti ja 
kustannustehokkaasti 
 

Pitkäjänteinen ja 
ennakoiva talouden 
ja toiminnan suunnit-
telu, toteuttaminen ja 
seuranta 
 
Kustannus-
vaikuttavuus terveys-
hyödyn näkökulmasta 

Yhteissuunnittelua 
palvelujen kehittämi-
sestä peruskuntien ja 
operatiivisen toimin-
nan kanssa 
 
Toiminnan oikeanlai-
nen ja oikea-aikainen 
kohdentaminen, laa-
dun parantaminen 
 

1. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarveva-
kioidut menot < 90 
 
 
 
2. Valtakunnallisesti 
kolmen kustannuste-
hokkaimman joukos-
sa keskisuurten kun-
tien vertailussa 

 
Elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Hyvinvoiva ja toimin-
takykyinen kainuulai-
nen 
 

Ennaltaehkäisevä ja 
toimintakykyä vahvis-
tava toiminta koros-
tuu. Terveyden ja 
hyvinvoinnin tasa-
arvo lisääntyy.  

Toimenpiteiden koh-
dentaminen tar-
peenmukaisesti hy-
vinvointi- ja terveys-
eronäkökulma huo-
mioiden. 

1. Hyvinvointikerto-
mus maakuntalaisten 
hyvinvoinnista val-
tuustokausittain 

Kainuulaisten osalli-
suuden vahvistami-
nen    
 

Kansalaisilla mahdol-
lisuus vaikuttaa 
 

Kehitetään osallisuu-
den eri muotoja ja 
otetaan niitä käyttöön 
 
Teemakohtaiset 
aluekierrokset 
 

3. Kehittämisasiak-
kuuksien määrä. 
 
4. Neuvottelukunnille 
annetut tehtävät  
 
5. Aluekierrosten 
toteutuminen vuosit-
tain 

Toimivat kehittämis-
kumppanuudet 
 

Vahva sitoutuminen 
ja yhdessä tekeminen 

Yhteistyöfoorumit 
ovat osa maakunnal-
lista toimintaa (tuke-
su, suke yksiköt, 

6. Hyvinvointifooru-
min toiminta käynnis-
tetty vuoden 2010 
aikana ja toimintaa 
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koulut)  jatketaan 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet on pääosin saavutettu, mutta taloudelliset tavoitteet ei-
vät. Toimeentulotukitarve on hieman vähentynyt, mutta toimeentulotukeen varatut määrära-
hat ylittyvät talousarvion tiukkuuden vuoksi.  
Hoitotakuuta seurataan säännöllisesti ja Valvira sekä AVI valvovat määräaikojen noudatta-
mista. Hoitotakuuta ei ole pystytty kaikilta osin noudattamaan. Jonot eivät ole poistuneet, 
vaikka toiminta on tehokasta. STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryh-
mään on osallistuttu. Vanhuspalvelulaki on lausunnolla. Henkilöstön määrää on vähennetty 
säästötoimien vuoksi 54 HTV viime vuoden toteutumasta. Uusi sairaala –hankkeen välira-
portti on valmistunut. Kunnat ovat käynnistäneet kehittämishankkeen palveluprosessien arvi-
oimiseksi.  
Tuloarvio on ollut liian optimistinen talousarviossa 2012 n. 1 milj. euroa. Käyttösuunnitelmas-
sa tuloarviota on pienennetty 0,8 milj. euroa. Määrärahat eivät riitä, koska kuntien antama 
raami on tiukka ja tilinpäätökseen 2011 verrattuna käyttösuunnitelman toimintakulut kasvavat 
vain 0,7 %. Ostopalveluiden HUS:sta, OYS:sta ja lastensuojelulaitoksilta arvioidaan ylittävän 
käyttösuunnitelman 6,2 milj euroa. 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoi-
daan ne seikat, joissa tavoite ei 
ole toteutunut tai siinä on poik-
keamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Näyttöön perustuvat menetelmät 
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja 
hoidossa on valittu ja otettu käyt-
töön. Hoito- ja palvelutakuun to-
teutumista seurataan 

TEA-terveyden edistämisen aktiivisuusmittaria ollaan 
tekemässä.  
 
Seuranta on säännöllistä, myös nettisivuilla. 
 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Tuetaan henkilöstön koulutusta 
huomioiden organisaation tarpeet 
 
Ammattiryhmittäiset rekrytointi-
suunnitelmat otetaan käyttöön 
 
Lähiesimiesten osallistuminen 
rekrytointiin suunnitellaan 

Täydennyskoulutus toteutuu pääosin omana koulutuk-
sena. 
 
Ammattiryhmittäisiä rekrytointisuunnitelmia tehdään 
 
 
Suunnitelmia rekrytointiprosessiin osallistumisesta teh-
dään. 

Johtaminen, palvelujen 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kehityskeskustelut 1x/v 
 
Prosessien ulkoinen ja sisäinen 
auditointi strategian mukaista ja 
toteutuu tehdyn suunnitelman 
mukaan 
 
Johdon katselmusten toteuttami-
nen laatujärjestelmän mukaisesti 
 
 

Osa kehityskeskusteluista toteutettu 
 
Sisäisiä arviointeja vähennetty säästösyistä.  
 
 
 
Johdon katselmukset toteutunevat kaikilla tulos- ja vas-
tuualueilla. 
 
 
Seurataan kansallisia benchmarking vertailutietoja aktii-
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Uusien kustannusvaikuttavien 
tuotantotapojen etsiminen, käyt-
töönotto ja arviointi 
 
Asiakas- ja potilastyössä yhteisen 
tietojärjestelmän käyttöönotto ja 
yhteiset toimintatavat 
 
Yhteistyön lisääminen pth-esh-
sos ja tulosalueiden välillä 

visesti. Uusi sairaala –hankkeen 1. raportti on valmistu-
nut. 
 
Tietojärjestelmät otettu käyttöön ja projekti jatkuu 1.4.-
31.12.2012. 
 
 
Hoito- ja palveluprosesseja tarkastellaan käynnistetyssä 
konsulttiselvityksessä.  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Yhteissuunnittelua palvelujen 
kehittämisestä peruskuntien ja 
operatiivisen toiminnan kanssa 
 
Toiminnan oikeanlainen ja oikea-
aikainen kohdentaminen, laadun 
parantaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot eivät 
ole vielä tiedossa. 
 
 
Valtakunnalliset kustannusvertailutulokset eivät ole vielä 
tiedossa. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Toimenpiteiden kohdentaminen 
tarpeenmukaisesti hyvinvointi- ja 
terveyseronäkökulma huomioiden 
 
Kehitetään osallisuuden eri muo-
toja ja otetaan niitä käyttöön 
Teemakohtaiset aluekierrokset 

Hyvinvointikertomustieto on käytössä kunnilla. 
 
 
 
Neuvottelukunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti.. 
 
Potilasjärjestöjen tapaamiset toteutuneet 

 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Yleistä 
Maailmanlaajuinen taantuma heijastusvaikutuksineen näkyy Kainuussa. Kuntatalou-
den näkökulmasta ensi vuosi tulee Kainuussa olemaan vaikea. Muutokset taloudessa 
ja työllisyydessä vaikuttavat nopeasti väestön sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. 
Toimeentulotuen kasvu on viime kuukausina hidastunut. Toivottavasti tämä kehitys 
on pysyvä.  
 
Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011 ja tämä aiheuttaa jonkin verran 
muutoksia toiminnassa. Lain sisältönä on mm perusterveydenhuollon vahvistaminen, 
ensihoidon järjestäminen, potilaan valinnanvapaus, hoitotakuusäännökset sekä eri-
tyisvastuualueen tehtävät. 
 
Kuntakentän odottama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki siirtyy. Tällä on 
heijastusvaikutuksensa myöskin Kainuuseen. Lain viipyminen vaikeuttaa poliittista 
päätöksentekoa siitä miten Kainuussa on toimittava vuoden 2012 jälkeen. Hallintoko-
keilulakia on jatkettu neljällä vuodelle eli vuoden 2016 loppuun. Hallintokokeilun jat-
kon edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki Kainuun kunnat haluavat jatkaa sitä edel-
leen. Tämä epävarmuus heijastuu sote -toimialalle ja vaikuttaa erikoissairaanhoidon 
kehittämistyöhön.  
 
Vanhuspalvelulakiluonnos on ollut lausuntokierroksella ja sen voimaantuloaika ei ole 
vielä selvillä. Kustannusvaikutukset tulevat olemaan huomattavat, jos laki tulee voi-
maan nyt esitetyssä muodossa. 
 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   33 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2012 ja laki tulisi voimaan 
vuoden 2013 alusta. 
 
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 
15.6.2009. Laissa tarkoitetun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on 
aloitettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Yhteistoiminta-alueella tulee 
olla käytettävissä henkilöstöresursseja vähintään 10 htv. 
 
Taloudellinen tiukkuus velvoittaa sote -toimialaa pitämään kiinni keskeisistä 
strategisista tavoitteista, joita ovat: 

- väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantuminen 
- terveyserojen kaventuminen 
- väestö saa tarpeenmukaiset palvelut. 

 
Asukas ja asiakas 
Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden ka-
ventamiseen kiinnitetään erityistä huomioita samalla kun koko väestön terveydentilaa 
ja hyvinvointia parannetaan. 
 
Palveluitten saatavuudessa ja saavutettavuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. 
Yhteistyötä väestön kanssa kehitetään. 
 
Henkilöstö ja uudistuminen 
Henkilöstölisäykset vuodelle 2012 kohdennetaan ensisijaisesti niihin kohteisiin, joihin 
on tullut uusia lakisääteisiä velvoitteita. Omaa henkilöstöä voidaan lisätä myös silloin, 
kun se korvaa ostopalvelua ja on vaikuttavuudeltaan samanaikaisesti parempaa.  
 
Tavoitteena on, että Kainuussa sote -toimialalla työskentelee osaava ja motivoitunut 
henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiin kehittää ja 
uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalan suunnit-
telun yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän toivotaan pa-
rantavan Kainuun maakunnan asemaa haluttuna työnantajana. 
 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 
Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuotta-
vuuden kasvu 1 % /vuosi. Sote -toimialalla on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaa-
rensa lopussa eivätkä enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen 
saneerauksia ja uuden rakentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut 
tehdään toiminnan tarpeiden pohjalta.  

 
Vuonna 2011 on käynnistynyt erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan suunnittelu ja 
siihen liittyvä tilasuunnittelu. Kajaanin alueella on lähdettävä hakemaan toimitiloissa 
kokonaisratkaisua, jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoi-
don tilat saatetaan tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan ja tällä 
tavalla voidaan lisätä tuottavuutta. Uusi potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti 
jatkuu vuoden 2012 aikana. 
 
Toiminnassa pyritään maakunnalliseen tai tätä laajempaan logistiikkaan ja vältetään 
palvelujen osaoptimointia. 

 
Kainuun elinvoima 
Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventa-
miseksi jatkuu. Tähän työhön on saatu nyt mukaan Kainuun kunnat, järjestöt ja työn-
antajat. Työ perustuu tutkittuun tietoon, tiedon kerääminen ja jalostaminen tapahtuu 
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edelleen pääosin yhteistyössä THL:n kanssa. Oman toiminnan tietojen kerääminen ja 
hyödyntäminen toiminnanohjauksessa paranee uuden tietojärjestelmän myötä. Pon-
nistelut työttömyyden ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Vuonna 
2009 käynnistynyt kuntouttava työtoiminta jatkuu edelleen projektin muodossa, mikäli 
toiminnalle saadaan kuntien rahoitus.  Projektin loputtua tämä on vakiinnutettava 
maakunnan normaaliksi toiminnaksi. Myös nyt käynnissä olevaa KaiTo-hanke jatkuu 
ensi vuonna. 
 

SOSIAALI-  JA 

TERVEYSTOIMIALA  YHTEENSÄ 

(sis. liikelaitoksen) TP 2010 TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Toteu

ma

%

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 42 114 44 984 6,8 46 790 4,0 13 068 27,9

   Myyntituotot 11 964 12 511 4,6 12 737 1,8 3 469 27,2

   Maksutuotot 21 096 22 423 6,3 24 198 7,9 7 040 29,1

   Tuet ja avustukset 6 642 7 810 17,6 7 382 -5,5 1 873 25,4

   Muut tuotot 2 412 2 240 -7,1 2 473 10,4 686 27,7

TOIMINTAKULUT 249 300 271 521 8,9 273 045 0,6 89 289 32,7

       Palkat ja palkkiot 107 036 114 273 6,8 115 613 1,2 37 499 32,4

       Henkilösivukulut 27 022 32 011 18,5 32 033 0,1 10 619 33,2

   Henkilöstökulut 134 058 146 284 9,1 147 646 0,9 48 118 32,6

       Asiakaspalvelujen ostot 44 139 48 701 10,3 48 528 -0,4 15 836 32,6

       Muut palvelujen ostot 27 019 29 843 10,5 29 967 0,4 9 811 32,7

   Palvelujen ostot yhteensä 71 158 78 544 10,4 78 495 -0,1 25 647 32,7

   Aineet ja tavarat 19 373 19 679 1,6 20 304 3,2 6 822 33,6

   Avustukset 16 019 17 372 8,4 16 503 -5,0 5 081 30,8

   Vuokrat 8 274 9 240 11,7 9 723 5,2 3 502 36,0

   Muut kulut 418 402 -3,8 374 -7,0 119 31,8

TOIMINTAKATE -207 186 -226 537 9,3 -226 255 -0,1 -76 221 33,7

   Rahoituskulut ja -tuotot 3 11 266,7 2 -81,8 3 150,0

VUOSIKATE -207 183 -226 526 9,3 -226 253 -0,1 -76 218 33,7

POISTOT -1 957 -2 366 20,9 -2 440 3,1 -777 31,8

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -209 140 -228 892 9,4 -228 693 -0,1 -76 995 33,7

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -209 140 -228 892 9,4 -228 693 -0,1 -76 995 33,7  



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   35 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

SOSIAALI-  JA 

TERVEYSTOIMIALA  YHTEENSÄ 

(ilman liikelaitosta)
1 000 €

TOIMINTATUOTOT 37 967 40 571 6,9 42 159 3,9 11 673 27,7

   Myyntituotot 7 838 8 098 3,3 8 126 0,3 2 074 25,5

   Maksutuotot 21 096 22 423 6,3 24 198 7,9 7 040 29,1

   Tuet ja avustukset 6 621 7 810 18,0 7 362 -5,7 1 873 25,4

   Muut tuotot 2 412 2 240 -7,1 2 473 10,4 686 27,7

TOIMINTAKULUT 245 277 267 044 8,9 268 814 0,7 87 824 32,7

       Palkat ja palkkiot 104 970 111 955 6,7 113 080 1,0 36 730 32,5

       Henkilösivukulut 26 534 31 402 18,3 31 478 0,2 10 449 33,2

   Henkilöstökulut 131 504 143 357 9,0 144 558 0,8 47 179 32,6

       Asiakaspalvelujen ostot 44 136 48 696 10,3 48 526 -0,3 15 836 32,6

       Muut palvelujen ostot 25 859 28 609 10,6 29 160 1,9 9 434 32,4

   Palvelujen ostot yhteensä 69 995 77 305 10,4 77 686 0,5 25 270 32,5

   Aineet ja tavarat 19 244 19 559 1,6 20 214 3,3 6 757 33,4

   Avustukset 16 019 17 372 8,4 16 503 -5,0 5 081 30,8

   Vuokrat 8 101 9 052 11,7 9 479 4,7 3 419 36,1

   Muut kulut 414 399 -3,6 374 -6,3 118 31,6

TOIMINTAKATE -207 310 -226 473 9,2 -226 655 0,1 -76 151 33,6

   Rahoituskulut ja -tuotot -1 -3 200,0 0 -100,0 0 0,0

VUOSIKATE -207 311 -226 476 9,2 -226 655 0,1 -76 151 33,6

POISTOT -1 957 -2 366 20,9 -2 440 3,1 -777 31,8

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -209 268 -228 842 9,4 -229 095 0,1 -76 928 33,6

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -209 268 -228 842 9,4 -229 095 0,1 -76 928 33,6

Käyttö-

suunni-

telma 

2012TP 2010 TP 2011

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Toteu

ma

%

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

 
 

 

Mittarit/  
Tunnusluvut 

TP 2009 TP 
2010 

TP2011  TA 2012 
tavoite 

TOT 1_4 KK 
2012 

Asukas, asiakas      

Kansantauti-indeksi 130,0 130,3 129,4 129,3  

Sairastavuusindeksi 121,3 120,1 tieto ei 
saatavilla 

119,1  

PYLL-indeksi 
(4 vuoden välein) 
(maan ka: 4000) 

2003–2007: 
miehet: 7 
359 
naiset: 2 
935 
(maan ka:  
4 000) 

    

TEA-viisari  
(10 parhaimman joukos-
sa) 

TEA-
aktiivisuus 
paras koko 
maassa 
 

TEA-
aktiivi-
suus 
paras 
koko 
maassa; 
Kainuu 
71 koko 
maa ka 
53 

tietoa ei 
saatavilla 

  

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen 

ESH/31.12. 
31 päiväkir. 
potilasta 
jonossa yli 6 
kk 

ESH/31.1
2  23 
potilasta, 
joilla 
odotusai-

ESH:40 
PTH: suun 
th 206 

Hoitota-
kuu to-
teutuu 
100 %:sti 

Yli 3 kk 
odottavia 
206 ja yli 6 
kk odottavia 
61 
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PTH: toteu-
tuu lain mu-
kaan 

ka toi-
menpi-
teeseen 
yli 6 kk 
PTH: 
hoitota-
kuu toteu-
tuu suun 
terv.huol-
toa lu- 
kuunot-
tamatta 

Asiakaspalautekysely 
(joka 2 vuosi) 

ka 
4,12/5,0 

 ka  
4,18/5,0 

  

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

 ka 3,36    

Sairauspoissaolot 39 463 pv 42 
044pv 

44.760pv  16.102pv 

Keskimääräinen eläkeikä 
63 vuotta 

59,0 v 
(vk ka 59,4) 

60,0 v 
(vk ka 
60,0 v) 

 60,5 v  

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

käyty osit-
tain 

100 % Esimies-
ten vaih-
dosten 
vuoksi 
eivät ole 
kaikilta 
osin to-
teutuneet 

100 % käyty osit-
tain 

Talous      

Valtakunnallinen vertailu 
(kolmen kustannustehok-
kaimman joukossa) 
 

 Tehok-
kain 
keski-
suurten 
tarveva-
kioiduis-
sa kus-
tannuk-
sissa; 
ikävaki-
oidut 
kustan-
nukset 5 
pienim-
mät 
koko 
maassa 

   

Kainuun elinvoima      

Hyvinvointikertomus 2010  tekeillä Kehitetty 
sähköi-
seen 
muotoon 
ja saatu 
kuntiin 

Käyt-
töönotto 
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hyvin-
vointi-
ryhmät 

Kehittämisasiakkuus-
casien määrä 

 2 2  3 

Neuvottelukuntien lau-
sunnot 

     

Aluekierrokset (1x/v)  toteutu-
nut 

toteutu-
nut 

1 x vuosi  

Hyvinvointifoorumitoimin-
nan käynnistyminen (ta-
voite: 2010) 

 käynnis-
tetty 

   

 

1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki 

 
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto 
 

Perustehtävä 
Tukea ja ohjata organisaation toimintaa siten, että Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti 
arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Luoda edellytyksiä tutkimus-, 
kehittämis- ja suunnittelutoiminnalle muuttuvassa toimintaympäristössä sekä järjestää kainuu-
laisten arkea tukevat asiantuntijapalvelut 

Arvot 
Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Tasa-arvo 

Visio 2015 
Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki tulosalue on toimissaan ennakkoluuloton, tulevaisuu-
teen suuntautuva, vastuuntuntoinen ja päämäärätietoinen asiantuntijatulosalue, joka kehittää 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Verkottunut ja aktiivi-
sesti toimiva organi-
saatio 
 
 
 
 
 

Riittävä ja ajantasai-
nen tietotuotanto 
 
 
 
Avoin näkemys, 
osaaminen ja rohke-
us 

Tuotetaan ja arvioi-
daan tutkit-
tua/näyttöön perustu-
vaa tietoa hyvinvoin-
nin tilasta ja käyte-
tään sitä ennakointiin. 
 

Hyvinvointikertomus-
tieto on käytössä 
maakunnassa ja Kai-
nuun kunnissa. 
 

