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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI  AJALTA 1.1. – 31.8.2012
 

Maakunnan talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma 2013 – 2015 hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa 28.11.2011 § 62. Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 21.3.2012 § 93.

TOIMINTATUOTOT
Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 2012 arvioitu yhteensä 311 milj. euron
suuruisiksi. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 201,0 milj. euroa, joka on
64,7 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 verotietojen
sekä vuoden 2011 verotuksen ennakkotietojen mukaan kuntien maksuosuus
kuluvalle vuodelle on 249,7 milj. euroa. Maksuosuuden lopullinen määrä selviää
syksyllä 2012, kun vuoden 2011 verotus valmistuu. Toimintatuottojen toteutumiseen
liittyy epävarmuus verotulojen maksuunpanon toteutumisen osalta.

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 110,3 milj. euroa. Tämä
on 67,3 % koko vuodelle varatusta käyttösuunnitelmasta, joka on 163,8 milj. euroa.
Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu
kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin kahden työvuorotaulukon
työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan n.
3,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Henkilötyövuositavoite ilman
liikelaitoksia koko vuodelle on 3 352 htv2. Elokuun lopussa kumulatiivinen toteutuma
oli 3 437 htv2. Sosiaali- ja terveystoimen htv2 ylittyy 87 htv:tä ja muut ylittävät
tavoitteensa yhteensä 2 htv:llä. Elokuun lopun htv2 toteutuma kuitenkin alittaa 15
htv2:a v.2011 toteumaan nähden.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 33,1
milj. euroa. Tämä on 68,1 % käyttösuunnitelmaan varatusta määrärahasta.
Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot
ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman 6,2 milj. eurolla. Tämä johtuu OYS:in,
ostojen liian pienestä määrärahavarauksesta verrattuna muuttuneeseen
kustannusrakenteeseen, joka toteutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutoksen
myötä. Oys:n lisäksi asiakaspalvelujen ostojen ylitykset johtuvat Hus:n ja
lastensuojelun ennakoitua suuremmasta palvelujen tarpeesta.

Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 64,8 % budjetoidusta eli 24,9 milj. euroa.
Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa – 1 kuukausi. Elokuun ennusteen
mukaan muiden palvelujen ostot ylittyvät n. 1,3 milj. euroa.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet Elokuun loppuun mennessä 62,2 %
budjetoidusta eli 15,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 65,3 %.
Elokuun ennusteen perusteella tarvikemenot ennustetaan toteutuvan arvioidun
mukaisesti.

Avustukset ovat toteutuneet 64,5 % budjetoidusta eli 10,8 milj. euroa. Vastaava luku
viime vuonna oli 11,2 milj. euroa, joka oli 64,0 % koko vuoden toteumasta.
Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä kuukauden ja se on
huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa.
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Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 66,3 % budjetoidusta eli 9,4 milj.
euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 8,7 milj. euroa eli 66,7 % toteumasta.
Muiden kulujen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa.

Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat lähes käyttösuunnitelman
mukaisesti.
Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat toteutumaan lähes budjetoidun
määrärahan mukaisesti.

TULOSENNUSTE
Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan n. 11,4 milj. euroa alijäämäinen.
Alijäämää suurimmalta osalta tulee asiakaspalveluiden ostoista ja
henkilöstökuluista. Tulosennusteesta puuttuvat lomautusten ja muiden
säästötoimenpiteiden vaikutukset puuttuvat 4 kuukauden osalta eli noin 3 miljoonaa
euroa.
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HENKILÖTYÖVUODET (HTV2)  kumulatiivinen
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1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2012 – 2015 TULOSALUEITTAIN
1.1. Maakuntavaltuusto  

Strategiakartta 2012 – 2015

Inhimilliset    Organisaation
päämäärät   päämäärät

Näkökulma

               Kainuun  

elinvoima

                Asiakas ja
asukas

                Talous

Aluetalouden
vahvistaminen

Vankka
tulevaisuuden usko

Tyytyväinen asiakas Hyvinvoiva ja
toimintakykyinen
kainuulainen

Tasapainoinen
talousKustannustehokkuu

s
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Johtaminen,
palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

                Henkilöstö ja
                 uudistuminen

Kaavio 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategiakartta 2012 – 2015.
Strategiset päämäärät näkökulmittain.

Perustehtävä
Edistämme alueemme elinvoimaa, kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.
Vastaamme alueemme suunnittelusta ja kehittämisestä sekä elinkeinoelämän edellytysten
vahvistamisesta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut
palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

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

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

Asiakas ja asukas

Strategiset
päämäärät
(sitovat tavoitteet eli
mitä tulee saavuttaa)

Kriittiset
menestystekijät
(missä on onnistuttava,
jotta sitoviin tavoitteisiin
päästään)

Toimenpiteet
(mitä on tehtävä
sitovien tavoitteiden
toteutumiseksi ja kuka
toteuttaa)

Mittarit/
arviointikriteerit
(millä sitovien
tavoitteiden
onnistumista ja
toteutumista mitataan)

Hyvinvoiva ja
toimintakykyinen
kainuulainen

Terveydentilan ja
toimintakyvyn
paraneminen

Osaamistason
parantaminen

Tutkimusnäyttöön
perustuvat
menetelmät
sairauksien
ennaltaehkäisyssä ja
hoidossa on valittu ja
otettu käyttöön.
(Sosiaali- ja
terveystoimiala)

Korkea-asteen

Kansantautien 1)
vakioitu
summaindeksi
laskee yhden yksikön
vuosittain nykyisestä
arvosta 130,3 / 100
(v. 2010)

Sairastavuus 2)
vakioitu indeksi
laskee yhden yksikön
vuodessa nykyisestä
arvosta 120,1 (v.
2010). Seurataan
pitkällä aikavälillä.