Osallisuuden vahvis-
taminen 
 
Terveyserot kaventu-
vat 

Asiakkaat antavat 
palautetta ja osallis-
tuvat palveluiden 
kehittämiseen 
 
 
 
 
Palveluja suunnataan 
heikoimmassa ase-
massa oleville 
 

Kerätään ja noste-
taan esiin yhteiskun-
nallisia epäkohtia 
kansalaisten/ asiak-
kaiden näkökulmasta, 
työstetään yhdessä 
parannusehdotuksia 
 
Asiakaspalautejärjes-
telmän uudistaminen 
 
Tietotuotanto, osaa-

Ennakkoarviointien 
käyttö, 10 kpl/v 
 
Kehittäjäasiakas- ja 
kokemusasiakaspro-
sessit, 5-10 kpl/v 
 
 
Asiakaspalaute, posi-
tiivinen/negatiivinen 
 
Palvelun kohdentu-
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misen vahvistaminen 
ja terveyseronäkö-
kulman esillä pitämi-
nen 

misesta analyysi / 
valtuustokausittain 
 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Salliva, hyväksyvä ja 
kannustava työyhtei-
sö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaamisen vahvis-
taminen 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön saata-
vuus 

Kehittyvä ja uusiutu-
miskykyinen organi-
saatio ja henkilöstö 
 
Erilaisuuden hyväk-
syminen 
 
Toimiva työnohjaus 
 
 
 
 
 
 
Turvataan riittävä 
kouluttautuminen ja 
osaamisen ylläpito 
 
 
 
 
 
Työstään vastuun 
ottava henkilöstö, 
sisäisen yrittäjyyden 
vahvistuminen 
 
Suunnitelmalliset 
rekrytointiohjelmat ja 
niiden toteutuminen 

Työyksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitel-
mat 
 
 
Kehityskeskustelut ja 
perehdytysohjelma 
ovat käytössä. 
 
 
 
 
 
 
Mahdollisuus työnoh-
jaukseen, tehdään 
työyhteisön hyvin-
vointisuunnitelma. 
 
 
 
 
Työhyvinvoinnin ke-
hittäminen 
 
Toimintaohjeet ja 
asenteet tukevat 
tasa-arvoa 
 
Tuetaan henkilöstön 
koulutusta huomioi-
den organisaation 
tavoitteet  
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat otetaan käyttöön 

Tulosalueen kehittä-
missuunnitelmat joka 
toinen vuosi. 
 
 
Kehityskeskustelut 
käyty 100 %/v, uusi-
en perehdyttäminen 
100 %:sta/v. Osaa-
misen kehittämisen 
suunnitelmat toteutu-
vat osana kehitys-
keskusteluja. 
 
Työhyvinvointikysely 
toteutuu joka 2 vuosi, 
kyselyyn vastaan 100 
%:sti, työhyvinvointi-
suunnitelman toi-
menpiteet on toteu-
tettu 80 %:sti 
 
Työhyvinvointisuunni-
telma 
 
 
 
 
 
Lakisääteinen täy-
dennyskoulutus to-
teutuu 
 
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat on tehty vuoden 
2012 loppuun men-
nessä 

Henkilöstö voi hyvin 
 

Avoin, luottamukselli-
nen ja kehittämis-
myönteinen työilma-
piiri 

Henkilöstön osallis-
tumista tukeva toi-
minta 

Työyksikkökokoukset 
säännöllisiä   
 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Oikeudenmukainen, 
osaava ja vastuulli-

Johdon ja työntekijöi-
den vastuut, työnjako 

Kehityskeskustelut 
johtamisen välineenä, 

Kehityskeskustelut 
käyty 100 %:sti vä-
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nen johtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskien ottaminen 
mahdollista 

ja tehtävät on määri-
telty ja sisäistetty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epäonnistuminen 
sallitaan 

sisältäen toimenkuvi-
en päivitykset. 
 
Kehitetään yhteis-
työssä operatiivisen 
toiminnan kanssa 
systemaattinen toi-
mintatapa, jonka 
avulla kootaan kehit-
tämistarpeet. 
 
Edistetään tulevai-
suusnäkökulmaa ja 
ennakointimenetel-
mien käyttöä soten 
kehittämistoiminnas-
sa, päätöksenteossa 
ja operatiivisessa 
toiminnassa esim. 
pitämällä yhteisiä 
tulevaisuustyöpajoja 
sekä laajentamalla 
osallisuutta edistävi-
en, verkostodialogis-
ten menetelmien 
käyttöä   
 
Tuotetaan lisäarvoa 
asiakkaille nykyiseen 
järjestelmään näh-
den. 
 
Osaamisen ja vas-
tuun vahvistaminen 
 
 
Kehitetään johtamis-
ohjelma tukemaan 
johtajuutta 
 
Kirjataan ja analysoi-
daan epäonnistumi-
set ja opitaan niistä 

hintään 1x/v 
 
 
Esille nostetut kehit-
tämisaihiot 10 kpl/v, 
jatkotyöstetyt 5 kpl/v, 
hankkeistetut 2 kpl/v, 
käynnistetyt kehittä-
mishankkeet 1-2 kpl/v 
(uusia hankkeita)  
 
Tulevaisuustyöpajoja 
2 kpl/v  
 
 
Verkostodialogisia 
neuvonpitoja toteutet-
tu 30–40 kpl /v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaskeskeisiä 
käytäntö-
jä/toimintamalleja/me
netelmiä kuvattu 5 
kpl/v. 
 
Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuvat 
100 %: sti 
 
Koulutettu johtaja-
reservi on olemassa 
 
 
Kaikki toteutuneet 
riskit analysoidaan 

Työn tuottavuuden 
lisääminen 

Kustannus-
vaikuttavuus ohjaa 
resurssien suunnitte-
lua sekä uusien tuo-
tantotapojen käyttöä 
 
Yhteistyö konsernin 
eri toimialojen ja yh-
teistyöverkostojen 
kanssa 

Uusien kustannus-
vaikuttavien tuotanto-
tapojen etsiminen, 
käyttöönotto ja arvi-
ointi (tulosalueet) 
 
Asiakas- ja potilas-
työssä yhteisen tieto-
järjestelmän käyt-
töönotto ja yhteiset 
toimintatavat 

Kansalliset bench-
marking vertailutieto-
jen aktiivinen seuran-
ta ja arviointi  
 
Asiakas- ja potilastie-
tojen kirjaaminen 
toteutuu 100 %:sti 

Talous 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjeste-
tään taloudellisesti ja 

Pitkäjänteinen ja 
ennakoiva talouden 

Yhteissuunnittelua 
palvelujen kehittämi-

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarveva-
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kustannustehokkaasti 
 
 
 
 
 
Resurssien suuntaa-
minen 
 

ja toiminnan suunnit-
telu, toteuttaminen ja 
seuranta 
 
 
 
Kustannus-
vaikuttavuus terveys-
hyödyn näkökulmasta 
 
 
Tieto palvelutarpeista 
ja uusista velvoitteis-
ta 

sestä peruskuntien ja 
operatiivisen toimin-
nan kanssa. 
 
 
 
Toiminnan oikeanlai-
nen ja oikea-aikainen 
kohdentaminen, laa-
dun parantaminen 
 
 

kioidut menot ovat < 
90 
 
Toiminta budjetin 
mukaista. 
 
Valtakunnallisesti 
kolmen kustannuste-
hokkaimman joukos-
sa keskisuurten kun-
tien vertailussa 
 

 
Elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Hyvinvoiva ja toimin-
takykyinen kainuulai-
nen 
 

Ennaltaehkäisevä ja 
toimintakykyä vahvis-
tava toiminta koros-
tuu. Terveyden ja 
hyvinvoinnin tasa-
arvo lisääntyy 

Toimenpiteiden koh-
dentaminen tar-
peenmukaisesti hy-
vinvointi- ja terveys-
eronäkökulma huo-
mioiden 
 
Vahvistetaan valta-
kunnallisen edelläkä-
vijän roolia toiminnan 
kehittämisessä. 

Hyvinvointikertomus 
maakuntalaisten 
hyvinvoinnista  
valtuustokausittain 
 
 
 
Näkyvyys mediassa 
ja erilaisissa fooru-
meissa (kirjoitusten 
ja artikkeleiden 
kautta julkaisujen 
määrä) 

Kainuulaisten osalli-
suuden vahvistami-
nen    
 

Kansalaisilla mahdol-
lisuus vaikuttaa 
 

Teemakohtaiset 
aluekierrokset 

Aluekierrosten to-
teutuminen 1 
x/vuosi 

Toimivat kehittämis-
kumppanuudet 
 
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
säilyminen Kainuussa 

Vahva sitoutuminen  
 
Yhdessä tehden toi-
mivassa ympäristös-
sä 
 
Erva -yhteistyö ja 
OYKS:n sitoutuminen 
suunniteltuun toimin-
taan 

Yhteistyöfoorumit 
ovat osa maakunnal-
lista toimintaa  
 
 
 
Kainuun aluekokei-
lumalli 
 
Aluetaloudellisten 
vaikutusten selvitys 

Hyvinvointifoorumin 
toiminta on käynnis-
tetty vuoden 2010 
aikana ja toimintaa 
jatketaan 
 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

Soten johdon tuen osalta tavoitteet on pääosin saavutettu. Keskitettyä sihteeripalveluyksik-
köä ei ole perustettu vuoden 2012 alusta. Organisointia selvitellään edelleen. Talous on to-
teutunut suunnitelmien mukaan.  

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoi-
daan ne seikat, joissa tavoite ei 

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 
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ole toteutunut tai siinä on poik-
keamia  

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Tuotetaan ja aktivoidaan tutkit-
tua/näyttöön perustuvaa tietoa 
hyvinvoinnin tilasta ja käytetään 
sitä ennakointiin 

Hyvinvointikertomuksen edelleen kehittäminen (TerPS2 
-hanke) on käynnistynyt 2 kk suunniteltua myöhemmin 
(vo. päätös). 
 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kehityskeskustelut ja perehdytys-
ohjelma ovat käytössä 
 
Työhyvinvoinnin kehittäminen 
 
 
Tuetaan henkilöstön koulutusta 
huomioiden organisaation tavoit-
teet 
 
Ammattiryhmittäiset rekrytointi-
suunnitelmat otetaan käyttöön 
 
 
 
Henkilöstön osallistumista tukevat 
toiminta 
 
Työhyvinvoinnin kehittäminen 

Kehityskeskustelut on tehty osittain. 
 
 
Työhyvinvointisuunnitelma on tehty ja toteutumista seu-
rataan. 
 
Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu 
 
 
Suunnitelmia tehdään. 
Ongelmia kehittäjätyöntekijärekrytoinnissa (Kytke-
hanke), johon syynä kuntayhtymän vaikea taloudellinen 
tilanne. 
 
Työyksikkökokoukset toteutuvat. 
 
 
Työhyvinvointirahaa ei käytössä tälle vuodelle. 
Työhyvinvointikyselyä ei toteuteta tänä vuonna 

Johtaminen, palvelujen 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kirjataan ja analysoidaan epäon-
nistumiset ja opitaan niistä 
 
Edistetään tulevaisuusnäkökul-
maa ja ennakointimenetelmien 
käyttöä soten kehittämistoimin-
nassa, päätöksenteossa ja opera-
tiivisessa toiminnassa esim. pitä-
mällä yhteisiä tulevaisuustyöpajo-
ja sekä laajentamalla osallisuutta 
edistävien, verkostodialogisten 
menetelmien käyttöä   

Riskianalyysi tehty. 
 
 
Valmisteilla Kaste-ohjelmaan kolme hanketta.  
Verkostodialogisia neuvonpitoja ei ole toteutunut suun-
nitellusti työntekijän virkavapaasta johtuen 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
 
 

 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Vahvistetaan valtakunnallisen 
edelläkävijän roolia toiminnan 
kehittämisessä 
 
Teemakohtaiset aluekierrokset 
 
Kainuun aluekokeilumalli 
 

Näkyvyys mediassa ja erilaisissa foorumeissa toteutuu. 
 
 
Hankkeiden osalta toteutunut osittain. 
 
ERVA-aluekokeilu -hankkeessa Kainuu on mukana. 
Suunnitelma on tehty ja hanke etenee. 

 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki sisältää vastuualueina Luottamushenkilöhal-
linnon, Soten hallinnon, Sijaispalvelut, Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuen toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee 
tehokasta tutkimusta ja suunnittelua. Johdon tuki on organisoitu uudelleen vuoden 
2010 alusta lukien ilman lisäresursointia. 
 
Loppuvuodesta 2011 on suunnitelman mukaisesti vahvistettu juridista asiantuntemus-
ta palkkaamalla lakimies yhdessä maakunnan yhteisten palvelujen kanssa.  
 
Syyskuussa 2011 on perustettu Keskitetyt sihteeripalvelut tulosyksikkö. Tulosyksikkö 
koostuu keskitetyistä sihteeripalveluista, jonka henkilöstö tulee osastonsihteereistä, 
tekstinkäsittelijöistä ja muusta toimistohenkilökunnasta. Tulosyksikön toiminnan ta-
voitteena on terveydenhuollon sihteeripalvelujen tukeminen. 
 
 

SOTE JOHDON TUKI

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 1 935 3 026 56,4 2 061 -31,9 391 19,0

   Myyntituotot 485 500 3,1 200 -60,0 116 58,0

   Maksutuotot 29 41 41,4 30 -26,8 0 0,0

   Tuet ja avustukset 1 335 2 392 79,2 1 803 -24,6 275 15,3

   Muut tuotot 86 93 8,1 28 -69,9 0 0,0

TOIMINTAKULUT 10 051 10 930 8,7 11 243 2,9 3 612 32,1

       Palkat ja palkkiot 5 821 6 207 6,6 6 151 -0,9 1 998 32,5

       Henkilösivukulut 1 298 1 591 22,6 1 606 0,9 541 33,7

   Henkilöstökulut 7 119 7 798 9,5 7 757 -0,5 2 539 32,7

       Asiakapalvelujen ostot 39 38 -2,6 0 -100,0 20 0,0

       Muut palvleujen ostot 2 144 2 333 8,8 2 621 12,3 849 32,4

   Palvelujen ostot 2 183 2 371 8,6 2 621 10,5 869 33,2

   Aineet ja tavarat 340 284 -16,5 389 37,0 52 13,4

   Avustukset 23 18 -21,7 19 5,6 0 0,0

   Vuokrat 177 265 49,7 283 6,8 92 32,5

   Muut kulut 209 194 -7,2 174 -10,3 60 34,5

TOIMINTAKATE -8 116 -7 904 -2,6 -9 182 16,2 -3 221 35,1

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 -1 0,0 0 -100,0 0 0,0

VUOSIKATE -8 116 -7 905 -2,6 -9 182 16,2 -3 221 35,1

POISTOT -338 -397 17,5 -642 61,7 -103 16,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -8 454 -8 302 -1,8 -9 824 18,3 -3 324 33,8

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 454 -8 302 -1,8 -9 824 18,3 -3 324 33,8

TP 2010 TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

Toteu

ma

%

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

 
 
Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012 

tavoite 
TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas      

Kehittäjäasiakkaita/vuosi  11 10 15  

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

 ka 3,47 -   

Sairauspoissaolot 1 581 pv 2 014 pv 2236 pv  681 pv 

HTV2 161 181 - 196 187 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
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tuotantotavat 

Kehityskeskustelut 1 x /v  käyty 
osittain 

100 % toteutuneet 
osittain 

100 % käyty 
osittain 

Talous      

      

Kainuun elinvoima      

Sähköinen hyvinvointiker-
tomus  

 valmistelu 
käynnissä 

toteutunut 
suunnitel-
lusti 

käyt-
töönotto 

Valmis-
teilla 

Kehittäjäasiakas-caset        - 2 2 5-10/v 3 

Aluekierrokset  toteutunut toteutunut 1 x vuosi  

 

1.7.2 Ympäristöterveydenhuolto 
 

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen 

 

Perustehtävä 
Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennal-
taehkäiseminen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Arvot 
Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus 

Visio 2015 
Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon toteuttamisen edellä-
kävijä. 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Toimivat, tarpeenmu-
kaiset, laadukkaat ja 
helposti saatavat 
palvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyytyväinen asiakas 

Toiminnan kohden-
taminen tärkeimpiin 
osa-alueisiin riskinar-
vioinnin ja suunnitel-
mallisuuden avulla 
 
 
 
 
 
 
 
Onnistunut asiakkai-
den tarpeita vastaava 
palvelu 

Toimintakaudelle 
2011–2014 laaditta-
van suunnitelman 
mukaisten tarkastus-
käyntien toteuttami-
nen sekä riskinarvi-
oinnin kehittäminen ja 
toteuttaminen.  
(terveysvalvonta, eläinlää-
kintähuollon valvontaa 

tekevät viranhaltijat) 
 
Asiakaspalaute-
kyselyn (v. 2011) ja 
henkilökunnan muu-
toin toiminnassa ke-
räämän asiakaspa-
lautteen perusteella 
palvelun laadun pa-
rantaminen. 

Valvontasuunnitel-
man toteutuminen 
(valvontakäyntien 
määrä, %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaspalauteseu-
ranta: määrä ja laatu. 
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Henkilöstö ja uudistuminen 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

Innovatiivinen, avoin, 
salliva työilmapiiri 
 
 
 
 
 
 
Onnistunut rekrytointi 
 
 
 
 
Palvelujen tarpeesta 
lähtevä koulutus 
 
 
Osallistumisjärjestel-
mien ylläpito 
 

Koko henkilökunta 
osallistuu kuntayhty-
mässä toteutettaviin 
kyselyihin ja hyvin-
vointia parantavien 
toimenpiteiden toteut-
tamiseen. 
 
Sijaisten rekrytoinnin 
kehittäminen. (ensisi-
jaisesti eläinlääkintä-
huolto) 
 
Koulutussuunnitel-
man laatiminen ja 
työnjaon mukaiseen 
koulutukseen osallis-
tuminen. 
 
Kehityskeskustelut 
esimiehen ja työnteki-
jöiden kesken. 

Työhyvinvointikysely 
 
 
 
 
 
 
Virkojen täyttöaste 
100 % 
 
 
 
 
Koulutuspäivien lkm 
(kpl/v/hklö) 
 
 
 
 
Kehityskeskustelut 
(100 %) 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Tulosten laadukkuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimivat prosessit 
 
 
 
 
Voimavarojen ja eri-
tyisosaamisen tarkoi-
tuksenmukainen 
käyttö 
 

Toimiva laatujärjes-
telmä 
 
 
 
 
 
 
 
Prosessien tehok-
kuus 
 
 
 
Työnjaon ja erikois-
tumisen kehittäminen 

Henkilöstö noudattaa 
ja kehittää laatujär-
jestelmää. Laatupääl-
likkö ja -vastaavat 
valvovat, että toiminta 
on laatujärjestelmän 
mukaista. 
 
 
 
 
 
 
 
Huolehditaan toimi-
vista työoloista ja – 
järjestelyistä.  
 
Toimitaan mahdolli-
simman tehokkaasti 
ja toteutetaan sovit-
tua työnjakoa 

Vertailututkimuksissa 
hyväksyttävä tulos 
(95 %). 
Ulkoinen arviointi: 
akkreditoidut mene-
telmät (%). 
Auditoinnit ja katsel-
mukset tehty. 
 
Vastuualuekohtaiset 
näyte-, analyysi-, 
tarkastus- ja käynti-
määrät (kpl/v) 
 
Toteutuneet suunni-
telmat (100 %) 
 

 
Talous 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Palvelut järjestetään Talousarvion ja toi- Talousarvion seuran- Talousarvion toteu-
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taloudellisesti ja kus-
tannustehokkaasti 
 
 
 
 
Taloudellisten voima-
varojen kohdentami-
nen palvelujen prio-
risoinnin mukaisesti 
 
 
Henkilöstön sitoutu-
minen talousarvion 
toteutumiseen 
 

mintasuunnitelman 
seuraaminen 
 
 
 
 
Painopistealueiden ja 
toimintojen tärkeys-
järjestyksen määritte-
ly 
 
 
Henkilöstö osallistuu 
talousarvion suunnit-
teluun ja seurantaan 

ta säännöllisin vä-
liajoin ja poikkeamiin 
reagointi.  
Taksojen tarkistami-
nen. 
 
Talousarvion laadinta 
ja toteuttaminen 
huomioiden riittävien 
toimintaresurssien 
turvaaminen. 
 
Henkilöstöllä on 
mahdollisuus osallis-
tua talousarvion ja 
toimintasuunnitelman 
laadintaan ja seuran-
taan 

tuminen (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talousarvion ja toi-
mintasuunnitelman 
suunnittelu ja seuran-
ta työpaikkakokouk-
sissa 

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Elinympäristön ter-
veellisyys ja turvalli-
suus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maaseudun elinkel-
poisuuden ja hyvin-
voinnin tukeminen 
 
 
 
 
 
 
Kainuun elinkei-
noelämää tukevien 
palvelujen tuottami-
nen 

Elinympäristön ter-
veellisyyttä ja turvalli-
suutta tutkitaan ja 
valvotaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennalta ehkäisevä 
eläinten terveyden-
hoito, yrittäjyyden 
tukeminen 
 
 
 
 
Kattavat eläinlääkin-
täpalvelut 
 
 
 
Kysyntää vastaavan 
tutkimuspalvelun 
sekä riittävän neu-
vonnan, ohjauksen ja 
valvonnan tarjoami-
nen 

Elinympäristön ter-
veellisyyteen ja tur-
vallisuuteen sekä 
ympäristön tilan seu-
rantaan liittyviä labo-
ratoriotutkimuksia 
tehdään yhteistyössä 
valvontaviranomais-
ten kanssa. 
 
Valvontahenkilökunta 
kohdentaa valvontaa 
mm. suunnitelmien 
avulla riskinarvioinnin 
kannalta tärkeimpiin 
kohteisiin. 
Lausunnoissa huo-
mioidaan terveysnä-
kökohdat. 
 
Ennaltaehkäisevän 
terveydenhuoltotyön 
jakaminen useam-
malle praktikolle 
 
 
 
 
 
Henkilökunta antaa 
neuvontaa ja ohjaus-
ta mm. lainsäädän-
nön muutoksiin liitty-
en. 
 
Laboratorio tarjoaa 
analyysi- ja neuvon-

Kainuun elintarvik-
keiden ja veden laatu 
sekä kuluttajapalve-
luiden turvallisuus 
(vrt. valtakunnallinen 
taso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eläinterveydenhuolto-
ohjelmiin liittyneiden 
tilojen osuus (%), 
terveydenhuoltokäyn-
tien lkm terveyden-
huolto-ohjelmien 
edellyttämästä mää-
rästä (%) 
 
Yrittäjäasiakkaiden 
osuus 
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tapalveluja elinkei-
noelämän tarpeisiin, 
esimerkiksi tuoteke-
hittelyyn, prosessien 
seurantaan ja maa-
seutuelinkeinoihin 
liittyviä. 

 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Toimintakaudelle 2011–2014 laaditta-
van suunnitelman mukaisten tarkas-
tuskäyntien toteuttaminen sekä ris-
kinarvioinnin kehittäminen ja toteut-
taminen.  
(terveysvalvonta, eläinlääkintähuollon valvon-

taa tekevät viranhaltijat) 

Suunnitelmallisen valvonnan valvontakäyntien mää-
rä 17 % (122/686) vuoden tavoitteesta. 4 kk:n to-
teuma tulisi olla 33 %. Toteumaan vaikuttaa mm. 
muiden kuin suunnitelmallisten valvontatöiden mää-
rä sekä vajaus eläinlääkäriresursseissa. Eläinlääkin-
tähuollossa työpanosta on siirretty valvonnasta prak-
tiikkaan.  

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Sijaisten rekrytoinnin kehittäminen. 
(ensisijaisesti eläinlääkintähuolto) 
 
 
 
Kehityskeskustelut esimiehen ja työn-
tekijöiden kesken. 

Eläinlääkintähuollossa sijaisten saaminen on ollut 
haasteellista. Praktiikassa on ollut alkuvuoden ajan 
1 henkilön vajaus. Laboratorion virkavapauksien (1,5 
htv) ajaksi ei ole palkattu sijaisia.  
 
Kehityskeskusteluja ei ole aloitettu. Tavoitteena 
saada kehityskeskustelut käytyä kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Henkilöstö noudattaa ja kehittää laa-
tujärjestelmää. Laatupäällikkö ja -
vastaavat valvovat, että toiminta on 
laatujärjestelmän mukaista. 
 
Huolehditaan toimivista työoloista ja – 
järjestelyistä.  
Toimitaan mahdollisimman tehok-
kaasti ja toteutetaan sovittua työnja-
koa 
 

Laboratorion akkreditoitujen menetelmien osuus (56 
%) on laskenut edellisvuodesta, koska käyttöön on 
otettu uusia menetelmiä, joille ei vielä ole haettu 
akkreditointia. 
 
Laboratorion näytemäärä 2683 kpl (32 % tavoittees-
ta) ja analyysimäärä 10829 kpl (27 % tavoitteesta). 
Näytemäärä vaihtelee seurantajaksoilla, joten vuosi-
tavoitteeseen on mahdollisuus päästä. 
 
Tähän mennessä säännönmukaisia eläinsuojelutar-
kastuksia ei ole tehty eläinlääkäriresurssien vähyy-
den vuoksi. Tarkastukset pyritään tekemään loppu-
vuodesta. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Talousarvion seuranta säännöllisin 
väliajoin ja poikkeamiin reagointi.  
 

4 kk:n tulos 33 % koko vuotta koskevan KS 2012 
tuloksesta. Talousarvion tarkalla seurannalla ja ta-
sapainottamisohjelmaan osallistumalla pyritään py-
symään talousarvion raamissa.  
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Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
  

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan toiselle suunnitelmakaudelle 2011 - 2014 
laaditun suunnitelman mukaisesti. Riskinarviointia kehitetään valvonnan eri osa-
alueilla edelleen jotta valvonnan laatua saadaan parannettua ja kohdennettua tär-
keimpiin kohteisiin. 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on uudistunut vuonna 2011 ja vuonna 2012 
lainsäädäntömuutokset jatkuvat (mm elintarvike-, tuoteturva- tupakka- ja kemikaalila-
ki). Niillä on merkittävä vaikutus valvontakäytäntöihin mm. elintarvikevalvonnassa. 
Vuonna 2009 käyttöönotettua uuden tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja 
osallistutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- 
ja Kuti-liittymät). 

 
Eläinlääkintähuollossa työn kuormittavuutta vähennetään käyttämällä sijaisia ja ulko-
puolisia päivystäjiä. Kehitetään sijaisten rekrytointia ja päivystysjärjestyksiä.  
 
Jatketaan työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Työt pyritään järjestämään siten, 
että kaikilla olisi sopiva määrä mielekästä työtä. Syksyllä eläinlääkintähuollolle val-
mistuvat uudet tilat Kajaaniin. Tilojen valmistuttua ryhdytään valmistelemaan työnjaon 
(pieneläimet vs. suureläimet) kehittämistä edelleen Kajaanin lähiympäristössä. 

 
Laboratorion tulot tulevat vähenemään taloudellisesti merkittävän asiakassopimuksen 
muutoksen vuoksi. Henkilöstömäärää on jo sopeutettu tulovähennyksiin ja tullaan 
mahdollisesti sopeuttamaan lisää luonnollisen poistuman kautta. 
 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLT

O

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 552 577 4,5 488 -15,4 111 22,7

   Myyntituotot 456 478 4,8 381 -20,3 83 21,8

   Maksutuotot 94 98 4,3 107 9,2 28 26,2

   Tuet ja avustukset 1 1 0,0 0 -100,0 0 0,0

   Muut tuotot 1 0 -100,0 0 0,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 2 548 2 676 5,0 2 696 0,7 844 31,3

       Palkat ja palkkiot 1 480 1 485 0,3 1 483 -0,1 463 31,2

       Henkilösivukulut 446 507 13,7 476 -6,1 159 33,4

   Henkilöstökulut 1 926 1 992 3,4 1 959 -1,7 622 31,8

       Asiakapalvelujen ostot 0 0 0,0 3 0,0 0 0,0

       Muut palvleujen ostot 194 230 18,6 232 0,9 69 29,7

   Palvelujen ostot 194 230 18,6 235 2,2 69 29,4

   Aineet ja tavarat 89 110 23,6 100 -9,1 36 36,0

   Avustukset 113 112 -0,9 120 7,1 33 27,5

   Vuokrat 190 191 0,5 247 29,3 72 29,1

   Muut kulut 36 41 13,9 35 -14,6 12 34,3

TOIMINTAKATE -1 996 -2 099 5,2 -2 208 5,2 -733 33,2

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE -1 996 -2 099 5,2 -2 208 5,2 -733 33,2

POISTOT -38 -47 23,7 -40 -14,9 -15 37,5

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -2 034 -2 146 5,5 -2 248 4,8 -748 33,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 034 -2 146 5,5 -2 248 4,8 -748 33,3

TP 2010

Toteu

ma

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Käyttö-

suunni-

telma 

2012TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011  TA2012 

tavoite 
TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas      

Valvontasuunnitelman 
toteutuminen (valvonta-
käyntien määrä, %) 

72 % suunni-
tellusta 
 

72 % suun-
nitellusta 

63 % 100 %  17 % 

Asiakaspalautekysely  
(joka 2 vuosi) 

- Terveysval-
vonta ka 4,25 
- Eläinlääkin-
tähuolto ka 
4,27 
- Laboratorio 
ka 4,08 

 Terveys-
valvonta 
ka 4,15 
 
 
Eläinlää-
kintähuol-
to ka 4,54 
 
Laborato-
rio ka 3,97 

 Ei toteu-
tettu. 

Asiakaspalauteseuranta: 
määrä ja laatu 

Asiakas-
kyselyn tulok-
set käsitelty 

Asiakaspa-
lautteet 
käsitelty 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

 Laborato-
rion asia-
kaspalau-
teseuran-
ta tehos-
tunut. 
Seuranta 
toteute-
taan säh-
köisesti. 
13 kpl 
valituksia 
ja 4 kpl 
positiivista 
palautetta. 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työyhteisön tilan arviointi Työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
tehty 

Työhyvin-
vointisuun-
nitelma 
tehty ja sen 
toteutumi-
nen arvioitu 

  Ei toteu-
tettu. 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

 ka 3,45    

Virkojen täyttöaste (100 
%) 

99 % 99 % 100 % 100%  90 % 

Työyksikkökohtaiset osaa- 
miskartoitukset tehty ja 
osaamisen kehittämisen-
suunnitelman mukainen-
henkilötasolla toteutetaan 

     

Täydennyskoulutus tar-
peen mukaisesti (3 - 10 
vrk/v) 

2.2 vrk/hlö/v 4 vrk/hlö/v 3,9 pv/hlö/v 3- 10 
pv/hklö 

1.2 
vrk/hlö/4 
kk 

Kehityskeskustelut (100 
%) 

92 % 95 %  100 % Ei aloitet-
tu. 

HTV2 44 43 - 43 39.3/3 kk 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotan-
totavat 
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Vertailututkimuksissa  
hyväksyttävä tulos (95 %) 

  92.8 %  95 % Arvioi-
daan vas-
ta loppu-
vuodesta. 

Ulkoinen arviointi: 
akkreditoidut menetelmät 
(%). Auditoinnit ja katsel-
mukset tehty. 

56 % 63 % 62 %  56 % 
Auditoinnit 
ja katsel-
mukset 
toteutettu 
suunnitel-
lun mu-
kaisesti. 

Ulkoinen arviointi: viran-
omaistutkimusten mene-
telmät akkreditoitu (%). 

   100 % 100 % 

Vastuualuekohtaiset näy-
te-, analyysi-, tarkastus- ja 
käyntimäärät (kpl/v) 

Laboratorion 
näytemäärä 
135 % ja ana-
lyysimäärä 
109 % tavoit-
teesta 

Laboratori-
on näyte-
määrä 103 
% ja ana-
lyysimäärä 
93 % tavoit-
teesta 

Lab. ana-
lyysit 
43 175 
kpl, 94% 
tavoittees-
ta, näyt-
teet 9 336 
kpl, 93 % 
tavoittees-
ta 

Terv.valv. 
lainsää-
dännön 
mukaiset 
100 % 
Elh 100%  
Lab: ana-
lyysit 
40 000 
kpl, näyt-
teet 8 500 
kpl 

Laborato-
rion näy-
temäärä 
32 % ta-
voitteesta 
ja ana-
lyysimää-
rä 27 % 
tavoittees-
ta. 

Toteutuneet suunnitelmat 
(100 %) 

Maitohygiee-
niset tarkas-
tukset ja 
terv.huol-
tokäynnit to-
teutuivat 
suunnitellusti. 
Laitostarkas-
tusten to-
teuma 88% 

Tarkastuk-
set ja näyt-
teenotto 
toteutui 
suunnitel-
man mukai-
sesti 

Suunni-
telmalli-
nen val-
vonta 63 
%. laitos-
tarkastuk-
set ja 
maitohy-
gieeniset 
tarkastuk-
set n. 50 
%, eläin-
suojelu-
tarkastuk-
set 50 % 
ilmoituk-
senvarai-
sista koh-
teista 

100 %  Tiedot 
saadaan 
loppuvuo-
desta. 

Talous      

Talousarvion toteutuminen 
(100 %) 

Ta:n raamissa 
pysyttiin 

Ta:n raa-
missa pysyt-
tiin 

100,4 % 100 %  Raamissa 
pysytty. 

Talousarvion ja toiminta-
suunnitelman seuranta 
työpaikkakokouksissa 

Toteutui Toteutui Talousar-
vion ja 
toiminta-
suunni-
telman 
toteutu-
mista 
seurataan 
työpaik-

 Seurantaa 
toteutettu. 
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kakoko-
uksissa 

Kainuun elinvoima      

Kainuun elintarvikkeiden ja 
veden laatu sekä kulutta-
japalveluiden turvallisuus 
(vrt. valtakunnallinen taso) 

Elintarvike-
näytteistä 88 
% sekä uima- 
ja talousvesi-
näytteiden 
laatu kokonai-
suudessaan 
täytti asetetut 
vaatimukset. 
 

Talous- ja 
uimavesi-
näytteiden 
laatu täytti 
asetetut 
vaatimukset 
 
Elintarvike-
näytteistä 
92 % täytti 
asetetut 
vaatimukset 

16 % tut-
kituista 
elintarvik-
keista oli 
määräys-
ten vas-
taisia, 
tämä vas-
taa valta-
kunnallis-
ta tasoa. 
Talous- ja 
uimavesi-
näytteet 
täyttivät 
lainsää-
dännön 
asettamat 
vaatimuk-
set.  Pal-
velujen 
turvalli-
suus vas-
tasi valta-
kunnallis-
ta tasoa 

 Tiedot 
saadaan 
loppuvuo-
desta. 

Eläinterveydenhuolto-
ohjelmiin liittyneiden tilojen 
osuus (%) 

 Nautatiloista 
186 kpl (49 
%) (Naseva) 

41 %  Tiedot 
saadaan 
loppuvuo-
desta. 

Terveydenhuoltokäyntien 
lkm terveydenhuolto-
ohjelmien edellyttämästä 
määrästä ( %) 

 90 % toteu-
tunut sovi-
tussa aika-
taulussa 

95 % Toteuma 
100 %  

Tiedot 
saadaan 
loppuvuo-
desta. 

1.7.3 Sairaanhoidon palvelut 

 
Vastuuhenkilö: Sairaanhoidon palvelujen johtaja Esa Ahonen 

Perustehtävä 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa kliinisen laboratorion, patologian, radio-
logian, ensihoito-sairaankuljetuksen, leikkaus-anestesian, tehohoidon, lääkehuollon ja vä-
linehuollon palvelut maakunnallisina kokonaisuuksina siten, että palvelujen saatavuus on riittä-
vä 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 
osaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetysti ja järjestetään 
yhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät 
Kainuun maakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja tervey-
denhuollon edelläkävijänä. Mahdollisuuksien mukaan palveluja järjestetään ERVA -alueen yh-
teistyönä ja/tai yhteisessä organisaatiossa 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   51 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Palvelujen ja hoidon 
hyväksyttävä laatu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelujen saatavuus 
ja vaikuttavuus 
 

Potilaiden hyvä ja 
ammatillinen kohtelu 
 
 
 
Hoidon turvallisuus 
 
Näyttöön perustuvat 
menetelmät käytössä 
 
Toimiva yhteistyö 
toiminnan eri tasoilla 
 
 
 
Tietojärjestelmien 
integraatio 

Asiakaspalautteen 
jatkuva seuranta ja 
toiminnan kehittämi-
nen 
 
 
Vaara- ja läheltäpititi-
lanteiden rekisteröinti 
/ HaiPro -raportit 
 
Laatumittarit säännöl-
liseen käyttöön   
 
 
 
Sähköisen asioinnin 
monipuolistaminen 

Soten yhteinen asia-
kas-palaute; tulosten 
tavoite-taso 90 %:lla 
on tasolla hyvä tai 
erinomainen  
   
HaiPro-raportit tulleet 
rutiinikäyttöön 
 
 
Johdon katselmukset 
toteutuvat 100 % 
 
Sisäiset arvioinnit 
 
Sähköisen ajanvara-
uksen ja vastauspal-
velun osuus (%) 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Riittävä henkilöstö ja 
tulevaisuuden osaa-
misen varmistaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön hyvin-
vointi ja työkyvyn 
ylläpitäminen 
 
 

Virat ja toimet on 
täytetty pätevillä hen-
kilöillä 
 
Suunnitelmallinen 
täydennyskoulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattitaitoinen, 
kehittyvä ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Uusien työntekijöiden 
suunnitelmallinen 
rekrytointi, perehdyt-
täminen ja työkierto 
 
Osaamisvaatimusten 
kuvausten, osaamis-
kartoitusten ja osaa-
misen kehittämis-
suunnitelmien teke-
minen 
 
Työyksikön koulutus-
suunnitelman teke-
minen ja henkilökoh-
taiset koulutuskortit 
käytössä 
 
Kehityskeskustelut x 
1/v 
 
Työyhteisöjen työtyy-
tyväisyysmittaukset 

Vakanssien täyttöas-
te arvioitu säännölli-
sesti 
 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
 
 
 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat 100% 
 
Toimenpidesuunni-
telmien toteutus (%) 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
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Toimiva johtamisjär-
jestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva tietojen hal-
linta ja käytettävyys 
 

Johtaminen on oi-
keudenmukaista, 
osaavaa ja vastuullis-
ta  
 
 
 
Työyksiköiden toimi-
vat hoitoprosessit ja 
hoitoketjut 
 
 
 
 
 
 
 
Sairaanhoidon palve-
lujen kehittäminen 
osana hoitoketjujen ja 
-prosessien kehittä-
mistä 
 
Lisäarvoa tuottamat-
tomien toimintojen 
karsiminen 
 
Toimivat ja yhteen-
sopivat tietoverkot 

Johdon katselmukset  
 
Työyhteisöjen työtyy-
tyväisyys-mittauksen 
esimiesosio 
 
Toimintaprosessien 
uudistaminen  
 
Hoidon saatavuuden 
mittarit 
 
 
 
Sisäiset arvioinnit 
jatkuvat 
 
Tehdyt muutokset 
palvelurakenteessa 
 
Kehittämis-, tutkimus- 
ja laatuprojekteihin 
osallistuminen  
 
 
Uusien tietojärjestel-
mien käyttöönotto 

Johdon katselmukset 
toteutuvat 100 % 
 
 
 
 
Prosessien uudista-
misen onnistuminen 
 
Hoidon saatavuuden 
mittaus muuttunut 
1.5.11 (polikliininen 
hoitotakuu) 
 
Sisäiset auditoinnit 
toteutuvat 100 % 
 
MAPO -hankkeen 
suunnittelun ja toi-
mintaprosessin on-
nistuminen 
 
Kehittämisprojektien 
määrä/vuosi 

 
Talous 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kustannustehokkaat 
toimintamallit ja -
menetelmät 
 

Toimiva palvelujärjes-
telmän seuranta     
 
Jatkuva toimivien, 
tuottavien ja turvallis-
ten työkäytäntöjen 
kehittäminen ja käyt-
töönottaminen 
 
Maakunnallisen sy-
nergiaedun hyödyn-
täminen 

Talousarvio ja sen 
toteutumisen seuran-
ta, poikkeamiin rea-
gointi 
 
Henkilöstötilinpäätös. 
Ennakoidaan ja eh-
käistään hoitovirheet, 
vahingot ja erehdyk-
set niin pitkälle kuin 
se on mahdollista 
 
Palvelujen hintaver-
tailut (ostoskorit) 
muiden palveluntuot-
tajien kesken 

Talousarvion toteu-
tuminen (%) 
 
 
 
Henkilötyövuosien 
(HTV2) toteutuminen 
 
 

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Uusien työmuotojen 
ja -menetelmien hal-
littu käyttöönotto 
 

Maakunnalliseen ja 
valtakunnalliseen 
kehitystoimintaan 
osallistuminen 

Toimintajärjestelmien 
ja menetelmien audi-
tointi 
 

Tuottavuuden seu-
ranta 
 
Rekrytoinnin onnis-



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   53 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

 
Resurssien tarkoituk-
senmukainen käyttö 
ja yhteistyön koor-
dinointi 
 
ERVA – yhteistyön ja 
työnjaon lisääminen 

 
Osaavan henkilöstön 
saatavuus 
 
 
Työvoiman saata-
vuuden ja kilpailuky-
vyn varmistaminen 

 
Yhteishankkeiden 
toimivuuden ja uusien 
toimintamallien arvi-
ointi 
 
Aktiivinen osallistu-
minen kehittämistoi-
mintaan 

tuminen 
 
ERVA -yhteistyön 
onnistuminen 

 

 

TOTEUMA 1.1.–30.4. 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoi-
daan ne seikat, joissa tavoite ei ole 
toteutunut tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Potilasturvallisuussuunnitelman 
valmistelu etenee 

HaiPro -järjestelmän perusteella lääkehoitoon, tiedon-
kulkuun ja henkilökunnan väkivaltatilanteisiin liittyviä 
haitta- ja vaaratapahtumia.   

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Kesäajan sijaisjärjestelyissä vaike-
uksia useissa yksiköissä 

Kesäajan tavanomaisten sulkujen ja supistusten lisäk-
si mahdollisia määräaikaisia sulkuja, jos yllättäviä 
sairauspoissaoloja 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Radiologian lääkäritilanne kohentu-
nut 

Ostopalveluja voitu siirtää osin omaksi toiminnaksi. 
Kajaanin pääterveysasemalla ainakin 31.8 saakka 
toiminnan sulku vesivahinkoon liittyvän remontin takia 
ja natiivikuvausten siirto KaKS:iin. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Talousarvio 2012 on hyvin tiukka. Toimintakulut 1 – 4 kk lievästi yli raamin (34,2 %), 

toimintatuotoissa tulojäämiä ja alitusta (25,8 %). Ta-
louden tasapainottamisohjelma on käytössä. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
ERVA-yhteistyöhön osallistuminen ERVA –laboratoriokeskuksen valmisteluun osallistu-

minen suunnitellusti 

 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalueen palvelujen saatavuutta varmistetaan ja samalla 
työn tuottavuutta lisätään parantamalla kustannusvaikuttavuutta. Palvelujen luontees-
ta riippuen toiminta järjestetään lähipalveluina, seudullisina tai maakunnallisina koko-
naisuuksina. Toiminnassa pyritään maakunnalliseen tai tätä laajempaan logistiikkaan 
ja vältetään palvelujen osaoptimointia. 
 