Koulutusindeksi 3)

Johtamisjä
rjestelmän
toimivuus

Lisäarvoa
asiakkaille

Hyvä yhteistoiminta,
esimiestyö ja
johtaminen

Osaava ja
motivoitunut
henkilöstö

Henkilöstön
hyvinvointi
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koulutuksen
edunvalvonta
(suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue
sekä koulutustoimiala)

Aloituspaikkojen
mitoitus suhteessa
kysyntään
(koulutustoimiala)

kasvaa (vuonna
2009 Kainuun arvo
oli 285 ja koko maan
330)

Peruskoulun
päättäneet jatkavat
toisella asteella
100%

Tyytyväinen
asiakas

Palvelujen
saatavuus, laatu ja
vaikuttavuus - sujuva
arki

Osallisuuden
kehittäminen

Laatu
(toiminta)järjestelmä
n toteutus (toimialat ja
yhteiset palvelut)

Asiakaspalautetta ja
seurantatutkimuksia
hyödynnetään
järjestelmällisesti
(toimialat ja
maakuntahallituksen
alainen toiminta)

Hoito- ja
palvelutakuu toteutuu

Asiakaspalautekysely
jen tulosten taso
pysyy vähintään
ennallaan

1) Kansantautien summaindeksi muodostuu suomalaisten kansantaudeista, joita ovat diabetes,
psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpaine ja sepelvaltimotauti. Koko maan arvo
on 100.

2) Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Koko
maan väestön keskiarvoa kuvaa indeksi arvo 100.

3) Koulutusindeksi määritetään Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategiset
päämäärät

Kriittiset
menestystekijät

Toimenpiteet Mittarit/
arviointikriteerit

Osaava ja
motivoitunut
henkilöstö

Työuran kestävä
jatkuva oppiminen

Ammattitaitoisen
henkilöstön
saatavuus

Uusi
henkilöstöstrategia
2013 - 2016
laaditaan
(henkilöstöhallinto ja
työyksiköt)

Kainuun maakunnan
vetovoimaa
työpaikkana
tehostetaan uudella
otteella (toimialat,
henkilöstöhallinto,
viestintä ja markkinointi)

Henkilöstöstrategia
2013 - 2016 on
laadittu.

Avoimien
avaintehtävien
täyttöaste on
parempi kuin vuonna
2011

Henkilöstön
työhyvinvointi

Henkilöstön hyvä
toimintakyky ja
työtyytyväisyys

Henkilöstön vahva
osallistuminen ja

Ennaltaehkäisevä
toiminta ja
työsuojelutyö
(työyksiköt)

Sisäisen viestinnän

Sairauspoissaolot ja
työtapaturmat
vähenevät, (v. 2010:
sairauspoissaolot
olivat 12,2
päivää/henkilötyövuo
si ja tapaturmia oli
278 kpl)

Keskimääräinen
eläkkeelle
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hyvä sitoutuneisuus ja vuorovaikutuksen
parantaminen
(työyksiköt)

siirtymisikä nousee
0,5 vuotta/vuosi
(vuonna 2010 arvo
oli 60,0 v)

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strategiset
päämäärät

Kriittiset
menestystekijät

Toimenpiteet Mittarit/
arviointikriteerit

Lisäarvoa asiakkaille Asiakaslähtöiset
tuotteet ja palvelut

Palvelutuotannon
vaikuttavuuden
parantaminen
(toimialat)

koulutus,
ammatillinen;
KAO sijoittuu suurten
oppilaitosten
joukossa kymmenen
parhaan joukkoon
OKM:n
tuloksellisuusmittauk
sessa.

Koulutus, lukiot;
Ylioppilaista sijoittuu
välittömästi
tutkintotavoitteisiin
korkea-asteen
opintoihin vähintään
39,0 % (38.3%
vuonna 2009)

Sote: Terveyden ja
vanhustenhuollon
tarvevakioidut menot
ovat alle 91/100
(koko maan
keskiarvo on 100,
Kainuun arvo vuonna
2009 oli 91/100)

Johtamisjärjestelmän
toimivuus

Selkeät pelisäännöt
ja niiden
noudattaminen

Vuorovaikutteinen
johtamiskulttuuri

Esimies- ja
johtamiskoulutushan
ke toteutetaan
(henkilöstöpalvelut)

Ryhmän johtajien
kokoukset

Hanketta on
toteutettu.

Hyvä yhteistoiminta,
esimiestyö ja
johtaminen

Hyvä esimiestoiminta Kehittämiskeskustelu
t (toimialat ja
maakuntahallituksen
alaiset tulosalueet)

Kehittämiskeskustelu
iden käyntiaste 100%

Talous

Strategiset
päämäärät

Kriittiset
menestystekijät

Toimenpiteet Mittarit/
arviointikriteerit

Tasapainoinen talous Peruskuntien
talouden tila

Maakunnan tulojen ja
menojen tasapaino

Ennakointi ja
kuntayhteistyö
(talouspalvelut
vastuualue)

Talousarvio toteutuu

Menojen kasvu <=
tulojen kasvu
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Kustannustehokkuus Palvelujen tarpeen ja
toimenpiteiden
yhteensovittaminen

Palvelujen
tuotteistaminen ja
kustannuslaskentajär
jestelmän luominen
(talouspalvelut
vastuualue)

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
tarvevakioidut menot
< 91/100

Nuorisoasteen VOS
(valtion maksuosuus)
kattaa lukioiden
kuluista 90 %.