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ   54 
 
  Talousseuranta 1.1. – 30.4.2012 
 

 

Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonai-
suuksina. Tietotekniikan hyödyntäminen ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus 
huomioidaan palvelujen järjestelyissä. Tavoitteena ei ole järjestää palveluja mahdolli-
simman paljon kaikkialla, vaan kokonaisuus huomioiden mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti käytettävissä olevien resurssien rajoissa. 

 
Ensihoito toimii 2012 maakunnan omana toimintana Kajaanissa, Kuhmossa, Sotka-
mossa, Suomussalmella, Paltamossa ja Vuolijoen taajamassa, muissa kunnissa os-
topalveluna. Tavoitteena on ensihoitopalvelun yhteistyön lisääminen päivystyspalve-
lujen kanssa.  

 
Leikkaus- ja anestesiatoiminta toteutetaan keskitetysti keskussairaalassa. Tavoit-
teena on päiväkirurgian lisääminen ja tulevina vuosina toiminnan uudelleen organi-
sointi osana hoitotakuun toteutumista.  Heräämökapasiteettia sovitetaan yhteen te-
hohoidon kanssa.     

 
Tehohoidon paikkatarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyt-
töön.    

 
Kliinisen laboratorion palvelut ovat mukana 2012 aloittavassa ERVA-alueen labo-
ratorioliikelaitoskuntayhtymässä, jonka toiminta on tarkoitus aloittaa 2013 alussa. 
Toiminnan harmonisointiin, tietojärjestelmiin ja palvelukokonaisuuksiin liittyviä valmis-
teluja jatketaan vuoden 2012 aikana toiminnan pysyessä muutoin pääosin ennallaan.    
 
Patologian toiminnan siirtyvät vuodenvaihteessa 2011 - 2012 tilapäisiin toimitiloihin 
vuoden 2013 kevääseen saakka. Uudet toimitilat ovat rakenteilla olevan MAPO -
hankkeen yhteydessä.   
 
Lääkehuollon toimitilojen uudistaminen ja yhdistäminen on suunnitteilla 2013 kevääl-
lä MAPO -hankkeen valmistumisen yhteydessä. Lääkehuollon logistiikan uudistamis-
ta ja varastoautomaation käyttöönottoa valmistellaan uusien tilojen käyttöönoton yh-
teyteen. Samalla valmistaudutaan osastofarmasiapalvelujen käyttöönottoon ja laajen-
tamiseen 2013 vuodesta alkaen. Lääkeneuvottelukunta jatkaa lääkehoitokäytäntöjen 
yhtenäistämistä ja turvallisen lääkehoito-ohjeiston käyttöönottoa STM:n suosituksen 
mukaisesti.  
 
Radiologian palveluja tuotetaan 2012 osittain omana toimintana ja osin kiinteällä os-
topalvelusopimuksella. CT -laitteen hankinta ja siihen liittyvien tilojen uusiminen aloi-
tetaan 2012 aikana. Vanha CT -laite pidetään toiminnassa nykyisessä toimitilassa 
kunnes uusi laite on otettu käyttöön. Puolangan uudistettu natiivikuvauslaite otetaan 
käyttöön tilasaneerauksen valmistumisen jälkeen.   
 
Välinehuolto jatkaa neljässä toimipisteessä (Kajaani, Suomussalmi, Kuhmo ja Sot-
kamo), joista käsin jakelu maakunnan toimipisteisiin. Välinehuollon toiminnanohjaus-
järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla ja toimintaprosesseja uudistetaan 
vuoden 2012 aikana uuden tietojärjestelmän pohjalta. 
 
Infektioidentorjuntayksikkö jatkaa maakunnassa infektioiden rekisteröinti- ja seu-
ranta-ohjelman (SAI) käyttöönottoa ja laajentamista akuuttihoitoyksiköihin. Infektiosai-
rauksiin erikoistuva lääkäri osallistuu toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöä koulute-
taan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiasuunnitelma pidetään ajan tasalla.  
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SAIRAANHOIDOLLISET 

PALVELUT

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 3 096 3 226 4,2 3 461 7,3 894 25,8

   Myyntituotot 878 894 1,8 972 8,7 325 33,4

   Maksutuotot 135 147 8,9 148 0,7 47 31,8

   Tuet ja avustukset 1 897 2 179 14,9 2 301 5,6 518 22,5

   Muut tuotot 186 6 -96,8 40 566,7 4 10,0

TOIMINTAKULUT 23 471 25 652 9,3 25 293 -1,4 8 642 34,2

       Palkat ja palkkiot 11 356 12 196 7,4 12 214 0,1 3 972 32,5

       Henkilösivukulut 2 616 3 204 22,5 3 284 2,5 1 095 33,3

   Henkilöstökulut 13 972 15 400 10,2 15 498 0,6 5 067 32,7

       Asiakapalvelujen ostot 13 14 7,7 17 21,4 1 5,9

       Muut palvelujen ostot 3 868 4 288 10,9 4 020 -6,3 1 412 35,1

   Palvelujen ostot 3 881 4 302 10,8 4 037 -6,2 1 413 35,0

   Aineet ja tavarat 4 626 4 742 2,5 4 607 -2,8 1 560 33,9

   Avustukset 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

   Vuokrat 983 1 203 22,4 1 144 -4,9 599 52,4

   Muut kulut 9 5 -44,4 7 40,0 3 42,9

TOIMINTAKATE -20 375 -22 426 10,1 -21 832 -2,6 -7 748 35,5

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 -1 0,0 0 -100,0 0 0,0

VUOSIKATE -20 375 -22 427 10,1 -21 832 -2,7 -7 748 35,5

POISTOT -842 -801 -4,9 -740 -7,6 -260 35,1

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -21 217 -23 228 9,5 -22 572 -2,8 -8 008 35,5

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -21 217 -23 228 9,5 -22 572 -2,8 -8 008 35,5

TP 2010

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Toteu

ma

%TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

 
 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011  TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas      

Lääkehuollon toimitusrivit 84 103 82 300 84 700 84 500 29 566 

Ensihoidon hälytykset 19 852 20 566 22 014 21 500 7 681 

Laboratoriosuoritteet 1 099 843 1 155 280 1 172 854 1 160 000 412 292  * 

Leikkausten määrät 6 855 6 526 6 967 6 900 2 535     * 

Radiologian tutkimukset 61 953 57 187 57 738 62 000 21 120 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Sairauspoissaolot 3 180 pv 3 570 pv 3 276 pv 3 000 pv 1 569 

HTV2 273 285 294  284  

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Infektioiden torjuntaoh-
jelma 

50 %  70 % 80 % 75 % 

Lab.nettiajanvaraus 
osuus 

 30 % 40 % 45 % 40 % 

Talous      

      

Kainuun elinvoima      

      
 * laskennallinen 
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1.7.4 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 

 
Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari 

Perustehtävä 
Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemasta terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä ja ter-
veyttä edistävä näkökulma heijastuu kaikessa toiminnassa 

Arvot 
Elämää ja ihmisarvoa kunnioitetaan tulosalueen palveluita tarvitsevien henkilöiden rodusta, 
sukupuolesta, kansalaisuudesta, maailmankatsomuksesta tai elämänkaaren vaiheesta riippu-
matta. Kaikkea toimintaa ohjaavat vastuuntunto, luotettavuus ja rehellisyys 

Visio 2015 
Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita saa-
miinsa palveluihin tyytyväiselle väestölle viihtyisässä maakunnassa. Kansalaisten terveyden 
edistämiseksi tehty työ on ollut tuloksellista ja alueen sairastavuus lähenee maan keskitasoa. 
Väestö luottaa tulevaisuuteensa; potilaat heitä palveleviin ammattilaisiin ja työntekijät palvelujär-
jestelmän eri tasoilla toinen toisiinsa 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Terveyden- ja sai-
raanhoidon palvelui-
den tulosalue toimii 
aktiivisesti Kainuun 
väestön terveyden 
edistämisessä, saira-
uksien ennalta ehkäi-
semisessä ja väestö-
ryhmien välisten ter-
veyserojen kaventa-
misessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokainen kansalainen 
saa sairastuttuaan 
asianmukaisen hoi-
don ja kohtelun oi-
kea-aikaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olemassa olevat 
näyttöön perustuvat 
menetelmät sekä 
sairauksien ehkäi-
syssä että hoidossa 
otetaan laajalti käyt-
töön ja terveyden 
edistämisen ja ennal-
taehkäisevän työn 
ulottuvuudet sisällyte-
tään aina korjaavaan 
toimintaan niissä 
tutkimus-, hoito- ja 
kuntoutustilanteissa, 
joissa se on asiaan 
kuuluvaa ja luonte-
vaa. 
 
Hoitoon pääsy toteu-
tuu kaikilla osa-
alueilla asetuksen 
mukaisesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olemassa olevat 
näyttöön perustuvat 
menetelmät sekä 
sairauksien ehkäi-
syssä että hoidossa 
otetaan laajalti käyt-
töön ja voimavaroja 
suunnataan väestön 
kehityksestä ja sai-
rastavuudesta käy-
tössä olevan tiedon 
perusteella 
 
 
 
 
 
 
Hoitoon pääsyn tilan-
netta seurataan kai-
killa vastuualueilla 
säännöllisesti. Haa-
voittuvat osa-alueet 
tunnistetaan ennak-
koon ja ratkaisuja 
haetaan ensisijaisesti 
toimintatapoja ja re-
sursoinnin painopis-
teitä muuttamalla ja 
vasta toissijaisesti 
ostopalveluita lisää-
mällä. 
 

Valtakunnallinen ja 
alueellinen epidemio-
loginen seuranta 
suurimpien kansan-
sairauksien osalta; 
sairastavuus on 5-
vuotisjaksoissa ale-
neva. Valtakunnallis-
ta keskiarvoa korke-
ammat pyll- indeksit 
laskevat 4 vuoden 
seurantajaksoissa 
 
 
 
 
 
Välitön yhteyden 
saanti terveyskes-
kukseen arkipäivisin 
virka-aikana ja välitön 
hoitoon pääsy päivys-
tystapauksissa toteu-
tuvat. 
Kiireetön hoito: 
– hoidontarpeen arvio 
ja hoitoon pääsy to-
teutuvat asetuksessa 
säädetyissä määrä-
ajoissa sekä perus-
terveydenhuollosta 
että erikoissairaan-
hoidossa. 
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Potilaat ovat tyytyväi-
siä saamaansa hoi-
toon ja kohteluun. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoito on vaikuttavaa 
ja turvallista 
 

 
 
Riittävä, osaava, 
hyvinvoiva ja palve-
lualtis henkilökunta 
Asiakaslähtöinen 
hoitotyö 
 
 
 
 
Potilasturvallisuus on 
ankkuroitu toiminnan 
rakenteisiin ja toimin-
tatapoihin 

 
 
Merkittävien poik-
keamien syyt selvite-
tään ja ryhdytään 
korjaaviin toimenpi-
teisiin 
 
 
 
 
Haittatapahtumien 
systemaattinen seu-
ranta, raportointi ja 
käsittely 

 

Asiakaspalaute-
kyselyt x 1 / 2 vuo-
dessa; 90 % palaut-
teista tasolla hyvä tai 
erinomainen. 
Välittömän palautteen 
seuranta; Kohteluun 
liittyviä valituksia ei 
ole. 
 
Poikkeamien määrä 
alenee edellisvuoteen 
verrattuna 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Tulosalueella työs-
kentelee toiminnan 
tarpeita vastaava, 
osaava, arvomaail-
maltaan tasokas, 
työhönsä ja työympä-
ristöönsä tyytyväinen, 
henkisesti ja fyysises-
ti hyvinvoiva henki-
löstö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstön saata-
vuus ja houkuttelevat 
työyhteisöt 

Henkilöstöä arvosta-
va ja hyvä kohtelu 
kaikissa työyhteisön 
ja työntekijän kehi-
tysvaiheissa. 
 
Työyhteisöjen luot-
tamuksellinen ilmapii-
ri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveyden ja sai-
raanhoidon palvelui-
den tulosalue on 
arvostettu ja uudis-
tamiseen kannustava 
työpaikka 
 
Onnistunut rekrytoin-
ti.  
 
 
 
Oikeudenmukainen, 
työn vaativuuden 
huomioiva palkkaus-
järjestelmä 

Työyhteisön tilan 
kartoitukset kahden 
vuoden välein ja tar-
vittavat kohdennetut 
toimenpiteet niistä 
saadun tiedon pohjal-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehityskeskustelut 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön rekry-
toinnissa yhtenäiset 
suunnitelmiin perus-
tuvat käytännöt 
 
Työnvaativuuden 
arviointi 

Työyhteisön tilan 
kartoitukset joka toi-
nen vuosi 
 
Työhyvinvointikyselyn 
tulokset tasolla hyvä-
kiitettävä 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat 100 %. 
 
 
 
 
 
 
Avoimien vakanssien 
osuus laskee edellis-
vuodesta 
 

 
 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 
 

Strategiset päämää- Kriittiset menestys- Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
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rät  tekijät  teerit 

Osallistuva, vastuulli-
nen, oikeudenmukai-
nen ja työntekoa 
palveleva johtaminen. 
 
 
 
Toimivat hoitoketjut 
kaikilla potilasryhmil-
lä. 
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
käytön suhteellinen 
osuus koko maakun-
nan tasolla vähenee 
ja alueelliset käyttö-
erot tasaantuvat 
 
Laadultaan hyvä 
terveyden- ja sai-
raanhoito. 
 

Joustava, eri organi-
saatiotasojen välistä 
tiedonkulkua helpot-
tava ja yksilön tie-
tosuojan huomioiva 
potilastietojärjestel-
mä. 

Selkeät vastuut ja 
tavoitteet. 
Hyviin suorituksiin 
tähtäävät toimintata-
vat. 
 
 

Kullekin potilasryh-
mälle on olemassa 
moniammatillisesti ja 
yhteistoiminnallisesti 
työstetyt hoitoketjut.  
 
Perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaan-
hoidon välinen työn-
jako on sujuvaa. 
 
 
 
Korkea lääkinnällinen 
ja hoidollinen ammat-
titaito. 
Hyvä palvelujen laa-
tu.  
 
 
 

Johtamisen auditointi, 
itsearviointi ja johdon 
katselmukset 
 
 
 
 
Olemassa olevien 
hoitoketjujen päivitys 
ja uusien tarvekartoi-
tus vuosittain. 
 
 
Eri erikoisalojen ja 
terveysasemien yh-
teistyötä kehitetään 
erikoisala- ja terveys-
asemakohtaisin neu-
vonpidoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtamisen auditointi, 
itsearviointi ja johdon 
katselmukset toteutu-
vat kaikilla vastuu-
alueilla, tulosyksi-
köissä ja erikoisaloilla 
 
Vuosittain työstettä-
viksi sovitut hoitoket-
jut työstetään  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantelut, muistutuk-
set ja hoitovahingot 
vähenevät 
 

 
Talous 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Hoito ja palvelut jär-
jestetään käytettävis-
sä olevin resurssein 
korkealaatuisina, 
joustavasti saatavina, 
taloudellisesti ja kus-
tannustehokkaasti 
 

Toimintojen oikea 
kohdentaminen. 
 
Ennakointi ja suunni-
telmallisuus. Samas-
sa organisaatiossa 
toimimisen tuoman 
synergiaedun mah-
dollisuuksien hyödyn-
täminen kaikilla toi-
minnan eri tasoilla. 

Talouden ja toimin-
nan tasapainoa ja 
kehitystä seurataan 
jatkuvasti ja poik-
keamiin reagoidaan 
korjaavin toimenpi-
tein. 

Tulosalue pysyy 
asetetussa talous-
arviokehyksessä. 
 
Tuottavuus on vä-
hintään kansallisella 
keskitasolla 

Kainuun elinvoima 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Kainuulaisen väestön 
terveyttä edistävä 
toiminta sekä tervey-
den ja sairaanhoidon 
asianmukainen ja 
oikea-aikainen hoi-
don arviointi, hoito ja 
kuntoutus tukevat 

Suurten kansansai-
rauksien riskiryhmiin 
kuuluvat, työ- ja toi-
mintakykynsä menet-
tämisvaarassa olevat 
henkilöt tavoitetaan.  
 
Henkilöstön pysy-

 Kainuulaisten sai-
rastavuus on 5 -
vuotis-jaksoissa 
vähenevä. 
 
 
Tulosalueelle rekry-
toitu ja tulosalueelta 
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maakunnan väestön 
elinvoimaisuutta, 
yrittäjyyttä ja tuotan-
torakenteen kehittä-
mistä. 

vyys. 
 
Riittävä ja ammattitai-
toinen henkilöstö. 
 
Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

poislähtevä henkilö-
kunta; määrä ja 
suhdeluku. 
 
Henkilöstön saira-
uspoissaolojen 
määrä laskee edel-
lisvuodesta 

 
 
TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi 
asetetuissa toimenpiteissä? 
Raportoidaan ne seikat, joissa 
tavoite ei ole toteutunut tai 
siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

 Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Strateginen päämäärä: Jokai-
nen kansalainen saa sairas-
tuttuaan asianmukaisen hoi-
don ja kohtelun oikea-
aikaisesti. 
 
Kriittinen menestystekijä: 
Hoitoon pääsy toteutuu kaikil-
la osa-alueilla asetuksen mu-
kaisesti  
 

 
 

Hoitotakuu ei toteudu seuraavilla osa-alueilla: 
 
Ensimmäiselle käynnille odottavien odotusajat erikoissai-
raanhoidossa: 
– yli 3 kuukautta odottaneita yhteensä 206 (8.4% lähetteis-
tä) 
– ylitykset kirurgiassa 
   ortopedia 51 
   lastenkirurgia 23 
   plastiikkakirurgia 14 
   gastroenterologinen kirurgia 5 
   urologia 23 
   yleiskirurgia 5 
   muut 7 
Leikkausta tai toimenpidettä yli 6 kuukautta odottaneet:  
– yhteensä 61 (8.4 /10.000) näistä kirurgia 55 
Lähtötilanne kesällä 2011oli se, että lähetejonoissa oli noin 
1200 potilasta ja ensikäyntiviive noin 6 kuukautta. Kuluneen 
vuoden aikana on kiritty kolmea kuukautta kiinni siten, että 
nyt lähetejonoissa on noin 600 potilasta ja ensikäyntiviive 3-
4 kuukautta. 
 
Erikoisaloittain ensikäyntiviive vaihtelee vastaanottaja-
resurssin mukaan: 
– konsulttipohjaisena toimivilla erikoisaloilla ensikäyntiviive 
riippuu vastaanottajien käyntipäivistä ja siitä, onko heillä 
mahdollisuus lisätä käyntipäiviään (plastiikkakirurgia, käsiki-
rurgia, lastenkirurgia, reumakirurgia) 
– urologian on tilanne vaikein, ostopalvelu on ollut käytettä-
vissä enimmillään vain kerran kuukaudessa eikä vajetta ole 
pystytty kompensoimaan 
– ortopedian vastaanottoja on lisätty koko ajan erikoistuville, 
keväällä on saatu yksi ortopedi lisää, ortopedilisäyksellä on 
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saatu hoidettua varsinkin selkäpotilaat 
– verisuonikirurgian jonotilanne vaihtelee lomien ym. pois-
saolojen mukaan 
 
Tärkeimmät syyt siihen, että kolmen kuukauden tavoittee-
seen ei kaikilta osin ole päästy ovat: 
 
1. Lähetejonojen purkaminen kuudesta kuukaudesta kol-
meen kuukauteen aloitettiin noin vuosi sitten ilman lisä-
resurssia. 
2. Vastaanottajaresurssi on niin pieni, että poissaolot vaikut-
tavat heti ensikäyntiviiveeseen eli lääkärisijaisia ei ole. 
3. Kiireellisesti hoidettavat menevät jonossa olevien ohi. 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

  

Johtaminen, palvelujen 
järjestäminen ja tuo-
tantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
 Palvelujen ostot ylittyvät 

Talousarvioon tehty varaus ei vastaa tarvetta. 
Määrärahavaraukset asiakaspalveluiden ostoihin vuodelle 
2012 arvioitiin vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhtey-
dessä käytettävissä olleen vuoden 2011 toteutumaennus-
teen pohjalta. Vuoden 2011 tilinpäätöstietojen valossa ylitys 
vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä vuotuista kus-
tannusten nousua. Ylitys ei selity lähettämiskäytäntöjen tms. 
muutoksella.  
Henkilöstökulut ylittyvät erityisesti konservatiivisella, opera-
tiivisella ja päivystyspalveluiden vastuualueilla. 
Konservatiivisen ja operatiivisen vastuualueen ylitys selittyy 
pääosin hoitotakuun hallitsemiseksi omana lisätyönä teh-
dyistä jononpuruista. Budjetoitu määräraha ei vastaa tarvet-
ta. Mm. sisätautien poliklinikalla lisätyökustannukset ovat 
nousseet 20 000 € verrattuna vuoteen 2011 ja varatusta 
määrärahasta on käytetty nyt yli puolet. 
 
Lisäksi konservatiivisella vastuualueella henkilömenoja on 
lisännyt hengityshalvauspotilaiden hoito (yksi uusi hengitys-
halvauspotilas), lisäystä tähän mennessä viime vuoteen 75 
000 € ja arvio vuositasolla 150 000€ 
 
Päivystyspalveluiden vastuualueen henkilöstömenojen ylitys 
selittyy pääosin sairauspoissaolojen huomattavalla kasvulla 
edellisvuoteen verrattuna. Kalenteripäivät tammi-huhtikuu v. 
2011 257 ja vuonna 2012 579 (työpäivät 2011 181 ja 2012 
394). 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
  

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Tulosalueen tavoitteena on edelleen vuoden 2012 aikana turvata laadukkaiden ter-
veyden ja sairaanhoitopalveluiden tasapuolinen saatavuus kainuulaisille. 
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1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki on tuonut koko sosiaali- ja terveystoimi-
alalle uusia velvoitteita, joihin vastaaminen realisoituu täysimääräisesti toimintavuon-
na 2012.  
 
Hoitotakuussa pysyminen tulee muodostumaan erityiseksi haasteeksi erikoissairaan-
hoidossa erityisesti operatiivisen vastuualueen polikliinisessa toiminnassa. Tervey-
denhuoltolain mukaan on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muu-
hun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan yksikköön, jos hoidontarpeen arviointi edellyt-
tää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia. 
  
Olemassa olevaa lääkäreiden rekrytointia koskevaa toimintasuunnitelmaa toteutetaan 
käytännössä. Tulosalue osallistuu maakunnallisen rekrytoinnin toimintasuunnitelman 
valmisteluun. 
 
Potilaiden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa pitäydytään sellaisissa mene-
telmissä, joiden vaikuttavuus ja turvallisuus on tutkimuksin osoitettu. Terveyden edis-
tämisen ja ennaltaehkäisevän työn ulottuvuudet sisällytetään korjaavaan toimintaan 
niissä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustilanteissa, joissa se on asiaan kuuluvaa ja luon-
tevaa. 
 
Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue vastaa suurimmasta osasta kainuu-
laisten erikoissairaanhoidon palveluista. Tulosalue osallistuu aktiivisesti toimialalla 
käynnistettyyn erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan ja toimitilojen suunnitteluun. 
Tavoitteena on, että tulevan toiminnan keskeisten sisältöjen ja niiden toteuttamiseksi 
tarvittavan organisaatiorakenteen suunnittelu käynnistetään vuoden 2012 alussa.  

 
Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluiden vastuualue.  
 
Vastuualueelle asetettiin toimintavuodelle 2011 selvittää riippuvuuksien hoitopalvelui-
den tuleva henkilöstöresurssitarve ja mahdollisuudet tuottaa osa nykyisin ostopalve-
luina toteutuvasta päihdekuntoutuksesta maakunnan omana toimintana. Tavoite ei 
henkilöstöresursseihin kytkeytyvistä syistä toteutunut. Edellä kuvattu selvitystyö siir-
tyy valmisteltavaksi vuoden 2012 kuluessa. 
 
Suun terveydenhuollon vastuualueen tärkeimpänä tavoitteena on edelleen hoidon 
saatavuuden saattaminen asetuksessa säädetylle tasolle. Tämä edellyttää onnistu-
mista ja uusien työntekijöiden, erityisesti hammaslääkäreiden rekrytoinnissa ja eri 
ammattiryhmien välisessä työnjaossa aloitetun kehityksen jatkamista. Ehkäisevän 
hoidon roolia tehdään näkyvämmäksi ja suun terveyden edistämistä korostetaan. 
Teppanan uuden hammashoitolan toiminnan käynnistäminen ajoittuu suunnitteluvuo-
den viimeiselle neljännekselle. 
 
Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuualueen toimintaa kehi-
tetään vuoden 2010 aikana käynnistyneen perusterveydenhuollon toimintaohjelman 
suuntaisesti. Painopisteinä ovat pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallin mukainen, 
joustavaan työnjakoon perustuva hoito, hoitotulosten seuranta ja omahoitomahdolli-
suuksien kehittäminen sekä kotiuttamisprosessin kehittämistyö ja laajamittainen käyt-
töönotto.  Perusterveydenhuollon kehittämisohjelma jatkuu suunnitteluvuoden lop-
puun saakka. 
 
Operatiivisen vastuualueen keskeinen tavoite on hoidon saatavuuden saattaminen 
terveydenhuoltolain säädöksiä vastaavaksi ja toimintojen vakiinnuttaminen siten että 
hoitotakuu toteutuu ilman erillisiä toimenpiteitä. Päiväkirurgian osuuden lisääminen 
paremmin valtakunnallista tasoa vastaavaksi on yksi vastuualueen keskeisistä tavoit-
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teista. Kohentunut ortopeditilanne antaa mahdollisuuden päiväkirurgian kehittämis-
vastuiden uudelleen arviointiin. 
 
Konservatiivisella vastuualueella korostuvat ulkoisen auditoinnin yhteydessä kehit-
tämisen alueeksi nousseet toiminnan systemaattinen kehittäminen ja kehittämisen 
seuranta. Tavoitteena on muuttaa henkilöstömitoitusta yleisestä kysynnän noususta 
ja hoidonporrastuksen muutoksesta aiheutuneita tarpeita vastaavaksi. Terveyden-
huoltolain velvoitteiden toteutuminen polikliinisen toiminnan osalta on edellisten lisäk-
si keskeinen tavoite. 
 
Päivystyspalveluiden vastuualueella  
Päivystyspoliklinikan ja terveysasemien yhteistyötä hoidonporrastuksen toteutumi-
seksi jatketaan. Triage- ja hoitajavastaanottotoimintojen osalta vuodelle 2011 asetet-
tuja tavoitteita ei lähinnä riittämättömistä henkilöstöresursseista johtuen saavutettu. 
Tältä osin kehittämistyötä jatketaan toimintavuonna 2012 

 
 

TERVEYDEN- JA 

SAIRAUDENHOITOPALVELUT

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 10 793 11 109 2,9 12 199 9,8 3 523 28,9

   Myyntituotot 3 301 3 384 2,5 3 639 7,5 823 22,6

   Maksutuotot 7 415 7 615 2,7 8 511 11,8 2 663 31,3

   Tuet ja avustukset 23 27 17,4 11 -59,3 0 0,0

   Muut tuotot 54 83 53,7 38 -54,2 37 97,4

TOIMINTAKULUT 84 327 91 383 8,4 91 871 0,5 29 690 32,3

       Palkat ja palkkiot 37 322 40 267 7,9 40 707 1,1 13 376 32,9

       Henkilösivukulut 9 369 10 915 16,5 11 015 0,9 3 654 33,2

   Henkilöstökulut 46 691 51 182 9,6 51 722 1,1 17 030 32,9

       Asiakaspalvelujen ostot 17 277 18 682 8,1 17 594 -5,8 5 242 29,8

       Muut palvelujen ostot 7 329 8 072 10,1 8 414 4,2 2 668 31,7

   Palvelujen ostot 24 606 26 754 8,7 26 008 -2,8 7 910 30,4

   Aineet ja tavarat 10 652 10 896 2,3 11 582 6,3 3 853 33,3

   Avustukset 7 11 57,1 14 27,3 2 14,3

   Vuokrat 2 330 2 502 7,4 2 498 -0,2 882 35,3

   Muut kulut 41 38 -7,3 47 23,7 13 27,7

TOIMINTAKATE -73 534 -80 274 9,2 -79 672 -0,7 -26 167 32,8

   Rahoituskulut ja -tuotot -1 0 -100,0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE -73 535 -80 274 9,2 -79 672 -0,7 -26 167 32,8

POISTOT -563 -884 57,0 -818 -7,5 -303 37,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -74 098 -81 158 9,5 -80 490 -0,8 -26 470 32,9

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -74 098 -81 158 9,5 -80 490 -0,8 -26 470 32,9

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Toteu

ma

%TP 2010 TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

 
 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011  TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas  

Kansantauti-indeksi 130,0 130,3 129,4 129,3  

Sairastavuusindeksi 121,3 120,1 Tieto ei 
käytettä-
vissä 

119,1  

PYLL-indeksi 
(4 vuoden välein)  
(maan ka: 4000) 

2003–07: 
miehet: 
7359 
naiset: 2935 

 Tieto ei 
käytettä-
vissä 
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(maan ka: 
4000) 

TEA-viisari 
(10 parhaimman joukossa) 

Aktiivisuus 
paras koko 
maassa 

 Tieto ei 
käytettä-
vissä 

  

Hoito- ja palvelutakuun 
toteutuminen 

esh/31.12: 
31 päiväkir. 
potilasta 
jonossa yli 6 
kk. pth: 
toteutuu lain 
mukaan 

 ESH: 40 
PTH: 
suunth 
206 

Hoitotakuu 
toteutuu 100% 

Yli 3 kk 
odottavia 
206 ja yli 
6 kk 
odottavia 
61 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Sairauspoissaolot 11 438 pv 11 159pv 11 603pv 10 500 pv  

HTV2 899 923 954 (en-
nuste) 

954 943 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotan-
totavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

käyty osit-
tain 

100 % käynnissä 100%  

Talous      

      

Kainuun elinvoima      

      

1.7.5 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Ruokolainen 
(5.3. – 31.7.2012  va. perhepalvelujohtaja Terttu Huttu-Juntunen, 1.8.2012 alk. 
perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) 

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

Arvot 
Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä, kuntouttava ja varhai-
sen tuen työote, moniammatillinen yhteistyö  

Visio 2015 
Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana 

 

Asiakas ja asukas 
 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Perheiden terveys- ja 
hyvinvointierot vä-
henevät ja terveys-
käyttäytyminen kehit-
tyy myönteisesti. 

Väestön palvelutar-
peet ovat tiedossa.  
 
 
 

Perhekeskukset 
käynnistetään Kajaa-
niin ja Suomussal-
melle.  
 

Valtakunnalliset vä-
estövertailut osoitta-
vat myönteistä kehi-
tystä (sairastavuus, 
kuolleisuus, terveys-
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Vanhemmuus vahvis-
tuu ja perheiden hy-
vinvointi ja itsenäinen 
selviytyminen lisään-
tyvät. 
 
 
 
 
 
 
 
Syrjäytyneisyys vä-
henee eikä uutta 
syrjäytyneisyyttä 
synny. 
 
 
 
 
 
Syrjäytyneiden ja 
vammaisten elämän-
laatu kohenee 
 
 
 
 
 
Vammaiset voivat 
elää mahd. itsenäi-
sesti ja turvallisesti 
kodeissaan tarvitse-
miensa palveluiden ja 
tukitoimien turvin ja 
toimia osana yhteisöä 
ja yhteiskuntaa. 
 

Asiakkaiden ja per-
heiden ongelmat 
havaitaan varhain ja 
niihin puututaan oi-
kea-aikaisesti (ennal-
taehkäisy ja varhai-
nen tuki) ja vaikutta-
vasti. Erityisesti var-
haisen tuen palvelut 
toimivat hyvin. 
 
 
Kaikkien lapsiperhei-
den kanssa toimivien 
tavoitteena on van-
hemmuuden tukemi-
nen. 
 
Asiakkaan/potilaan 
itsenäistä selviytymis-
tä tuetaan niin, että 
asiakas sisäistää 
oman ja perheen 
hyvinvointiin, tervey-
teen, hoitoon ja kun-
toutumiseen liittyvän 
oman vastuun ja 
osallistumisen merki-
tyksen.  
 
Lastenlääkäreitä on 
oltava riittävästi 
 
Vammaisille on tarjol-
la itsenäisen asumi-
sen mahdollistavia 
asumisvaihtoehtoja. 
 
Vammaiset voivat 
kouluttautua ja työllis-
tyä omien voimavaro-
jensa mukaisesti  
 
 
Perhepalvelujen asi-
akkaiden/potilaiden 
saatavissa ovat ajan 
tasalla olevat kirjalli-
set opasteet ja netti-
sivut 

Ennaltaehkäisyn ja 
varhaisen tuen toi-
mintamallit juurrute-
taan perhekeskuksiin 
ja osaksi lastensuoje-
lutyötä. 
 
Vertaistukitoimintaa 
kehitetään eri ikä-
ryhmien vanhemmil-
le.  
 
Koulutetaan henkilö-
kuntaa mini-
interventioon, pu-
heeksi ottoon, van-
hemmuuden arvos-
tamiseen ja tuke-
maan väestön oma-
toimista selviytymistä. 
 
Lastenlääkäreiden 
akuutti rekrytointi 
käynnistetään. Va-
kinaistetaan vauva-
perhetyöntekijä las-
ten psykiatriselle 
osastolle. 
 
Käynnistetään ras-
kauden aikaisen 
päihderiippuvuuden 
hoidon sekä syrjäyty-
neiden päivätoimin-
nan/työpajan suunnit-
telu 
 
Asumispalvelustrate-
gia valmistuu ja lai-
toksen purun suunnit-
telu etenee.  
 
Asiakkaita koskevia 
ohjeita ja neuvoja 
päivitetään säännölli-
sesti nettiin ja kirjalli-
sina sekä järjestetään 
säännöllisiä tapaami-
sia yhteistyötahojen 
kanssa 

käyttäytyminen, esim. 
kouluterveyskyselyt, 
hoitotakuun toteutu-
minen) 
 
Asiakkaiden arvio 
perhepalveluista on 
noin 4 (max 5).  
 
Raskaudenkeskey-
tykset ja sukupuoli-
tautitartuntojen mää-
rä vähenee 
 
Toimeentulotuen 
tarve vähenee laman 
taituttua, mittari tuen 
saajien osuus väes-
töstä (tavoite < 8 %) 
 
Lastensuojelun huos-
taanottojen ja avo-
huollon piirissä olevi-
en lasten (0-17-
vuotiaat) määrän 
kasvu saadaan 
suunnitelmakaudella 
kääntymään laskuun  
 
Henkilökohtaisten 
avustajien ja tukihen-
kilöidenmäärä vastaa 
tarvetta 
 
Potilas- ja sosiaa-
liasiamiehelle tehdyt 
yhteydenotot ja muis-
tutukset vähenevät 
edelleen. 
 
Yksilöhuoltojaoston ja 
hallinto-oikeuden 
muutosvaatimusten 
määrä vähenee. 
 
Määräaikojen toteu-
tumista seurataan 
säännöllisesti 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuun maakunta -
kuntayhtymä ja per-
hepalvelut on haluttu 
ja arvostettu työpaik-
ka. 

Hyvä henkilöstöjoh-
taminen, joka mah-
dollistaa urakehityk-
sen ja huomioi ikään-
tymisen 

Kuntayhtymä järjes-
tää  henkilöstöjohta-
misen koulutusta 
esimiehille.   
 

Vaikeimmin rekrytoi-
tavien ammattiryhmi-
en kuten lääkärien, 
psykologien ja sosi-
aalityöntekijöiden 
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Riittävä, ammattitai-
toinen, innovatiivinen, 
motivoitunut, yhteis-
työkykyinen ja työ-
hönsä sitoutunut 
henkilöstö = hyvin-
voiva ja tyytyväinen 
henkilöstö 
 
Onnistunut rekrytointi 
 

 
Henkilöstöpolitiikalla 
tuetaan henkilöstön 
osaamista ja hyvin-
vointia.  
 
Henkilöstöresurssit 
on kohdennettu pal-
velutarpeen mukaan.  
 
Oikeudenmukainen ja 
kannustava palkkaus, 
joka perustuu työn 
vaativuuden arvioin-
tiin 
 
Palvelujen kehittämi-
sen tarpeista lähtevä 
täydennyskoulutus ja 
työnohjaus. 
 
Yhteinen vastuu pal-
velujen laadusta ja 
palveluista tiedotta-
misesta 

Satsataan erityisesti 
niiden ammattiryhmi-
en rekrytointiin, joi-
den puuttuminen 
uhkaa palvelujen 
tuottamista. 
 
Henkilökuntaa koulu-
tetaan moniammatilli-
sissa ryhmissä yh-
teistyöhön, palvelu-
prosessien hallitse-
miseen, uusiin toimin-
tamalleihin ja uusiin 
tehtäviin mm. vauva-
perhetyö, varhainen 
tuki ja isätyö.   
 
Työpaikkakartoitukset 
tehdään määräajoin 
yhdessä työterveys-
huollon kanssa, riski-
analyysit ja työhyvin-
vointisuunnitelmat ja 
henkilöstön osaamis-
kartoitukset ja kehit-
tämissuunnitelmat 
päivitetään ja kehi-
tyskeskustelut käy-
dään vuosittain.  
 
Tyky-toimintaan osal-
listutaan. 

rekrytointi onnistunut 
80-%:sti 
 
Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimuksien 
tulokset kehittyvät 
myönteiseen suun-
taan 
 
Sairauspäivien määrä 
vähenevä (henkilös-
tötilinpäätös). 
 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat 99-
prosenttisesti.  
 
Lakisääteinen täy-
dennyskoulutus to-
teutuu 90-%:sti 
 
Työpaikkakokoukset 
toteutuvat  
 
Henkilökohtaiset 
TVA:t tehty kaikille 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuun perhepalve-
lut on edellä kävijä 
Suomessa lapsiper-
heiden palvelujen 
kehittäjänä. 
 
 
 
 
Lasten, nuorten, nais-
ten ja perheiden so-
siaali-, terveys- ja 
erikoissairaanhoidon 
palvelut ovat saata-
vissa tarpeenmukai-
sesti, oikea-aikaisesti 
ja tasapuolisesti Kai-
nuussa. 
 
 
 
 

Julkisen, yksityisen, 
järjestöjen ja eri am-
mattiryhmien välinen 
työnjako on kaikilta 
osin tarkoituksenmu-
kainen ja toimiva = 
verkostoitunut palve-
lutuotanto. 
 
Perhepalvelujen eri 
sektoreiden johtami-
nen on asiantunte-
vaa, tehokasta, toimi-
vaa ja palveluja kehit-
tävää ja sen perusta-
na on yhdessä mietit-
ty strategia. 
 
Perhekeskuksissa 
toteutuu seudullinen 
sektorirajat ylittävä 
yhteistyö.  

Perhekeskuksissa 
työskennellään mo-
niammatillisina työ-
ryhminä/pareina.  
 
Tukeva-hankkeessa 
luodut yhteistyömallit 
riskitilanteissa olevien 
äitien ja pikkulasten 
hyvinvoinnin ja ter-
veyden tukemiseksi 
otetaan osaksi joka-
päiväistä arkityötä. 
Erikoissairaanhoidon 
ja peruspalvelujen 
yhteen toimimista 
kehitetään edelleen.  
 
 
 
 
 

Hoitotakuu toteutuu 
perhepalveluissa 
Perhekeskuk-
set/asemat ovat to-
teutuneet koko Kai-
nuun alueella. 
Lastensuojelu toimii 
lain säätämissä aika-
rajoissa (7pv/3kk) 
Toimeentulotuen 
käsittelyaika enintään 
7 arkipäivää. 
Vammaispalvelujen 
palvelutarpeen selvi-
tykset 7 arkipäivän 
kuluessa ja hakemus-
tenkäsittelyaika enin-
tään 3 kk.   
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Toimiva organisaatio- 
ja palvelurakenne 
sekä potilas/asiakas- 
ja voimavarakeskei-
set hoito- ja palvelu-
ketjut maakunnalli-
sen, seudullisen ja 
paikallisen tason 
kesken 
 
 
 
 
 
 
Vammaispalvelut ja 
aikuissosiaalityö to-
teutuvat koko maa-
kunnan alueella sa-
mantasoisesti: laa-
dukkaasti ja tehok-
kaasti ja samoilla 
toimintaperiaatteilla. 
 

 
Organisaation sisäi-
nen työnjako ja yh-
teistyö on toimivaa 
(erikoissairaanhoito, 
perusterveydenhuolto 
ja sosiaalihuolto sekä 
erityishuolto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erva-yhteistyötä teh-
dään hoidon porras-
tuksen ja käypä hoito 
-mallien kehittämi-
seksi, sekä synnytys-
toiminnan säilyttämi-
seksi Kainuussa.  
 
Perusterveydenhuol-
lossa, erikoissairaan-
hoidossa ja sosiaali-
huollossa lapsen 
kasvuympäristöjä 
tuetaan lisäämällä 
kotiinsuuntautuvia 
palveluja sekä yhteis-
työtä päivähoidon ja 
koulujen kanssa. 
 
Tiivistetään yhdessä 
tekemistä järjestöjen 
ja 3-sektorin kanssa. 
  
Laaja-alaiset terveys-
tarkastukset toteute-
taan neuvoloissa ja 
koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa. 
Perheiden ravitse-
mus- ja liikuntaohja-
ukseen kiinnitetään 
erityistä huomiota. 
 
Oppilashuollon maa-
kunnallinen koulutus 
käynnistetään ja va-
kiinnutetaan oppi-
lashuollon toiminta-
mallit. Tukeva-
hankkeen 2-vaihe on 
tukena mallien raken-
tamisessa. 
 
Jatketaan sijaisper-
heiden rekrytointia ja 
koulutusta.  
 