Kainuun
ammattiopisto
-liikelaitoksen
ylijäämätavoite on
1,000 M€ ja Kainuun
Työterveys
-liikelai-toksen
ylijäämätavoite on
0,400 M€.

Kainuun elinvoima

Strategiset
päämäärät

Kriittiset
menestystekijät

Toimenpiteet Mittarit/
arviointikriteerit

Aluetalouden
vahvistaminen

Vireä
elinkeinoelämä.
Kainuun menestyy
maakuntien joukossa

Elinkeinoelämän
toimintaedellytykset

Maakuntaohjelman ja
erillisstrategioitten
toteuttaminen,
elinkeino- ja
työvoimapolitiikan
toteutus (suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue ja
yhteistyökumppanit)

Edunvalvonta
(suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue)

Ajantasainen
maakuntakaavoitus
sekä liikenne- ja
tietoliikennejärjestel
män kehittäminen
(suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue)

Työllisyysaste
paranee ja
työttömyys vähenee.
Vuoden 2010 arvot
olivat: Työllisyysaste:
61,8 % (koko maa
67,8 %) ja
Työttömyysaste: 9,1
% (koko maa 8,5 %)

Perustettujen uusien
yritysten määrä
?2012 = ?2011
Vuonna 2010
perustettiin 173 uutta
yritystä.

Edunvalvontateemoj
en toteutumisen
arviointi

Maankäytön
suunnittelu toteutuu
työsuunnitelman
mukaan

Vankka
tulevaisuuden usko

Kansalaisten
luottamus
tulevaisuuteensa
Kainuussa

Terve
yhteiskuntarakenne,
väestökehitys

Elinkeino- ja
työllisyyspolitiikan
toteuttaminen
(suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue)

Arjen palvelujen
turvaaminen ja
kehittäminen (toimialat)

Syntyneet lapset >=
edellisenä vuonna
syntyneet lapset
(vuonna 2010 syntyi
768 lasta)

Väkiluku >=
tilastokeskuksen
ennuste (väkiluku
31.12.2010 oli
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82041)

TOTEUMA 1.1.–31.08.2012.
 (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?
Keskitytään 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
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen
kainuulainen

Tutkimusnäyttöön perustuvat
menetelmät sairauksien
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on
valittu ja otettu käyttöön. (Sosiaali- ja
terveystoimiala)

Korkea-asteen koulutuksen
edunvalvonta (suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue sekä
koulutustoimiala)

Aloituspaikkojen mitoitus
suhteessa kysyntään
(koulutustoimiala)

Tyytyväinen asiakas
Palvelujen saatavuus, laatu ja
vaikuttavuus - sujuva arki

Kansantauti-indeksi (vakioitu) on laskenut 0,9
yksikköä (vuonna 2010 indeksi oli 130,3 ja vuonna
2011 indeksi oli 129,4)

Tulevaisuuden sote -palvelujen ja hoidon
kehittämiseksi on käynnistetty erikoissairaanhoidon
kehittämishanke (Uusi sairaala hanke). Hankkeessa
laaditun esiselvityksen pääkohteet ovat:
1)Kainuun terveydenhuollon palvelu- ja
resurssitar-peet ja sen kehittyminen v. 2030 saakka,
2) potilas-virta-analyysi ja 3)
konseptisuunnitteluvaiheen projektisuunnitelma.
(konsulttina on NHG).

Kainuun uuden sote -kuntayhtymän kehittämisen
konsultointityö käynnistyi huhtikuussa 2012 kuntien
aloitteesta ja rahoittamana (konsulttina on FCG)

Kainuun koulutustasoindeksi vuonna 2012 oli 287 ja
koko maan 332 (vuonna 2009 Kainuu 285 ja koko
maa 330)

Kajaanin ammattikorkeakouluun kohdistui
valtakunnallisesta 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
Kainuun hallintokokeilun seurantasihteeristölle
tutkimuksen käynnistämistä Kainuun hallintokokeiluun
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Osallisuuden kehittäminen liittyvän kansalaisvaikuttamisen arvioimiseksi. Asian
käsittely on kesken resurssipulan vuoksi.
Seurantasihteeristö laatii kyselyn, jonka tehtävä on
selvittää kokeilun päättymisen syitä.

Henkilöstö ja
uudistuminen

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Osaava ja motivoitunut
henkilöstö

Työuran kestävä jatkuva
oppiminen

Ammattitaitoisen henkilöstön
saatavuus

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. Tietohallintojohtajaksi on
valittu Veijo Romppainen 3.9.2012 alkaen.
Talousjohtajan valintaprosessi on käynnissä.  