Aikuissosiaalipalvelu-
jen sisäiset palvelu-
prosessit päivitetään 
ja palvelulinjojen 
palveluprosessit luo-
daan. 
Hankemuotoisena 
toteutuva kuntoutta-
van työtoiminnan 
ohjaus vakinaistetaan 
1.1.2013 lukien ja 
liitetään osaksi ai-

 
 
 
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
potilasmäärien ja 
hoitojaksojen kehitys 
sekä ostojen kehitys 
 
Auditoinnit toteutuvat 
vastuualueilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuvoloissa ja koulu-
terveydenhuollossa 
ovat suositusten mu-
kaiset lääkäri- ja ter-
veydenhoitajaresurs-
sit 
 
 
 
Perhepalveluissa 
yhteisiä kehittämis-
hankkeita on vähin-
tään 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Perhehoitajien mää-
rän kehitys ja perhe-
hoidossa olevien 
lasten määrän kasvu 
 
 
Luodaan aikuissosi-
aalityön ja työvoiman 
palvelukeskustoimin-
nan välisen palvelu-
linjan prosessi suun-
nitelmakaudella 
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Toimivat tiedonhallin-
ta- ja laadunhallinta-
järjestelmät 
 
 
 
Perhepalvelujen tilas-
totietojen keruu on 
ajantasaista ja luotet-
tavaa ja palvelee 
toiminnan suunnitte-
lua ja resurssien oh-
jaamista 
 
Sähköinen rakentei-
nen kirjaaminen on 
käytössä erikoissai-
raanhoidossa, ja eri 
palveluyksiköiden 
atk-järjestelmät 
kommunikoivat kes-
kenään( Pegasos, 
uusi ja vanha Effica, 
ProConsona). 

kuissosiaalipalvelui-
den vastuualueen 
toimintaa. 
 
Palveluohjaus ja pal-
veluketjut toimivat 
vammaispalveluissa 
ja vammaisten tuki-, 
palvelu ja kuntoutus-
suunnitelmat ja eri-
tyishuolto-ohjelmat 
pidetään ajan tasalla. 
 
Kehitysvammaisten 
erityishuollon polikli-
nikan ja laitoksen 
toiminnan kehittämis-
tä syvennetään.  
 
Tarkistetaan ja lisä-
tään tarpeenmukai-
nen määrä välitason 
esimiehiä (tulosyksi-
kön päälliköitä) las-
tensuojelun ja vam-
maispalvelujen vas-
tuualueille. 
   
Uusien Effica- ja drg- 
järjestelmien suunni-
telu ja käyttöönotto 
vaiheittain. 
 
ProConsonan rapor-
toinnin osa otetaan 
käyttöön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuu ja tulosalueen 
esimiehet käyttävät 
PC:n raportointia 
työssään 

Talous 
 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjeste-
tään vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti 

Pitkäjänteinen talo-
ussuunnittelu 
 
Kokonaistaloudelli-
nen näkökulma toteu-
tuu toiminnan ja ta-
louden suunnittelus-
sa. 
 
Tehokas taloudenhoi-
to on kaikkien esi-
miestasojen hallin-
nassa. 
 
Taloushallinto toimii 
lakisääteisten palve-
lujen järjestämisen 
tukena ja mahdollis-
tajana   

Henkilökunnan 
osaamista ja osalli-
suutta tehokkaaseen 
taloudenhoitoon lisä-
tään seuraamalla 
kustannuksia ja pal-
velujen käyttöä työ-
paikkakokouksissa 
säännönmukaisesti. 
 
Erikoissairaanhoi-
dossa erikoislääkäri-
en rekrytointiin pa-
nostamalla varmiste-
taan synnytystoimin-
nan jatkuminen Kai-
nuussa. 
 
Lastensuojelussa 

Perhepalvelujen kus-
tannukset ovat alle 
valtakunnan keskiar-
vojen 
 
 
Kustannusten kasvu 
on enintään kuntayh-
tymän ohjeiden mu-
kaista siltä osin kuin 
kyseessä ei ole sub-
jektiivisen oikeuden 
piiriin kuuluvista me-
noista.   
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Toimiva kustannus-
seuranta. 
 
Palvelujen kilpailut-
tamisosaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vammaisten kulje-
tuspalvelut toimivat 
tehokkaasti 

varhaisen tu-
en/ennaltaehkäisevä
n lastensuojelun pal-
veluita lisätään ky-
syntää paremmin 
vastaavaksi, jotta 
lastensuojelun sijoi-
tuspaineet ja kustan-
nukset vähenisivät.  
 
Pitkäaikaiseen toi-
meentulotukiriippu-
vuuteen puututaan 
sosiaalityön keinoin.  
 
Vammaisten ryhmä-
kuljetuksia ja matko-
jen yhdistämisiä lisä-
tään huonontamatta 
asiakkaiden kulke-
mismahdollisuutta.   
 
Varaudutaan raken-
tamaan kehitysvam-
maisille uusi asu-
misyksikkö osana 
laitoksen hajauttamis-
ta 2012-2015 aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmäkuljetusten 
määrä ja kuljetuskus-
tannusten kehitys 

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuu säilyy elin-
voimaisena 
 
Perustason perhe-
palvelujen tuottami-
nen toteutuu Kai-
nuussa sekä kun-
tayhtymän omana 
toimintana että osto-
palveluina  
 
Perhepalvelujen tu-
losalue on osa Kai-
nuun aktiivista elin-
keinotoimintaa.   
 
Kuntien, työvoimahal-
linnon ja maakunta -
kuntayhtymän toimiva 
aktiivinen yhteistyö 
vaikeasti työllistettä-
vien työllistämiseksi 
auttaa maakunnan 
elinkeinoelämää työ-
voiman saannissa 
 
 

Mm. synnytystoiminta 
on turvattu Kainuussa  
 
Kainuussa toimii ak-
tiivisesti väestön työl-
listymistä/työhön 
kuntoutumista edistä-
vä monialainen yh-
teistoimintamalli, 
johon kaikki toimijat 
ovat sitoutuneet. 
 
Työttömien työharjoit-
telun ja kuntouttavan 
työtoiminnan sijoitus-
paikkoja löytyy valti-
on, yritysten, järjestö-
jen, kuntien ja kun-
tayhtymän omista 
työyksiköistä 
 
Hyvinvoinnin tasa-
arvo lisääntyy. 
 
 
 
Lapsiperheiden hy-

Erikoislääkäri- ja 
kätilörekrytointi  
 
Maakuntaan luodaan 
yhteinen monialainen 
ja -toimijatahoinen 
työryhmä, jonka teh-
tävä on ratkoa yh-
dessä työllistämiseen 
liittyviä ongelmia ja 
rakentaa yhteinen 
toimintamalli vajaa-
kuntoisten ja vaikeas-
ti työllistettävien työl-
listämiseen 
 
Kunnat, maakunta, 
elinkeinoelämä ja 
järjestöt sopivat ja 
sitoutuvat ottamaan 
päätöksenteossaan 
huomioon hyvinvointi- 
ja terveyserojen ka-
ventamisen ja lapsi-
vaikutusten arvioin-
nin.  
 

Terveys- ja hyvin-
vointierojen kehitty-
misen seuranta 
 
Perhepalvelujen ja 
kuntien sekä työvoi-
mahallinnon toimijoi-
den yhteisten maa-
kunnallisten ja paikal-
listen kehittämisko-
kousten määrä kas-
vava 
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vinvointi nojaa laaja-
alaiseen kumppanuu-
teen, johon tarvitaan 
asiakkaita, moniam-
matillisia asiantuntija-
työryhmiä, yrityksiä ja 
järjestöjä.  
 
 
Lapsiin ja lapsiper-
heisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi 
otetaan mukaan 
kaikkeen päätöksen-
tekoon maakunnassa 
 
Kainuun imagoa lap-
siystävällisenä maa-
kuntana nostetaan 
nimeämällä maakun-
nallinen lap-
siasiamies  
 
Kunnat ja maakunta -
kuntayhtymä tekevät 
tiivistä yhteistyötä 
lasten, nuorten ja 
perheiden palvelujen 
tuottamisessa erityi-
sesti paikallistasolla.  
 
Nuorille luodaan py-
syvät osallistumisen 
rakenteet 

Perustetaan maa-
kunnallinen työryh-
mä, joka määrittelee, 
miten lapsinäkökulma 
otetaan huomioon 
organisaatioiden ja 
yritysten johtamises-
sa.  
 
Lapsiasiamiesasia-
miehen tehtävät mää-
ritellään ja selvite-
tään, voidaanko ne 
yhdistää johonkin 
olemassa olevista 
tehtävistä.  
 
 
Nuorten osallisuuden 
tämänhetkinen tilan-
ne selvitetään kuntien 
nuorisotointen kans-
sa ja valmistellaan 
sen pohjalta jatkotoi-
mia.  
 

 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012.  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
 

Asiakaspalvelujen ostoihin varatut määrärahat eivät tule riittämään terveydenhuollossa ja 
lastensuojelussa. Lähetteiden määrä kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna lasten psykiat-
riassa ja naisten taudeilla. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut ja perhetyötä 
jonottaa 10 perhettä. Toimeentulotuen tarve on hieman vähentynyt. AVI on tehostanut hoito- 
ja sosiaalitakuun määräaikojen seurantaa. Lastenlääkäritilanne erittäin huolestuttava, myös 
psykologeista edelleen pulaa. Suomussalmen perhekeskus on aloittanut toimintansa. Vam-
maispalveluihin on tehty rakenteellisia muutoksia. 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoi-
daan ne seikat, joissa tavoite ei ole 
toteutunut tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Terveydenhoito 
 
Hoitotakuu toteutuu 
 
 
 
 
 

 
 
Kaikilla tulosyksiköillä toteutunut, mutta lähetteiden 
määrä kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna lasten-
psykiatrialla ja naistentaudeilla. Lastenpsykiatrilla 
uhka, ettei hoitotakuu loppuvuodesta toteudu. 
Opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset pystytty to-
teuttamaan vain osittain uusien lakisääteisten vaati-
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Perhetyö ja lapsiperheiden kotipal-
velu 
 
 
 
 
 
 
Toimeentulotuen tarve vähenee 
laman taituttua, mittari tuen saajien 
osuus väestöstä (tavoite < 8 %) 
 
Määräaikojen toteutumista seura-
taan säännöllisesti 
 
 
 
 
Nuorten ja aikuisväestön syrjäyty-
misen estäminen ja katkaiseminen 
=> Kainuun työllistämisen yhteis-
työmallin luominen yhteistyössä 
kuntien, työvoimahallinnon, yritysten 
ja järjestöjen kanssa 
 
Vammaispalvelut 
 
 
 
 
 

musten takia. 
 
 
Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut ja 
kielteisiä päätöksiä on jouduttu tekemään sellaisillekin 
perheille, joilla siihen olisi oikeus. Osaltaan tähän 
vaikuttaa se, että yksi kotipalv.työntekijän vakanssi 
jäädytettiin Kajaanin seudulla. Perhetyötä jonottaa 10 
perhettä.  
 
 
Pohjois-Suomen AVI on tehostanut seurantaa  toi-
meentulotukihakemusten määräaikojen (7 vrk) toteu-
tumisesta.  AVI:ssa on parhaillaan käsittelyssä Kai-
nuulta asiasta pyydetty selvitys. Pysymme määrä-
ajoissa ”rimaa hipoen”. 
 
Toimeentulotuen tarve on hieman vähentynyt alku-
vuonna. 
 
 
Näitä toimia pyritään parantamaan koko ajan. Parhail-
laan tätä kehittämistyötä tehdään myös Virta-
hankkeen piirissä. 
 
 
 
 
Vammaispalveluja kokevien yksilöhuoltojaoston ja 
hallinto - oikeuden muutosvaatimusten määrä ei ole 
vähentynyt. Tämä johtuu vammaispalveluja koskevien 
kriteeristöjen tarkistuksista. Yleensä  kriteeristöjen 
muuttuessa muutoshakujen määrä tilapäisesti kasvaa 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Lääkäritilanne 
 
Psykologit 
Hoitajat 
 
 
 
 
Vaikeimmin rekrytoitavien ammatti-
ryhmien kuten lääkärien, psykolo-
gien ja sosiaalityöntekijöiden rekry-
tointi onnistunut 80-%:sti 
 
Kehityskeskustelut toteutuvat 99-
prosenttisesti. 
 
Sote -lautakunta on esittänyt maa-
kuntahallitukselle 18.5.2011 teke-
mällään päätöksellä, että seudulle 3 
perustetaan osa-aikainen 50 % 
sosiaalityöntekijän virka 1.1.2012 
alkaen sekä kokoaikainen sosiaali-
työntekijä seudulle 1 aikuissosiaali-
työhön 1.1.2013 alkaen.   
 

Lääkäritilanne erittäin huolestuttava lastenlääkäreiden 
osalta. Myös neuvolalääkäreiden tilanne huonontunut 
perhevapaiden vuoksi, sijaisia ei ole saatu, lakisäätei-
siin tarkastuksiin on käytetty jonkin verran ostopalve-
lua, mutta ei riittävästi ole saatu. Koulupsykologisia 
palveluja ei ole voitu tarjota joissakin kunnissa ollen-
kaan, samoin psykologeista pula. Lastentaudeilla 
hoitajia saatu hyvin rekrytoitua. Kätilöistä jatkuva pula. 
Vauvaperhetyöntekijän työt jatkuvasti lisääntyneet. 
 

Ei ole päästy tavoitteisiin rekrytoinneissa 
 
 
 
 
Kehityskeskustelut toteutuneet osittain, alueesta riip-
puen toteutumisaste 50 – 99 %. 
 
 
Nämä virat on jäädytetty, ei toteutunut. 
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Vammaispalveluissa on tehty joita-
kin tehätävämuutoksia ja rakenteel-
lisia ratkaisuja, joilla on pyritty vai-
kuttamaan työn sujuvuuteen. 
 

 
Vammaispalvelujen vastuualueella sairauspoissaolot 
ovat vähentyneet n 7,40 prosenttia edelliseen vuoden 
samaan aikaan verrattuna.  
HTV talousarvioon 2012 verrattuna on -1, kun taas 
vuoden 2011 samaan aikaan verrattuna -6,9.  

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Toimeentulotuen käsittelyaika enin-
tään 7 arkipäivää. 
 
 
Vammaispalvelut ja aikuissosiaali-
työ toteutuvat koko maakunnan 
alueella samantasoisesti: laaduk-
kaasti ja tehokkaasti ja samoilla 
toimintaperiaatteilla 
 
Aikuissosiaalipalvelujen sisäiset 
palveluprosessit päivitetään ja pal-
velulinjojen palveluprosessit luo-
daan. 
 
Hankemuotoisena toteutuva kun-
touttavan työtoiminnan ohjaus va-
kinaistetaan 1.1.2013 lukien ja liite-
tään osaksi aikuissosiaalipalvelui-
den vastuualueen toimintaa. 
 
Luodaan aikuissosiaalityön ja työ-
voiman palvelukeskustoiminnan 
välisen palvelulinjan prosessi suun-
nitelmakaudella 
 
Palveluohjaajien tehtävänkuva on 
tarkistettu sekä lisätty päätäntäval-
taa (delegointipäätös). 
 
 

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika alkuvuonna 
alle 7 päivää, muutama yksittäinen poikkeus. 
 
Jossain määrin toteutuvat 
 
 
 
 
 
Alkuvuonna prosesseja ei ole päivitetty. 
 
 
 
 
 
Tämä on perusteltua toteuttaa. Ei ole vielä toteutettu. 
 
 
 
 
 
Tätä palvelulinjaprosessia on parannettu edelleen 
alkuvuonna. 
 
 
Vammaispalvelun palveluntarpeen selvitykset ja ha-
kemusten käsittely määräajassa toteutuvat.  
Palveluohjaus ja palveluketjut toimivat vammaispalve-
luissa. 
Seudulla 3 on yhdistetty ryhmäkoti Kaiku ja Tähtelä, 
toiminnan muutoksella vähennetään hallinnollisia teh-
täviä ja lisätään panostusta asiakastyöhön. 
Tiimivastaavien budjettiosaamista lisätty, tavoitteena 
annetussa talousarvioraamissa pysyminen. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
 
 
 
 
 
 
Perhepalvelujen kustannukset ovat 
alle valtakunnan keskiarvojen 
 
Kustannusten kasvu on enintään 
kuntayhtymän ohjeiden mukaista 
siltä osin kuin kyseessä ei ole sub-
jektiivisen oikeuden piiriin kuuluvista 
menoista.  
 
Pitkäaikaiseen toimeentulotukiriip-

Lääkekuluissa ylitystä, koska tarvittu kalliita lääkehoi-
toja. ASPA-ostot ylittyneet: hoidonporrastuksen mu-
kaisia ostoja yliopistosairaaloista jouduttu tekemään, 
mm. syöpäpotilaita, vastasyntyneiden vaikeita ongel-
mia. Henkilöstömenoissa pysytty budjetissa. 
 
Aikuissosiaalipalvelujen kustannukset eivät ylitä valta-
kunnan keskiarvoa. 
 
Aikuissosiaalipalveluiden kustannukset eivät ole kas-
vaneet alkuvuonna.  
 
 
 
 
Tätä työtä kehitetään koko ajan.  
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puvuuteen puututaan sosiaalityön 
keinoin. 
 
Talouden pitäminen annetussa 
raamissa 
 
 
 
 
 
 
 
Kehitysvammaisten työ- ja päivä-
toimintojen sulut seudulla 2 ja 3.  
Seudulla 2 neuvotellaan kuljetusyrit-
täjien kanssa kuljetushintojen tarkis-
tamiseksi. 
 
Omavastuuosuuksien tarkistaminen 
sekä kuljetuspalvelukriteerien tarkis-
taminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastensuojelu 

 
Talous näyttää pysyneen raamin puitteissa. Pieni riski 
on siihen, että toimeentulotukimenot tulevat ylittymään 
loppuvuonna 200 000 – 300 000 euroa. 
 
Esitetty omaishoidontukeen  lisätalousarviota (87 000 
e). Laskelman mukaan omaishoidontuen budjetti ny-
kyisillä asiakasmäärillä ylittyy 87 000 e. 
Omaishoidontuen määrärahojen seurantaa on tehos-
tettu. 
 
Tehdyillä toimenpiteillä pysytään annetussa talousar-
viossa. Toimenpiteellä kuljetuskustannukset laskevat 
ja  sijaisten tarve vähenee. Osalle asiakkaista järjeste-
tään korvaavia palveluja. 
 
VPL Kuljetuspalvelujen käyttö on ensimmäisen nel-
jänneksen osalta budjetin mukainen. Kulut ovat teh-
dyillä toimenpiteillä kääntyneet laskuun viimeisen 
kuukauden aikana.  
 
Kotiin annettavan palveluasumisen käyttö on ollut 
kasvava, käyttö yli 60-prosenttia varatusta määrära-
hasta.  
  
Kokonaisuutena vammaispalvelun ta tilanne käyttö-
suunnitelman mukainen. Kesäkuun alussa toiminnan 
aloittava KVPS:n Ilmarinrinteen asumisyksikkö lisää 
toimintakuluja. 
Kustannukset tulevat ylittymään asiakaspalvelujen 
ostojen osalta lastensuojelussa. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Aikuissosiaalipalveluissa tavoitteet 
on saavutettu hyvin. 
 
Työttömien työharjoittelun ja kun-
touttavan työtoiminnan sijoituspaik-
koja löytyy valtion, yritysten, järjes-
töjen, kuntien ja kuntayhtymän 
omista työyksiköistä 
 
Perhepalvelujen ja kuntien sekä 
työvoimahallinnon toimijoiden yh-
teisten maakunnallisten ja paikallis-
ten kehittämiskokousten määrä 
kasvava 

Aikuissosiaalipalveluissa ei ole poikkeamia. 
 
 
Kuntouttavan työtoiminnan piiriin on päässyt uusia 
asiakkaita varsin hyvin lukuun ottamatta Kajaania, 
jossa on jonotusta. 
 
 
 
Näitä on pidetty eri tasoilla säännöllisesti. Asiaa edis-
tettiin viime vuoden lopulla pidetyssä työllisyysfooru-
missa. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Perhepalvelut muodostuvat neljästä vastuualueesta: lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
terveyspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalipal-
velut ja vammaispalvelut. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden seudulliset ja paikalliset 
palvelut toteutetaan perhekeskuksissa tai perheasemilla, jotka toimivat osana seudul-
lista perhekeskusta. Perhekeskukset toimivat verkostoissa kuntien, seurakuntien, yri-
tysten ja järjestöjen kanssa.   
  
Perhepalvelujen keskeiset haasteet vuodelle 2012 ovat seuraavat: 
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1. Palvelujen tuottaminen lakien ja asetusten säätelemissä aikarajoissa ja niiden 
vaatimalla tavalla käytettävissä olevilla resursseilla 

2. Lasten kasvuympäristöjen tukeminen ja ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen 
palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen korjaavan työn paineiden yhä kasvaessa 

3. Perhepalvelujen erikoissairaanhoidon palvelujen ja eritoten synnytysten jatkuvuu-
den turvaaminen 

4. Nuorten ja aikuisväestön syrjäytymisen estäminen ja katkaiseminen => Kainuun 
työllistämisen yhteistyömallin luominen yhteistyössä kuntien, työvoimahallinnon, 
yritysten ja järjestöjen kanssa 

5. Kehitysvammaisten laitoshoidon hallittu purkaminen ja asukkaiden itsenäisyyden 
mahdollistavien asumispalvelujen järjestäminen   

6. Perhekeskusten perustaminen Kajaaniin ja Suomussalmelle 
7. Talouden pitäminen annetussa raamissa 
 
Henkilöstö: 
 
Viime vuosien sosiaalihuollon lakimuutokset ovat palvelujen laatuvaatimusten lisäksi 
asettaneet selkeät ja tiukat päätöksenteon ja palvelun saamisen aikarajat kaikille 
keskeisille sosiaalihuollon palveluille: lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalve-
lut. Heinäkuussa 2009 voimaan astunut kansanterveyslain neuvoloita ja koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus määrittelee tarkasti terveydenhoitajan ja 
lääkärin tarkastusten määrän ja laadun eri-ikäisille lapsille. Hoitotakuu taas säätää 
erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuutta ja resursointia. Perhepalveluissa erikois-
sairaanhoidon lääkärien rekrytointiin on panostettava erityisesti, jotta palvelut saa-
daan turvattua Kainuussa. Olemassa olevat lastenlääkärien vakanssit tulee saada 
täytettyä, jotta synnytystoiminta ja lastentautien erikoissairaanhoito mukaan lukien 
vastasyntyneiden tehohoito Kainuussa voi jatkua.      
  
Lasten psykiatriselle osastolle pyritään turvaamaan vauvaperhetyön resurssit.  
 
Joitakin sosiaaliohjaajan vakansseja on jouduttu säästöjen vuoksi jäädyttämään.  
 
Koulupsykologisiin palveluihin rekrytoidaan edelleen työntekijöitä 
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PERHEPALVELUT

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 7 302 7 279 -0,3 7 919 8,8 2 294 29,0

   Myyntituotot 916 1 038 13,3 1 026 -1,2 159 15,5

   Maksutuotot 1 894 1 935 2,2 2 249 16,2 667 29,7

   Tuet ja avustukset 3 309 3 167 -4,3 3 247 2,5 1 080 33,3

   Muut tuotot 1 183 1 139 -3,7 1 397 22,7 388 27,8

TOIMINTAKULUT 64 139 70 672 10,2 70 663 0,0 24 134 34,2

       Palkat ja palkkiot 20 957 22 561 7,7 23 277 3,2 7 590 32,6

       Henkilösivukulut 5 616 6 499 15,7 6 699 3,1 2 227 33,2

   Henkilöstökulut 26 573 29 060 9,4 29 976 3,2 9 817 32,7

       Asiakaspalvelujen ostot 16 520 18 510 12,0 18 640 0,7 7 047 37,8

       Muut palvelujen ostot 5 463 6 125 12,1 5 829 -4,8 1 874 32,1

   Palvelujen ostot 21 983 24 635 12,1 24 469 -0,7 8 921 36,5

   Aineet ja tavarat 1 868 1 877 0,5 1 845 -1,7 683 37,0

   Avustukset 12 069 13 144 8,9 12 181 -7,3 3 984 32,7

   Vuokrat 1 600 1 905 19,1 2 147 12,7 717 33,4

   Muut kulut 46 51 10,9 45 -11,8 12 26,7

TOIMINTAKATE -56 837 -63 393 11,5 -62 744 -1,0 -21 840 34,8

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 -1 0,0 0 -100,0 0 0,0

VUOSIKATE -56 837 -63 394 11,5 -62 744 -1,0 -21 840 34,8

POISTOT -102 -132 29,4 -121 -8,3 -52 43,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -56 939 -63 526 11,6 -62 865 -1,0 -21 892 34,8

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -56 939 -63 526 11,6 -62 865 -1,0 -21 892 34,8

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%TP 2010 TP 2011

Toteu

ma

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

 

Mittrit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 KK 2012 

Asukas, asiakas  

Synnytykset (lkm) 780 753 701 
(synty-
neet 
lapset: 
713) 

750 244 

Omat vuodeosasto 
hoitopäivät esh pepa 
(sis. 
naist.tautien/synn., 
last. ja nuor.psyk. 
sekä last.som.) 

12 768 
(84,8 %) 

12 148 
(86,3 %) 

11 616 
(80,9 %) 

12 200 5 459 

Ostetut vuodeosasto 
hoitopäivät esh pepa 
(sis. 
naist.tautien/synn., 
last. ja nuor.psyk. 
sekä last.som.) 

2 283 
(15,2 %) 

1 934 
(13,7 %) 

2 737 
(19,1 %) 

1 900 737 

Omat pkl-käynnit pepa 
esh (sis. 
naist.tautien/synn., 
last. ja nuor.psyk. 
sekä last.som.) 

17 849 
(85,6 %) 

18 264 
(84,8 %) 

20 484 
(87,6 %) 

19 000 7088 

Ostetut pkl-käynnit 
pepa esh (sis. 
naist.tautien/synn., 
last. ja nuor.psyk. 
sekä lasten som.) 

3 003 
(14,4 %) 

3 273 
(15,2 %)  

2 906 
(12,4 %) 

3 000 806 
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Ennaltaehk. käynnit 
yht. (nlat, koulu- ja 
opisk. terv.huolto lääk. 
ja th:n käynnit) 

69 872 
(Selitys: 
pande-
mia-
rokotuk-
set) 

59 576 52 996 
(Selitys: 
Tilas-
tointi-
tavan 
muutos) 

43 500 Saadaan vain koko 
vuoden luku. 

Uusia lastensuojelun 
huostaanottoja ja sijoi-
tuksia 

 16+69 
 

29+80 
 

9 + 34 8 + 34 

Kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten 
hpvt vuoden aikana 

50 490 
 

53 851 
 

59 339 54 000 Saadaan vain koko 
vuoden luku. 

Toimeentulotuen pii-
rissä olevat kotitalou-
det 

4 731 
 

4 749 
 

4 540 3 000 Ei vielä tiedossa. 
Lisättävä myöhem-
min. 

Vammaispalvelun 
asiakkaita 

2 112 2 248 
 

2 338 2 250 1 794 

Omissa kehitysvam-
maisten asumispalve-
luissa asukkaita 
31.12.  
 

128 
(48 + 80) 

135 
(53 + 82) 
 

151 
(57 au-
tettu 
asumi-
nen ja 
94 oh-
jattu 
asumi-
nen) 

166 ryhmäkodit:126 
tuettu asuminen: 95 
Laitoshoito: 33 + tila-
päislaitoshoidossa 13 

Ostetuissa kehitys-
vammaisten asumis-
palveluissa asiakkaita 

92 
(87 + 5) 

96 
(96 + 0) 

101 
(101 
autettu 
asumi-
nen ja 0 
ohjattu 
asumi-
nen) 

102 95, mukana 2 laitos-
hoito ostoa, lisäksi 13 
ostetaan tilapäistä 
laitoshoitoa 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Työhyvinvointimittaus 
pepa (joka 2 vuosi) 

 ka 3,45  ka 3,55  

Sairauspoissaolot 
pepa 
(Uudesta raporttioh-
jelmasta ajettu-
na/työpvät) 

6 907 pv 
(7 031 pv) 

7 508 pv 
(7 350 pv) 

9 449 pv 
(8 956 
pv) 

7 400 pv (2 775 pv) 

HTV2 582 600 629 609 628 (28.5.12) 

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi  pepa 

käyty 
osittain 

yli 90-
%:sti 

100 % 100% Katsotaan vain koko 
vuoden luku. 

Talous      

Lastensuojelun lai-
tosostot 

4 880 218 5 581 433 6 146 84
0 
(5 780 27
1 + 
366 569 
maahan-
han-
muutt.ls-
menot, 

5 744 
500 

2 181 796 (38 % ta:sta) 
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1.7.6 Vanhuspalvelut  

 
Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Perustehtävä 
Vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seu-
dullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterve-
yslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, vanhusten sosiaali-
työtä, ympärivuorokautista hoivaa ja asumispalveluja maakunnan omissa sekä yksityisissä hoi-
to- ja palvelukodeissa 

Arvot 
Voimavaralähtöisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, osalli-
suus 

Visio 2015 
Kainuulainen vanhus selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan lähiverkostonsa, 
sekä oikea-aikaisten palvelujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen ym-
pärivuorokautinen hoiva- ja hoito vanhuksen omia valintoja kunnioittaen 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteutu-
miseksi ja kuka toteut-
taa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Kainuulaisten van-
husten tarpeita vas-
taavat helposti saa-
vutettavat palvelut, 
joilla tuetaan ensisi-
jaisesti vanhusten 
kotona selviytymistä 

Palvelut suunnitel-
laan ja toteutetaan 
asiakkaiden yksilölli-
siin tarpeisiin ja tar-
veharkintaan perus-
tuen yhteistyössä 
asiakkaan ja hänen 
läheisensä kanssa. 
 
Palveluilla tuetaan 
vanhusten omia voi-
mavaroja sekä osal-
listumismahdollisuuk-
sia. 
 
Vapaan valinnan 
periaatteen toteutu-
minen olemassa ole-
vien vaihtoehtojen 
puitteissa. 
 
Optimaalinen palvelu-
rakenne 

Yksilöllinen palvelu-
neuvonta ja -ohjaus 
 
Hyvinvointia edistä-
vän työn ja varhaisen 
puuttumisen vahvis-
taminen. 
 
Palvelurakenteen 
säännöllinen arviointi 
sekä tarvittavat muu-
tokset. 

Säännöllisen kotihoi-
don palveluja on tar-
jolla 13 -14 %:lle 75 
vuotta täyttäneistä. 
 
 
Ympärivuorokautisia 
hoiva- ja asumispal-
veluja on tarjolla 8-9 
%:lle 75 vuotta täyt-
täneistä. 
 
Omaishoidon piirissä 
on n. 7 % 75 vuotta 
täyttäneistä. 
 
Asiakaspalaute 
- yhteydenotot sosi- 
  aali- ja potilasasia-   
  miehiin ovat alle 80 
- kantelujen määrä 
  alle 10 
 

joihin 
saadaan 
tuloja) 

Toimeentulotuki yht. 8 142 332 7 621 961 7 932 52
3 
 

7 444 
500 

2 665 548 (36 % ta:sta)       

Pepan esh-ostot 2 226 919 2 242 218 3 091 
640 

2 561 
945 

1 305 947 (51 % ta:sta) 

Kainuun elinvoima      
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Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Vanhuspalveluissa 
työskentelee riittävä, 
pääsääntöisesti vaki-
tuinen, ammatillisesti 
osaava ja työhönsä 
sitoutunut henkilöstö, 
joka voi hyvin. 
 

Henkilöstöresurssit 
on kohdennettu pal-
velutarpeen mukai-
sesti. 
 
 
Henkilöstön osaami-
sen järjestelmällinen 
kehittäminen 
 
 
Koulutetun ja ammat-
titaitoisen henkilöstön 
saatavuuden turvaa-
minen 

Henkilöstörakennetta 
muutetaan ja suunna-
taan asiakkaiden 
palvelutarvetta vas-
taavaksi. 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön ammatti-
taidon laaja-alainen 
käyttö, työn hallitse-
minen sekä täyden-
nys- ja lisäkoulutuk-
sesta huolehtiminen, 
sekä turvataan koulu-
tuksiin osallistuminen 
ja kannustetaan aktii-
viseen työkiertoon. 
 
Pyritään saamaan 
varahenkilö- ja sissi-
en vakansseilla toi-
mivien työpanosta 
enemmän vanhus-
palvelujen käyttöön.  
 
Aktiivinen osallistu-
minen työvoimatar-
peen ennakointiin ja 
rekrytoinnin kehittä-
miseen. 
 
Toteutetaan laadittuja 
työhyvinvointisuunni-
telmia sekä pyritään 
alentamaan sairaus-
poissaoloja 

Ikäihmisten palvelu-
jen laatusuosituksen 
mukainen keskiverto 
mitoitus eri palvelu-
kokonaisuuksissa. 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
toteutuvat 100 %:sti. 
 
Täydennyskoulutus-
päivät henkilötasolla 
3-10 vrk/v.  
 
Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimustulokset 
ovat maakunnan 
keskitasoa. 
 
 
Työhyvinvointisuunni-
telmat toteutuvat 
kaikissa työyksiköis-
sä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolojen 
määrä on vähemmän 
kuin 15 pv/tt/v. 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Vanhuspalvelujen 
johtaminen on vas-
tuullista, oikeuden-
mukaista, avoimen 
keskustelun mahdol-
listavaa sekä henki-
löstöä osallistavaa.  
 
 

Viranhaltijajohto kai-
killa tasoilla toimii 
päämäärätietoisesti 
ja tukee henkilöstöä 
tavoitteiden saavut-
tamisessa. Tehdyt 
päätökset ovat joh-
donmukaisia, perus-
teltuja ja läpinäkyviä. 

Johtamisosaamisen 
kehittäminen ja ylläpi-
täminen täydennys-
koulutusten avulla. 
 
 
 
 
 

Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuvat 
100 %:sesti. 
 
Säännölliset kokous-
käytännöt. 
 
Palvelutarpeen arvi-
ointi toteutetaan lain 
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Paikallisesti, seudulli-
sesti ja maakunnalli-
sesti toimivat, asia-
kas- ja voimavaraläh-
töiset palveluketjut ja 
rakenteet 

 
Palvelutarjonta sisäl-
tää hyvinvointia edis-
tävän toiminnan. 
 
Saumaton yhteistyö 
eri toimijoiden ja pal-
veluntuottajien kans-
sa.  
 
 
 
 
Käytetään kaikissa 
palvelukokonaisuuk-
sissa RAI -hoidon ja 
laadun arviointi- ja 
seurantajärjestelmää. 

 
Vahvistetaan moni-
puolisesti ennakoivaa 
työotetta ja varhaista 
puuttumista sekä 
yhteistyötä mm. ge-
riatrien ja muiden 
yhteistyötahojen 
kanssa. 
 
 
 
 
RAI –tulosten hyö-
dyntäminen johtami-
sessa ja toiminnan 
kehittämisessä 

mukaisissa määrä-
ajoissa. 
 
IVA -ennakko-
arvioinnin käyttö  
tavoitetaso toiminnan 
muutoksia valmistel-
taessa. 
 
Johdonkatselmukset 
toteutuvat 100 
%:sesti. 
 
RAI -järjestelmän 
tulokset osoittavat, 
että palvelut ja re-
surssit on kohdennet-
tu tarkoituksenmukai-
sesti. 

 
Talous 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kokonaistaloudelli-
nen kannattavuus 
palveluja tuotettaessa 
ja järjestettäessä. 
 

Toimintaan on varattu 
riittävät taloudelliset 
edellytykset huomioi-
den palvelurakenne 
ja palvelutarpeen 
lisääntyminen. 
 
 
 
Kustannusseuranta 
on ennakoivaa ja 
toimivaa kaikilla ta-
soilla. 

Tehostetaan kustan-
nustietoisuutta ja sen 
hyödyntämistä arki-
päivän tilanteissa 
 
Palvelu järjestetään 
kustannustehokkaas-
ti. 
 
Talouden poik-
keamiin puututaan 
välittömästi ja teh-
dään tarvittavat toi-
menpiteet. 

Pysytään talous-
arviossa 
 
 
 
 
 
 
 
Talouden säännölli-
nen seuranta, arvioin-
ti ja raportointi kuu-
kausittain.  

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Elinvoimaiset vanhus-
palvelut muodostuvat 
monitoimijamaisessa 
yhteistyössä Kainuun 
maakunta -
kuntayhtymän, yksityis-
ten palveluntuottajien, 
kolmannen sektorin, 
peruskuntien sekä 
muiden yhteistyötaho-
jen välillä. 
 
 
 
 
 

Ikärakenteen muutos 
nähdään mahdolli-
suutena, joka lisää 
Kainuuseen työpaik-
koja ja hyvinvointia. 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhuspalvelujen 
toiminta tukee kai-
nuulaisten ikäänty-
neiden osallisuutta 

Yhteistyön toimivuus 
eri toimijoiden kes-
ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallistutaan tarvitta-
essa asiantuntijana 
maakunnalliseen 
ikäihmisten neuvotte-

Yhteistyötapaamis-
ten määrä ja sisältö. 
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Uudet teknologiset ja 
innovatiiviset ratkaisut 
ovat osa vanhuspalve-
luiden kehittämistä. 

palvelujen laadun 
kehittämisessä. 

lukuntaan sekä pyy-
detään tarvittaessa 
lausuntoja asioiden 
valmisteluvaiheessa 
ikäihmisten neuvotte-
lukunnalta. 
 
Hyödynnetään kehit-
täjäasiakastoimintaa 
palveluja suunnitelta-
essa. 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

Toiminta on perustunut alkuvuoden aikana vuoden 2012 hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan ja 
se on edennyt suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden toimintaa on leimannut poikkeuksellisen 
runsas selvitysten tekeminen liittyen vuoden 2011 talousarvion ylityksiin sekä tämän vuoden 
talouden tasapainottamiseen. Määrärahasidonnaisia palveluja on myönnetty talousarviossa 
varattujen määrärahojen mukaisesti ja käytännössä tämä on tarkoittanut mm. omaishoidon 
tuen myöntämisen rajoittamista. Henkilöstön ja sijaisten käyttö on ollut minimissä, täyttölupiin 
on tullut runsaasti kielteisiä päätöksiä. Vaaratapahtuma ilmoitukset ovat hienoisessa nousussa 
vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asete-
tuissa toimenpiteissä? Raportoi-
daan ne seikat, joissa tavoite ei 
ole toteutunut tai siinä on poik-
keamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Ennalta ehkäisevä työ ja varhai-
nen puuttuminen 
 
Palvelurakenteen säännöllinen 
arviointi. 

Hyvinvointia edistävien käyntien toteuttaminen on meneil-
lään suunnitelmien mukaisesti.  
 
Säännöllisen kotihoidon palveluja on saanut noin 14.5 % 
yli 75 vuotiaista kainuulaisista. 
 
Ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa on järjestetty n. 9.4 
% yli 75 vuotta täyttäneistä. Ympärivuorokautista hoito-
paikkaa on alkuvuoden ajan odottanut 59 – 70 henkilöä, 
heistä yli 3 kuukautta on odottanut 27 – 32 henkilöä. 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Henkilöstörakenne, mitoitus, 
osaaminen ja sairauspoissaolot. 

Toimintayksikköjen henkilöstömitoituksessa on ollut vaja-
usta koko alkuvuoden ajan henkilöstösäästöjen vuoksi. 
Koko tulosalueen osalta HTV on vähentynyt -
17alkuvuoden aikana.  
Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu noin 0.6 pv/tt.  
Sairauspoissaoloja on kaikilla seuduilla runsaasti eli noin 
7.5 pv/tt. 

Johtaminen, palvelujen 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Tavoitteellisen johtamisen avulla 
kehitetään toimintojen järjestämis-
tä. 

Johdon katselmuksia ja sisäisiä arviointeja ei ole alkuvuo-
den aikana toteutettu. Kokouskäytäntöjä on muutettu sekä 
osallistumisia on priorisoitu eli on osallistuttu vain ehdot-
toman välttämättömiin kokouksiin. Työpanos on kohden-
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nettu kaikilla tasoilla perustehtävään.  
 
Tulos- ja kehityskeskustelut ovat käynnistyneet. 
 
Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet 
lakisääteisessä määräajassa. RAI -arvioinnit on tehty noin 
80 - 90 %:sesti sekä on osallistuttu valtakunnalliseen ver-
tailukehittämistyöhön. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Talous toteutuu suunnitelman 
mukaisesti. 

Talous 1-4 kk käyttö% = 32,3. Tämän hetkisen ennusteen 
mukaan alijäämää näyttäisi syntyvän 433.000 €. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötapaamisia on rajoitettu, osallistuttu vain välttä-

mättömiin kokoontumisiin. On osallistuttu ikääntymispoliit-
tisen strategian laadintaan. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Ikäihmisten kannalta on tärkeää, mitä palveluja on tarjolla ja mistä niitä saadaan. 
Vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan suurelta osin lähipalveluja. Sen vuoksi vanhus-
palvelujen tulosalueen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä huomioidaan kol-
men vanhuspalveluseudun erilaisuus niin asiakasmäärien kuin seutujen fyysisten 
olosuhteiden mukaan. Vanhuspalvelujen tehtävänä on kaikissa palvelutilanteissa 
edistää asiakkaan omaa toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Keskeisin edellytys tälle 
on se, että henkilökunta arvostaa vanhusasiakkaan itsemääräämisoikeutta ja voima-
varoja sekä osaa kaikissa tilanteissa vahvistaa niitä.  

 
Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toiminnan tulee perustua ennakoivaan ja kuntout-
tavaan työotteeseen. Asiakkaat ovat pääasiassa 80+ vuotiaita ja heillä on suuri hoi-
don ja palvelujen tarve viimeisten elinvuosiensa aikana. Asiakkaille ja heidän omaisil-
leen esitellään palveluneuvonnan- ja ohjauksen keinoin mahdollisimman monipuoli-
sesti käytettävissä oleva palvelutarjonta niin julkisten kuin yksityisten palvelujen sekä 
kolmannen sektorin osalta. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittä-
minen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon, unoh-
tamatta kuitenkaan aktiivista kokeilevaa toimintaa. Palveluiden suunnittelussa ja re-
surssien kohdentamisessa hyödynnetään RAI -toimintajärjestelmän tuloksia sekä IVA 
(ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) ennakkoarviointi menetelmää.  