HvvinvointiHyrrä, työkunnon kehittämishanke on
käynnissä. (maakuntahallituksen alainen toiminta)

Valmistautuminen Kainuun palvelumalliin 2013 on
käynnissä. Henkilöstöasioiden valmistelu varten
perustettiin oma valmisteluryhmä, jonka alaisuudessa
työskentelee seitsemän alatyöryhmää:
- henkilöstötiedot
- yhteistoimintasopimukset
- luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio
- Kainuun yhteinen työsuojeluorganisaatio
- henkilöstöstrategia
- tiedotustilaisuudet aloitettiin elokuun lopussa,
tilaisuuksia pidetään 31 kpl 13.09.2012 mennessä
- henkilöstön siirtosopimus on valmisteilla
- paikalliset sopimukset ja palkkausjärjestelmät

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen 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 on käyty, toteuma saadaan
ohjelmistotoimittajalta lokakuun tilanteen mukaan.
Sähköinen kehittämiskeskustelusovellus saatiin
avattua 5.3.2012 ja se on avoinna 30.6.2012 saakka.
Sovelluksen myöhäinen avaus viivästytti keskustelujen
käyntiä. Toisaalta kaikkien työyksiköiden
toimintasyklistä johtuen osa keskusteluista voidaan
käydä kesälomakauden jälkeen.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Tasapainoinen talous Talouden seurantaraportin 1.1. – 31.8.2012 (MH I

08.10.2012, asia 8) tulosennuste vuodelle 2012 on
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Ennakointi ja kuntayhteistyö
(talouspalvelut vastuualue)

Kustannustehokkuus
Palvelujen tuotteistaminen ja
kustannuslaskentajärjestelmän
luominen (talouspalvelut vastuualue)

alijäämäinen noin 11,4 milj. €. Ennusteessa ei ole
otettu huomioon syys – joulukuun
säästötoimenpiteiden vaikutusta noin 3 milj. €.
Alijäämäennusteeseen vaikuttavat eniten: palvelujen
ostojen arvioitu ylitys n. 7,5 milj. €. henkilöstökulujen
ylitys n. 3,7 milj. €.

Maakuntahallitus asetti (§42/5.3.2012) kuntayhty-
mään. Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle
2012 toimenpiteineen. Ohjelmassa mainittujen
toi-menpiteiden säästötavoitteena on 5 milj. € säästöt.
Toimenpiteiden vaikutukseksi on arvioitu 4,16 milj. €.
Asiaan liittyen käytiin yt –neuvottelut 22.3.2012 –
22.5.2012

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot
2010 olivat 94/100, tavoite oli < 91/100 (vuosi 2009).
Arvo on edelleen 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 yhteistyökumppanit)

Edunvalvonta
(suunnittelu ja kehittäminen tulosalue)
Ajantasainen maakuntakaavoitus
sekä liikenne- ja
tietoliikennejärjestelmän
kehittäminen (suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue)

Vankka tulevaisuuden usko
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan
toteuttaminen (suunnittelu ja
kehittäminen tulosalue)
Arjen palvelujen turvaaminen ja
kehittäminen (toimialat)

Työttömyysaste Kainuussa 31.12.2011 oli 13,4%
(koko maassa 9,7%). Kainuun arvo 31.8.2012 oli
11,8% (koko maassa 9,1%).
Tammi- maaliskuussa työttömyys väheni Kainuussa
selvästi ripeämmin kuin maassa keskimäärin.
Huhti-kuussa työttömyyden väheneminen hidastui.
Kesä – heinäkuussa työttömyys kasvoi mm.
oppilaitoksista valmistuneiden siirtyessä
työmarkkinoille. Kainuun työmarkkinat vilkastuivat
jälleen elokuussa ja uutta työvoimaa tarvittiin
poikkeuksellisen runsaasti. Eniten uutta työvoimaa
Kainuussa tarvittiin elokuussa kaupallisessa työssä,
palvelutyössä sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan
töissä.

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. Liikenteen
lopettamisesta lokakuusta 2012 alkaen on yhtiö
kuitenkin tehnyt päätöksen vähäisen
matkustajamäärän vuoksi.

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 81298 ja 31.8.2012
väkiluku oli 80834. Tarkastelujaksolla väkiluku aleni
464 henkilöllä.
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012
tavoite

1.-31.8.12

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 11,8

Koulutustasomittain 285 285 285 >285 287

Hoito- ja palvelutakuun
toteutuminen ( 6 kk jono
potilasta)

ESH: 31
PTH:  -

ESH: 23
PTH:
suunth.

ESH:40
PTH:
suunth
206

 Ei jonoja

Henkilöstö ja
uudistuminen
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
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Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Esimiestyön toteutuminen
(1 -5)

3,36 - -

Kehityskeskustelut 1 x
/vuosi ( %)

n. 90 % n. 90 % n. 100 % 100 %  käynniss
ä

Talous
Valtakunnallinen vertailu
(kolmen
kustannustehokkaimman
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)

80834

Syntyneet lapset 780 753 732 >732

1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi 

Vastuuhenkilö: Sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen
TOTEUMA 1.1.–31.8.
 (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?
Keskitytään 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
Kokouksista vähintään 25 % pidetään
Kajaanin ulkopuolella

3 kokousta kahdeksasta (=37,5 %) pidetty Kajaanin
ulkopuolella.

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

Ei sopivia koulutuksia.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Arviointikertomuksen sisällön
kehittyminen

Palaute puheenjohtajistolta

1 maakunnallinen yhteiskoulutus tai
kokous

Arviointikertomus hyväksytty maakuntavaltuustossa
kesäkuussa.

Palautetilaisuus pidetty toukokuussa.

Ei järjestetä tänä vuonna. Toimikausi on
päättymässä.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Voimavarojen seuranta säännöllisesti Tulee toteutumaan.
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(väh. 3 krt/v)
Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
-

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA 2012
tavoite

TOT 1-8
KK 2012

Asukas, asiakas

Kokouksia Kajaanin
ulkopuolella (%)

18,1 % 36,3 % 25 % 25 % 37,5 %

Henkilöstö ja
uudistuminen
Koulutuspäiviä/jäsen 2,4 (17 pv

yhteensä)
2,6 (18 pv
yhteensä)

1,1 (8 pv
yhteensä
)

2 1,4 (10
pv
yhteensä
)

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Maakunnallinen
yhteiskokous tai -koulutus

1 0 1 1 0

Talous
Raportointikerrat
lautakunnalle

3 4 3 3 3
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Kainuun elinvoima
Ei käytössä - - - - -

1.3 Maakuntahallitus

Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen
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1.4 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen
TOTEUMA 1.1.–31.8.
 (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?
Keskitytään 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
Sidosryhmäkyselyn ei ole otettu käyttöön.
Hallintokokeiluun liittyen kansalaisvaikuttamisen
loppuarviointi/tutkimus ei ole käynnistynyt.
Kansalaisvaikuttamisen toimikunta on kokoontunut 2
kertaa. Ohjelman mukaiset toimenpiteet
seurantajaksolla eivät ole toteutuneet resurssipulan
vuoksi. EVA -ohje laadittu, mutta ei ole otettu
käyttöön. Maakuntaohjelman/suunnitelman
laatiminen aloitetaan syksyllä 2012.
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Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Kehityskeskustelut on käyty ja tulosalueen
palavereita on pidetty kuukausittain.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Esimieskoulutukseen on osallistunut yhden
tulosyksikön henkilö. Tehtävänkuvauksia on
tarkistettu. Strategiaryhmän on kokoontunut 2 kertaa
tarkastelujaksolla. Kokouksia on esitetty pidettäväksi
kolme kertaa vuodessa, SUKE:n johtoryhmän
kokouksia 7 kertaa. Ennakointi- ja seurantaryhmän
kokouksia ei ole pidetty resurssipulan vuoksi.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Talousarviossa on pysytty ja toteuma on 67,1 %
projektit mukana, ilman projekteja 53,6 %

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Maakuntaohjelman seurantaraporttia ei ole
tarkastelujaksolla tehty.  AMK:n aloituspaikat saatiin
turvattua hyvin muuhun maahan verrattuna.
Lentoliikenne Kainuuseen saatiin turvattua.
Alueellistamista varten on päivitetty Kainuun
osaamisprofiilin päivitys. Yksityisellä sektorilla mm.
kaivosalan ja metallisalan työpaikat ovat lisääntyneet
merkittävästi. Valmisteltu Kainuun mallia vuoden
2013 tilanteen mukaiseksi ilman hallintokokeilua,
koska kokeilun jatko kariutui vuoden 2011 lopussa
(kunnat eivät päässeet yksimielisyyteen kokeilun
jatkosopimuksesta).
Kainuun edunvalvonnan hankeluettelo tehty.
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011 TA 2012 TOT 1_8
KK 2012

Asiakas ja asukas
Omat julkaisut ilmestyvät
säännöllisesti vuosittaisen
viestintäsuunnitelman
mukaisesti.
Yksi uusi
vuorovaikutuselementti on
otettu käyttöön.

5 lehteä
6
uutiskirjettä

Facebook
Blogien
kokeilu

4 lehteä
8
uutiskirjettä
2
henkilöstöl
ehteä

Idea
Kainuust
a lehti 1,
KAIKU 1
kerran,
uutiskirjei
tä 5.

Hankeasioiden käsittelyajat
hankehakemukset
/maksatukset

3 kk/30
pv

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

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

Henkilöstö ja
uudistuminen
Tulosalueen palaverit 16 10 9 9 8

Työhyvinvointimittaus
(joka 2 vuosi)

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

Tulos
parempi
kuin
edellinen

-

Kehityskeskustelut 1 x
/vuosi/huhtikuun loppuun

käyty
osittain

100 % 100 % 100 % 100 %
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mennessä.
HTV2 21 24 27

(ennuste)
24 20,4

Talous
Vuosisuunnitelman
toteutumisaste ja
talousarviossa pysyminen.

73,3 % 82,3 % Talousarvio
ssa
pysyminen

Talousarvio
ssa
pysyminen

67,1
%,projekt
it
mukana,
ilman
projektej
a 53,6 %

1.5 Yhteiset palvelut 

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana?
Keskitytään 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
Pyydetään kehittäjäasiakkaita
mukaan suunnitteluun
(vastuualuepäälliköt)

 Tekniset palvelut on pyytänyt tilojen
suunnitteluun mukaan kansalaisia.

 Talouspalveluiden järjestelmien käyttöönotossa
mukana asiakkaiden (kunnat) edustus.

 Hankinnoissa tarjouspyyntöjen sisältöä on
laadittu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 Henkilöstöpalvelut tekevät yhteistyötä kuntien
työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden
kanssa.

 Kuljetuspalveluissa on ohjausryhmä, jossa
mukana käyttäjän ja palveluntuottajan edustajat.

 Tietohallinnolla ja Kajaanin kaupungilla on
yhteinen tietohallinnon kehittämisen johtoryhmä.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Säännölliset työpaikkakokoukset,
kehityskeskustelut ja
työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu
(vastuualuepäälliköt).

 Kehityskeskustelut on käyty n. 50 %.
Järjestelmän ohjelmantoimittajalta on pyydetty
raportti, joka saadaan lokakuun 2012 tilanteesta.