 
Kainuun väestö ikääntyy nopeasti ja siitä johtuen myös sosiaali- ja terveystoimen 
kaikkien tulosalueiden asiakkaat ovat yhä useammin iäkkäitä henkilöitä. Niinpä van-
huspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhusten palvelujen tuottaja ja järjestäjä. Vaan 
paine monipuolisen vanhustyön osaamisen vahvistamiselle eri tulosalueilla on ilmei-
nen ja sen tarve kasvaa koko ajan. Samoin peruskuntien toiminnoilla on ikääntynei-
den näkökulmasta oleellinen merkitys esimerkiksi ympäristön esteettömyyden sekä 
ikääntyneiden osallistumista tukevissa toiminnoissa. Lisäksi omaishoitajat, yksityiset 
palveluntuottajat, kolmannen sektorin toimijat, erilaiset järjestöt, muut yhteistyötahot 
kuten ystävät ja erityisesti vanhusten omaiset ovat monelle vanhukselle korvaamaton 
apu. Sosiaali- ja terveystoimialalla käynnistynyt maakunnallinen laaja-alaisessa yh-
teistyössä valmisteltu ikääntymispoliittinen strategia valmistuu vuoden 2012 aikana.  

 
Kotona asumista tukevat palvelut 
Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona 
tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa. 
Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotihoidosta, omaishoidosta sekä so-
siaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Kotona asumista tukevien palvelu-
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jen tavoitteena on turvata mahdollisimman normaali elämä omassa kodissa tukemalla 
ja avustamalla asiakasta. Näiden palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen. Kotona 
asumista tukevat palvelut on vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen vanhusten 
palvelumuoto, joka perustuu yhteistyöhön vanhusten lähiverkostojen kanssa. Kotihoi-
don rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona entises-
tään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa.  

 
Kotona asumisen kannalta on keskeistä, että asiakkaiden siirtyminen kotihoidosta ja 
asumispalveluista sairaalaan ja takaisin toimii oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja yksilölli-
sesti. Turvallinen kotiutuminen edellyttää toimivaa vastuualuerajat ylittävää toiminta-
mallia, jonka käytäntöön juurruttamisessa ja toteuttamisessa on edelleen eri toimijoi-
den välisen yhteistyön kehittämishaaste.  

 
Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut 
Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta palveluasumi-
sesta sekä laitoshoidosta. Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut mitoitetaan 
vuoteen 2013 mennessä 8-9 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Paikka määrien oikea koh-
dentuminen ja tasaaminen ovat edelleen tulosalueen haasteena. Pidemmän aikavälin 
tavoite (v.2030) tarkentuu ikääntymispoliittisen strategia työn valmistumisen myötä.  

 
Asiakkaan ympärivuorokautisen paikan tarvearvio ja sijoitus tapahtuvat aina seudulli-
sen SAS-ryhmän kautta. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin hoito- ja hoivapalveluihin 
siirtymiseen on se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu. 
Yhteistyötä jatketaan kilpailutuksessa valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Asumispalvelujen palveluseteli kokeilu käynnistyy vuoden 2012 aikana AKI -
hankkeen myötä.  

 
Lainsäädäntö ei ohjaa yksityiskohtaisesti ympärivuorokautisten asumispalvelujen jär-
jestämisen tapaa tai laatua. Vuoden 2012 aikana vanhuspalveluissa tullaan tarken-
tamaan ja määrittelemään ne menettelytavat, joilla valvotaan niin omia kuin yksityisiä 
vanhusten ympärivuorokautisia palvelukokonaisuuksia.  

 
Henkilöstö ja johtaminen 
Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhuspalveluissa työskentelee pääsääntöisesti 
vakituinen ammattihenkilöstö. Tulosalueella jatketaan edelleen tarkoituksenmukaista 
henkilöstörakenteen muutosta siten, että vakanssin vapautuessa tarkastellaan va-
kanssin muutostarve vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita. Vakanssien muutok-
sissa ja perustamisissa pyritään ennakoimaan myös vuonna 2013 voimaan tulevan 
vanhuspalvelulain henkilöstöä koskevat linjaukset.  

 
Henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen panostetaan tavoitteellisil-
la täydennyskoulutuksilla. Osaamisen kehittämissuunnitelmista nousevat henkilöstön 
koulutustarpeet, joihin työnantaja vastaa keskitetysti täydennyskoulutus velvoitteen 
täyttämisellä. Näin varmistetaan se, että vanhustyön valtakunnalliset suositukset to-
teutuvat myös Kainuussa.  

 
Koko vanhuspalvelujen henkilöstöllä on organisaation kaikilla tasoilla lain edellyttämä 
velvollisuus asiakkaiden ja kuntalaisten aktiiviseen ohjaamiseen sekä neuvontaan. 
Palveluohjaajien rooli korostuu vanhusten ja heidän läheistensä neuvonnassa ja oh-
jauksessa. Palveluneuvontaa - ja ohjausta tullaan linjaamaan ja kehittämään vuoden 
2012 aikana AKI -hankkeen myötä.  

 
Henkilöstön saatavuuden ongelmia pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä 
huomiota henkilöstön kuormituksen vaikuttaviin seikkoihin, kuten työn kuormittavuu-
teen sekä sairauspoissaoloihin. Tavoitteena on ehkäistä ennen aikaista työkyvyttö-
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myyseläkkeelle siirtymistä. Henkilöstön saatavuus vanhuspalveluihin sekä työssä 
jaksaminen ovat tulevaisuuden kannalta keskeisiä onnistumisen kysymyksiä. 

 
Johtamisen tavoitteena on, että tulosalue saavuttaa sille asetetut määrälliset ja laa-
dulliset tavoitteet. Onnistunut ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka sekä tasapuo-
linen johtamiskulttuuri edesauttaa työssä jaksamista ja kokemusta omista vaikutta-
mismahdollisuuksista. Vanhuspalvelujen johtaminen tapahtuu kaikilla tasoilla monen 
intressiryhmän ristipaineessa. Sen vuoksi johtamistehtävät edellyttävät valmiuksia 
strategiseen ja osaamisen johtamiseen sekä taloushallintoon, mutta myös ikäänty-
mistä arvostavaan työotteeseen. Aktiivinen ja monipuolinen verkostoituminen lähi- ja 
etäyhteistyökumppaneiden kanssa on toiminnan johtamisen kannalta välttämätöntä.   
 

VANHUSPALVELUT

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 14 289 15 354 7,5 16 031 4,4 4 460 27,8

   Myyntituotot 1 802 1 804 0,1 1 908 5,8 568 29,8

   Maksutuotot 11 529 12 587 9,2 13 153 4,5 3 635 27,6

   Tuet ja avustukset 56 44 -21,4 0 -100,0 0 0,0

   Muut tuotot 902 919 1,9 970 5,5 257 26,5

TOIMINTAKULUT 60 741 65 731 8,2 67 048 2,0 20 901 31,2

       Palkat ja palkkiot 28 034 29 239 4,3 29 248 0,0 9 331 31,9

       Henkilösivukulut 7 189 8 686 20,8 8 398 -3,3 2 773 33,0

   Henkilöstökulut 35 223 37 925 7,7 37 646 -0,7 12 104 32,2

       Asiakaspalvelujen ostot 10 287 11 452 11,3 12 272 7,2 3 525 28,7

       Muut palvelujen ostot 6 861 7 561 10,2 8 044 6,4 2 562 31,8

   Palvelujen ostot 17 148 19 013 10,9 20 316 6,9 6 087 30,0

   Aineet ja tavarat 1 669 1 650 -1,1 1 691 2,5 573 33,9

   Avustukset 3 807 4 087 7,4 4 169 2,0 1 062 25,5

   Vuokrat 2 821 2 986 5,8 3 160 5,8 1 057 33,4

   Muut kulut 73 70 -4,1 66 -5,7 18 27,3

TOIMINTAKATE -46 452 -50 377 8,4 -51 017 1,3 -16 441 32,2

   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE -46 452 -50 377 8,4 -51 017 1,3 -16 441 32,2

POISTOT -74 -105 41,9 -79 -24,8 -44 55,7

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -46 526 -50 482 8,5 -51 096 1,2 -16 485 32,3

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46 526 -50 482 8,5 -51 096 1,2 -16 485 32,3

Muutos 

TP-11/

KS-12

%

Käyttö-

suunni-

telma 

2012

Toteu

ma

%

Toteutu-

minen 

1.1.-

30.4.2012TP 2010 TP 2011

Muutos 

TP-10/

TP-11 

%

 
 
 
Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 
KK 2012 

Asukas, asiakas      

Säännöllisen kotihoi-
don piirissä olevat 75 
vuotta täyttäneet asi-
akkaat  

11.5 % 13,2 % n. 19.5 % 13 - 14 % 14.5 % 

Ympärivuorokautisten 
paikkojen % -jakauma 
suhteessa 75 vuotta 
täyttäneisiin 

10.1 % 9.5 % 9.5 % 8 - 9 % 9.4 % 

Omaishoidon piirissä 
olevat 75 vuotta täyt-
täneet asiakkaat 

7.5 % 8.1 % n. 7.5 % n. 7 % n. 7 % 
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Asiakkaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa palve-
luihin. 

 

Tulosten 
vaihteluväli 
3.5 – 4.5 

Asiakastyyt. 
kyselyä ei 
toteutettu v. 
2010 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyn 
tulokset 
ovat pysy-
neet suun-
nilleen 
samalla 
tasolla kuin 
v2009; 
yksiköiden 
keskiarvo n 
3,9  

90 % Asiakas-
kyselyä ei 
ole toteu-
tettu. 

Asiakaspalaute 
- yhteydenotot: 

sosiaaliasiamie-
heen 

      potilasasiamieheen 
kantelujen määrä 

 
 
46 kpl 
33 kpl. 
alle 20 kpl. 

 
 
55 kpl 
20 kpl. 
alle 20 kpl 

 
 
66 kpl 
17 kpl 
alle 10 kpl 

 
 
Yhteensä: 
alle 80 
alle 10 

 
 
Muistutus-
ten määrä 
alle 10. 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Henkilöstömitoitus Henkilös-
tömitoitus 
oli laa-
tusuosituk-
sen keski-
vertotasoa.  

Henkilöstömi-
toitus oli kes-
kivertotasoa 
vaihdellen 
0.51 – 0.64 
välillä  

Keskiverto-
tasoa, ajoit-
tain alempi 
johtuen 
mm sijais-
pulasta 

Laatusuosi-
tuksen 
mukainen 
keskiverto 
mitoitus eri 
palveluko-
konaisuuk-
sissa 

Keskiverto 
mitoitus on 
tavoitteena, 
mutta pe-
rusmitoi-
tuksessa 
vajausta 
johtuen 
henkilös-
tösäästöis-
tä. 

Täydennyskoulutus 
henkilötasolla  

1.5 – 2.0 
vrk/tt/v 

1.3 – 2.3 
vrk/tt/v 

3.0- 4.8 
vrk/tt/v 

3 – 10 
vrk/tt/v 
 

0.6 vrk/tt/v 

Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolot 
 
HTV2 

V.2008 
loppuvuo-
desta tehty-
jä työhyvin-
vointikysely 
tuloksia 
käsiteltiin 
vuoden 
aikana työ-
yksiköissä 
ja tehtiin 
työhyvin-
vointisuun-
nitelmat.  
 
 
17.7 pv/tt 
 
851 

Työyksikkö-
kohtaiset 
suunnitelmat 
työyhteisöjen 
kehittämisek-
si ja työhy-
vinvoinnin 
lisäämiseksi 
on tehty ja 
niiden tote-
tumisen arvi-
ointi on toteu-
tettu,  
 
 
 
18.6 pv/tt 
 
880 

Työhyvin-
vointi-
kyselyä ei 
tehty vuon-
na 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3 pv/tt 
 
- 

Työyhteisö-
jen toimi-
vuustutki-
mukset 
ovat maa-
kunnan 
keskitasoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väh. kuin 
15 pv/tt/v  
913 

Ei ole to-
teutettu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 7.5 pv/tt 
 
874 (-17) 

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

     

Tulos- ja kehityskes-
kustelut 1 x / v 

100 % vaki-
tuisen hen-
kilöstön 

100 % vaki-
tuisen henki-
löstön osalta.  

n. 95 % Tulos- ja 
kehityskes-
kustelut 

Tulos- ja 
kehityskes-
kustelut 
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osalta. toteutuvat 
100 
%:sesti. 

ovat me-
neillään. 

Johdonkatselmukset  
RAI -tulokset  
Johdonkatselmukset  
 

100 % 
Tulokset 
osoittavat, 
että asia-
kasprofiili 
vastaa ikä-
jakaumal-
taan ja pal-
velutarpeel-
taan vertai-
lukuntien 
asiakaspro-
fiilia. 

0 % 
Tulokset 
osoittavat, 
että yksiköi-
den kustan-
nuspainot 
ovat lähellä 
valtakunnalli-
sia vertai-
luarvoja. 
 

100 % 
RAI-
arvioinnit 
toteutuivat 
suunnitel-
lusti ja 
tulokset 
osoittavat, 
että yksi-
köiden 
kustannus-
painot 
muutamaa 
poikkeusta 
lukuunot-
tamatta 
ovat lähellä 
valtakun-
nallisia ver-
tailuarvoja 

100 %. 
RAI -
järjestelmän 
tulokset 
osoittavat, 
että palvelut 
ja resurssit 
on kohden-
nettu tarkoi-
tuksenmu-
kaisesti. 

Toteutuneet 
noin 80 - 90 
% 

Vanhusten palvelutar-
peen arviointi  

Toteutui lain 
mukaisessa 
määräajas-
sa. 

Toteutui lain 
mukaisessa 
määräajassa.  

Toteutui 
lain mukai-
sessa mää-
räajassa 

Toteute-
taan lain 
mukaises-
sa määrä-
ajassa. 

Toteutunut 
lain mukai-
sessa mää-
räajassa. 

Talous      

Talousarvion toteutu-
minen 

TA ylittyi 
200.000 € 

Alkuperäi-
seen TA:n 
verrattuna 
ylitystä oli 
vain 13.000 
€. Muutetun 
ta:n jälkeen 
ylitystä oli 
228.000 € 

TA ylittyi 
lähes 2,2 
M€ 

Pysytään 
talousarvi-
ossa. 

1-4 kk to-
teuma % = 
32.3. En-
nusteen 
mukaan 
alijäämää 
syntyy 
433.000 € 

Talouden säännöllinen 
seuranta ja raportointi 

Toteutui 
kuukausit-
tain.  

Toteutui kuu-
kausittain.  

Toteutui 
kuukausit-
tain 

Talouden 
säännölli-
nen seu-
ranta, arvi-
ointi ja 
raportointi. 

On toteu-
tunut kuu-
kausittain. 

Kainuun elinvoima      

Yhteistyötapaamiset 
eri toimijoiden kesken 

Yhteistyö-
tapaamisia 
oli kaikilla 
seuduilla 
useita. Li-
säksi osal-
listuttiin 
STM:n aset-
tamaan 
Ikähoiva -
työryh-
mään.  

Paikallisia 
yhteistyöfoo-
rumeita eri 
toimijoiden 
kanssa oli 
useita. Osal-
listuttiin myös 
kansallisen 
tason kehit-
tämistyöryh-
miin.  

Osallistuttu 
useisiin 
paikallista-
son yhteis-
työryhmiin 
sekä kan-
sallisen 
tason mm 
RAI-
vertailuke-
hittämis-
työhön 

Yhteistyö-
tapaamis-
ten määrä 
ja sisältö. 

Joitakin 
yhteistyö-
tapaamisia 
eri toimijoi-
den kans-
sa. 

Kehittäjäasiakkaat   Kehittäjä- - AKI -
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asiakkaita 
oli mukana 
sekä Kuh-
mon että 
Puolangan 
uusien 
tilojen 
suunnitte-
lussa 

hankkees-
sa on ollut 
kehittäjä-
asiakkaita. 

Teknologiahankkeet Vuoden 
aikana ei 
ollut teknol-
gia-
hankkeita. 
Loppuvuo-
desta suun-
niteltiin 
kokeilua, 
jossa hyö-
dynnetään 
virtuaalipää-
telaitetta 
osana päi-
vätoiminto-
jen sisältö-
jen kehittä-
mistä. 

Kotihoidon 
toiminnanoh-
jausjärjestel-
mä ja mobiili-
laitteen pilo-
tointi/testaus 
toteutettiin 
Sotkamon 
kotihoidossa 
yhteistyössä 
Darra-hank-
keen kanssa.  
Kokeiltiin 
virtuaalipää-
telaitteita 
päivätoimin-
noissa/ hoito-
kodeissa.  

Videra 
Virtual 
Home Care 
hyvinvointi 
–TV kokei-
lu päättyi 
5/2011 
päivätoi-
minnoissa 
ja hoitoko-
deissa 

- Ei ole to-
teutunut 
alkuvuo-
desta. 

 
2 LIIKELAITOKSET 

2.1 Kainuun ammattiopisto    

 

TOTEUMA 1.1.–30.4.2012 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 
 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Hakijoita >1,3/aloituspaikka 

2) Toiminta-alueella enint. 10 nuorta jää 
ilman aloituspaikkaa 
3) Aikuiskoulutuksen yhteistyöprojektien 
määrä v. 2011>v.2010 
4)Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-
opintoihin 
5) Työllistyminen aikuiskoulutuksessa 
vähintään alueen TE-keskus tasoa 
6) Aikuiskoulutuksen tutkintojen määrä v. 
2011>v. 2010 
7) Valmistuneista KAO lähtöisiä ylioppilai-
ta 10% 

1) Toteuma 1,37 
2) Tieto syksyllä  
 
3) 3 v. 2010, tällä hetkellä käynnissä 3, haussa 2 
4)Tietoa ei vielä saatavilla 
5)v. 2010 Kao 51 % Ely keskus ka. 41% 
6)v. 2010 kokotutkintoja 595 ja osatutkintoja 249, 
3332 tutkinnonosaa suoritettu, v. 2011 30.4. men-
neessä 298 kokotutkintoa ja 1139 osatutkintoa 
 
7) Tieto saadaan toukokuussa 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Henkilöstön kehittämiseen 3 % 1) Toteuma tässä vaiheessa 1,82 % 
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liikevaihdosta 
2) Henkilöstökulut < 50% liikevaih-
dosta 
3) Tulospalkkaus 

 
2) Toteutuneet henkilöstökulut 57 % liikevaihdosta 
 
3) Tulospalkkaus ei ole toteutunut 

Prosessit ja sisäinen tehok-
kuus 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Läpäisyaste > 80%, nuorisoaste 
2) Täyttöaste 100 % (järjestämislupa) 
3) Tehokkuuden kehittäminen 
4) KAO tulosindeksimittarilla mitattu-
na 10 parhaan joukossa 

1) Tieto saadaan kesällä 
2) Täyttöaste 102,8 % 
3) Organisaatiouudistus vireille 
4) Tieto saadaan myöhemmin 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
1) Tulosyksikköjen kokonaiskeskeyt-
täminen < 6% 
2) Kansainväliseen toimintaan käyte-
tään 1% liikevaihdosta 
3) Kehittämiseen käytetään 5% liike-
vaihdosta 

1) 5% 
 
2) Toteuma tässä vaiheessa 1,08% 
 
3) Toteuma tässä vaiheessa 4,36 % 

 

 
 
Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012 

tavoite 
1.-30.4.12 

Asukas, asiakas 
 

     

Opiskelijapalaute 3,74 3,76 
 

3,77 3,9 3,80  
(olokysely) 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Henkilöstöpalaute 3,59 
 

3,52 3,66 
 

3,6 tieto syk-
syllä 

Palveluiden järjes-
täminen ja tuotanto-
tavat 
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Negatiiviset keskeyttä-
neet 

2,99% 2,1 % 
 

2,6% 
 

<3,1% 

 
0,9% 
1.1.-30.4 

Talous      

Liiketoiminnan tulos 
johtokunnan tavoitteen 
mukainen 

Toteuma 
622 095 

Toteuma 
753 628 

Toteuma 
565 153 
 

Tavoite  
1 688 896 
 

Toteuma 
173 592   
 
 

      

2.2 Kainuun Työterveys 

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Veli Kolehmainen 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2012 
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

 

Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
  

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
  

Johtaminen, palvelujen järjes-
täminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
  

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011 TA2012 
tavoite 

TOT 1_4 KK 
2012 

Asukas, asiakas      

Asiakaskontaktien lkm 55 182 55 144  57 000 22212 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Työpaikkakokoukset yk-
siköittäin 

20 14  20 5 

Työpaikkakokoukset koko 
henkilökunta 

9 10  15 8 

Lääkäreiden lkm/htv 11   15 / 10,5 
htv 

 
 

15/11 17/12,5 

HTV2 46 50 53 (en-
nuste) 

53 53 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Tehtyjen terveystarkas-
tusten määrä 

   2 000 722 

Työpaikkakäyntien määrä    800 496 

Talous      

Kelan korvausluokka I 1 602 062 
€ 

1 519 894€  1 300 000 € 757102 € 

Kelan korvausluokka 2 1 853 287 
€ 

2 044 648€  1 200 000 € 860863 € 

Kainuun elinvoima      

 
Asiakkuuksien lukumäärä 

Yritys-
asiak-
kaita 
1 642 

Yritys-
asiak-
kaita n. 
1 600 

 1 650 
 
 
15 200 

1693 
 
 
14900 
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Henkilö-
asiak-
kaita 
15 080 

Henkilö-
asiak-
kaita 
14 943 

Työterveyshuollon työn-
tekijöiden määrä 

 
49 

 
63 

  
63 

 
63 

  
 
 