 Yhteisten palveluiden vastuualueiden
työhvyinvointisuunnitelmat on tehty.

 Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti
Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Käyttäjätunnusten hallinnointiprosessi
sähköistetään (Tietohallinto)

Sähköinen kehityskeskusteluohjelma
(Henkilöstöpalvelut)

 Projekti on käynnistynyt ja vaatimusmäärittelyjen
teko on työn alla.

 Kehityskeskusteluohjelma on käytössä
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Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Keskitytään ydintehtäviin ja
tarkistetaan palveluprosessit
(vastuualuepäälliköt)

 Hallintopalveluissa korjataan asianhallinta- ja
kirjaamoprosesseja.

 Teknisiin palveluihin on perustettu
projektitoimisto rakennusprojektien hallintaa
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
uudistuminen
Työhyvinvointimittaus
(joka 2 vuosi) (1 – 5)

 3,3  ei mitata     3,3

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

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Kehityskeskustelut 1 x
/vuosi

100 % 100 %   84 % 100 % 50 %



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ  28

  Talousseuranta 1.1. – 31.8.2012

Talous
Kuntien kanssa jaettavien
tukipalveluiden
kustannusten kehitys,
menojen kasvu

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

1.6 Koulutustoimiala 
Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

1) Kehittämiskeskustelujen määrä
(100%)

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

Kehittämiskeskustelujen dokumentointimäärään
vaikuttaa sähköisen e-työpöydän käyttöönotto.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Koulutustoimialan kahdeksan
kuukauden tavoite -866 075 €,
toteuma –261 900 €

Koulutustoimialan taloustilanne on tavoitetta
parempi, kuntarahan toteuma 20,2 % koko vuoden
tavoitteesta 1 299113 €:sta.
Toimintatuotot kasvaneet 6,1 % ja toimintakulut
vähentyneet 0,1 % %

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
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Koko toimiala
Mittarit/Tunnusluv
ut

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas

Peruskoulun päättävän
ikäluokan sijoittuminen

99,8% 99,8% 100 % 100 % 100 %

Toiminta-alueen
ulkopuolelta olevien
opiskelijoiden määrä

Opiskelijapalautteet

Läpäisyaste

Kao:9%
lukiot:6,1
%

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

Kao: 9%
(ei sis. Kuu-
sa moa)

Lukiot:9%

Kao: 3,78

lukiot: 3,8

Kao 68,3%
lukiot:

Netto=0

v. 2012 >
v.2011

100 %

Tieto
saadaan
myöhem
min

Lukio:3,84

Kao: 3,81

Kao:
67,8 %
lukiot:
72,7%

Henkilöstö ja
uudistuminen
Maakunnan
työhyvinvointikyselyn
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-
ki lös tö ky-
se ly syk-
syllä 2012

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Negatiiviset
keskeyttämisten osuus
lukuvuosittain

Kehittämiskeskustelujen
käyntiaste

Maakunnan
työhyvinvointikyselyn
perusteella
Työyhteisön toimivuus ja
esimiestyön

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

Kao:0,63%
lukiot: 0,9%

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

-Kao 53%
(10,7%
e-työpöytä,
1-6/2011)
-Lukiot  29%
(e-työpöytä,
1-6/2011)
-yht. 14,5%
(e-työpöytä,
1-6/2011))

Kao
<3,1%
Lukiot
<0,2%

100 %

v. 2012>
v.2010

Kao: 2,4
%
Lukiot:
0,68 %

ei
saatavilla

Kysely
syksyllä
2012
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toteutuminen

Jatko-opintoihin ja
työelämään sijoittuminen

Maakunnallinen
koulutuspoliittinen
seminaari kuntien
kanssa

43,4% 48,2%
(tilastokesku
s)

v. 2012>
v.2010

Väh. 1
seminaa-
ri/vuosi

Yo välitön
sijoittumin
en
jatko-opint
oihin
v.2010:
48,2%
(valtakun-
nas sa
39,7%)

Vuoden
2012 se-
mi naari
siir retään
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
31.8.:
261 900 €
(20,2%)

Kainuun elinvoima

Alueen ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden
määrä

v. 2012 >
v. 2011

Tieto
viimeisellä
jaksolla

1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus 

Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012

Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana?
Keskitytään 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
1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50%

ikäluokasta.
1) Ensisijaisten hakijoiden toteuma: 37,8%

ikäluokasta. Tietyillä paikkakunnilla lukioon
hakijoiden määrässä tavoitteesta jäätiin
huomattavasti.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
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Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

1) Kehittämiskeskustelujen
käyntiaste 100%

1) Käytyjä keskusteluja 29%. E-työpöydän käyttöön-
otto kangerteli ja luvussa ei mukana perin tei sesti
eikä ryhmissä pidetyt kehitys kes kus telut. Kehitys-
keskustelupohjaa pyritään kehittämään.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
1) Ryhmäkoko 1) Opetusryhmän keskikoko on 25,49 kun

lähialueella 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
ympäristön kanssa

Mittarit/Tunnusluv
ut

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA 2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas
Ensisijaisia hakijoita
ikäluokasta

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

Jatko-opintoihin
sijoittuminen

43,4% /
40,5%

48,2
/39,7%

lukua ei
vielä saatu

vähintään
valtakun-

Vuoden
2010 yli-
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/valtakunnan ka. nan ka. oppilaat
-Kainuu:
48,2%
-koko maa:
39,7%

Henkilöstö ja
uudistuminen
Maakunnan
työhyvinvointikyselyn
perusteella
henkilöstöpalaute

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

Syksyllä
2012

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Kehittämiskeskustelujen
käyntiaste

Negatiivisten
keskeyttämisten osuus
lukuvuodessa

29%
(e-Työpöy-
däl  le kirjatut)

0,74%

100 %

< 0,5 %

Tieto vuo-
den lopus-
sa

0,68 %

Talous
Pysytään annetussa
talous arvioraamissa

Ta:1322000
tp: 978887

Ta: 1347100
tp: 754055

Tavoite <
 - 943 000

Tavoite <
 -906 000

tot. 31.8.:
-17 929 €
(2%)

Riittävä opetusryhmien
keskikoko

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

25,49

Kainuun elinvoima
Yhteistyökumppaneiden
määrä

- - - Yhteistyön
kehittäminen
aloitetaan

Yhteistyö-
kump pa nei-
den määrä
lisään tynyt

1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala 

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet on pääosin saavutettu, mutta taloudelliset tavoitteet eivät.
Henkilöstönmäärä on vähentynyt 3 HTV vuoden 2011 toteutumasta, mutta tavoite HTV
vähennyksistä ei näytä elokuun lopun tilanteessa toteutuneen vaan ylittää 87 HTV. 
Hoitotakuuta seurataan säännöllisesti ja Valvira sekä AVI valvovat määräaikojen
noudattamista. Hoitotakuuta ei ole pystytty kaikilta osin noudattamaan. Jonot eivät ole
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poistuneet, vaikka toiminta on tehokasta. STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakennetyöryhmään on osallistuttu. Vanhuspalvelulakiin on annettu lausunto. Uusi
sairaala –hankkeen väliraportti on valmistunut. Kunnat ovat käynnistäneet
kehittämishankkeen palveluprosessien arvioimiseksi.

Tuloarvio on ollut liian optimistinen talousarviossa 2012 n. 1 milj. euroa.
Käyttösuunnitelmassa 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.
Omaishoidontuen määrärahat eivät riitä johtuen voimassa olevien sopimusten määrästä.
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
Näyttöön perustuvat menetelmät
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja
hoidossa on valittu ja otettu käyttöön
Hoito- ja palvelutakuun toteutumista
seurataan

TEA-terveyden edistämisen aktiivisuusmittariin on
vastattu mutta tuloksia ei ole vielä käytettävissä.

Seuranta on säännöllistä, myös nettisivuilla.
Hoitotakuu ei ole toteutunut erikoissairaanhoidossa
ja hammashuollossa. Hoitotakuujonoja on purettu
omana toimintana lisätöillä ja osin ostopalveluilla.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Tuetaan henkilöstön koulutusta
huomioiden organisaation tarpeet

Ammattiryhmittäiset
rekrytointisuunnitelmat otetaan
käyttöön

Lähiesimiesten osallistuminen
rekrytointiin suunnitellaan

Täydennyskoulutus toteutuu pääosin omana
koulutuksena.

Ammattiryhmittäisiä rekrytointisuunnitelmia tehdään
mutta ne eivät ole vielä valmiita.

Suunnitelmia rekrytointiprosessiin osallistumisesta
tehdään ja organisoidaan uudelleen.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Kehityskeskustelut 1x/v

Prosessien ulkoinen ja sisäinen
auditointi strategian mukaista ja
toteutuu tehdyn suunnitelman mukaan

Johdon katselmusten toteuttaminen
laatujärjestelmän mukaisesti

Uusien kustannusvaikuttavien
tuotantotapojen etsiminen,
käyttöönotto ja arviointi

Asiakas- ja potilastyössä yhteisen
tietojärjestelmän käyttöönotto ja
yhteiset toimintatavat

Yhteistyön lisääminen pth-esh-sos ja

Osa kehityskeskusteluista toteutettu. Esimiesten
lomautukset voivat viivästyttää ajankohtaa.

Sisäisiä arviointeja vähennetty säästösyistä.

Johdon katselmukset toteutunevat sovituilla tulos- ja
vastuualueilla.

Seurataan kansallisia benchmarking vertailutietoja
aktiivisesti. Uusi sairaala –hankkeen 1. raportti on
valmistunut ja hanke etenee.

Tietojärjestelmät otettu käyttöön ja projektia on
jouduttu jatkamaan 1.4.-31.12.2012.

Hoito- ja palveluprosesseja tarkastellaan
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tulosalueiden välillä 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. Uuden organisaation
valmistelu on vienyt paljon resursseja. Kunnat ovat
valmistelussa mukana, mutta käytännön muutostyöt
ovat organisaatiolla mm. sopimusten muutokset.

Valtakunnalliset kustannusvertailutulokset eivät ole
vielä tiedossa.

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Toimenpiteiden kohdentaminen
tarpeenmukaisesti hyvinvointi- ja
terveyseronäkökulma huomioiden

Kehitetään osallisuuden eri muotoja ja
otetaan niitä käyttöön

Teemakohtaiset aluekierrokset

Hyvinvointikertomustieto on käytössä kunnilla. Uusi
hanke käynnistynyt n. 2kk myöhässä.

Neuvottelukunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti..

Potilasjärjestöjen tapaamiset toteutuneet.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Yleistä
Maailmanlaajuinen taantuma heijastusvaikutuksineen näkyy Kainuussa.
Kuntatalouden 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
erityisvastuualueen 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.
Hallintokokeilulakia on jatkettu neljällä vuodelle eli vuoden 2016 loppuun.
Hallintokokeilun jatkon edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki Kainuun kunnat
haluavat jatkaa sitä edelleen. 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
voimaan nyt esitetyssä muodossa.

Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun
mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2012 ja laki tulisi voimaan
vuoden 2013 alusta.
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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
kaventamiseen 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
suunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän
toivotaan parantavan Kainuun maakunnan asemaa haluttuna työnantajana.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat
Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen
tuottavuuden kasvu 1 % /vuosi. Sote-toimialalla on runsaasti toimitiloja, jotka ovat
elinkaarensa 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
erikoissairaanhoidon 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
kaventamiseksi jatkuu. Tähän työhön on saatu nyt mukaan Kainuun kunnat, järjestöt
ja työnantajat. Työ perustuu tutkittuun tietoon, tiedon kerääminen ja jalostaminen
tapahtuu edelleen pääosin yhteistyössä THL:n kanssa. Oman toiminnan tietojen
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kerääminen ja hyödyntäminen toiminnanohjauksessa paranee uuden
tietojärjestelmän myötä. Ponnistelut 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.
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Mittarit/
Tunnusluvut

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA 2012
tavoite

TOT 1_8
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
joukossa)

TEA-aktiivi
suus paras
koko
maassa

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

tietoa ei
saatavilla

Hoito- ja palvelutakuun
toteutuminen

ESH/31.12.
31
päiväkirurg
potilasta
jonossa yli 6
kk

ESH/31.1
2  23
potilasta,
joilla
odotusaik
a

ESH:40
PTH: suun
th 206

Hoitotaku
u
toteutuu
100 %:sti

Yli 3 kk
odottavia
206 ja yli
6 kk
odottavia
61
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PTH:
toteutuu lain
mukaan

toimenpite
eseen yli
6 kk
PTH:
hoitotakuu
toteutuu
suun
terv.huolto
a
lukuunotta
matta

Asiakaspalautekysely
(joka 2 vuosi)

ka
4,12/5,0

ka
4,18/5,0

Henkilöstö ja
uudistuminen
Työhyvinvointimittaus
(joka 2 vuosi)

ka 3,36

Sairauspoissaolot 39 463 pv 42 044pv 44.760pv 31.618pv

Keskimääräinen eläkeikä
63 vuotta

59,0 v
(vk ka
59,4)

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

60,5 v

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Kehityskeskustelut 1 x
/vuosi

käyty
osittain

100 % Esimiest
en
vaidosten
vuoksi
eivät ole
kaikilta
osin
toteutune
et

100 % käyty
osittain

Talous

Valtakunnallinen vertailu
(kolmen
kustannustehokkaimman
joukossa)

Tehokkai
n
keskisuur
ten
tarvevaki
oiduissa
kustannu
ksissa;
ikävakioi
dut
kustannu
kset 5
pienimm
ät koko
maassa

Kainuun elinvoima

Hyvinvointikertomus 2010 tekeillä Kehitetty
sähköise
en
muotoon
ja saatu
kuntiin
hyvinvoin
tiryhmät

Käyttöön
otto
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Kehittämisasiakkuus-casi
en määrä

2 2 3

Neuvottelukuntien
lausunnot
Aluekierrokset (1x/v) toteutunu

t
toteutunu
t

1 x vuosi

Hyvinvointifoorumitoiminn
an käynnistyminen
(tavoite: 2010)

käynniste
tty

1.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.
Soten johdon tuen osalta tavoitteet on pääosin saavutettu. Keskitettyä sihteeripalveluyksikköä
ei ole perustettu vuoden 2012 alusta. Organisointia selvitellään edelleen. Talous on toteutunut
suunnitelmien mukaan.
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
Tuotetaan ja arvioidaan tutkittua
/näyttöön perustuvaa tietoa
hyvinvoinnin tilasta ja käytetään sitä
ennakointiin

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

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Kehityskeskustelut ja
perehdytysohjelma ovat käytössä

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Tuetaan henkilöstön koulutusta
huomioiden organisaation tavoitteet

Ammattiryhmittäiset
rekrytointisuunnitelmat otetaan
käyttöön

Henkilöstön osallistumista tukevat
toiminta

Kehityskeskustelut on tehty osittain.

Työhyvinvointisuunnitelma on tehty ja toteutumista
seurataan.
Työhyvinvointirahaa ei käytössä tälle vuodelle.
Työhyvinvointikyselyä ei toteuteta tänä vuonna

Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu

Suunnitelmia tehdään.
Ongelmia kehittäjätyöntekijärekrytoinnissa
(Kytke-hanke), johon syynä kuntayhtymän vaikea
taloudellinen tilanne.

Työyksikkökokoukset toteutuvat.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja

Toteuma ja poikkeaminen perustelut
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tuotantotavat
Kirjataan ja analysoidaan
epäonnistumiset ja opitaan niistä

Edistetään tulevaisuusnäkökulmaa ja
ennakointimenetelmien käyttöä soten
kehittämistoiminnassa,
päätöksenteossa ja operatiivisessa
toiminnassa esim. pitämällä yhteisiä
tulevaisuustyöpajoja sekä
laajentamalla osallisuutta edistävien,
verkostodialogisten menetelmien
käyttöä 

Riskianalyysi tehty.
Valmistellaan uuden sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän strategiaa, talousarviota ja
organisaatiota 2013 alkaen. Tämä on vaatinut
runsaasti ylimääräistä työtä.

Valmisteilla Kaste-ohjelmaan kolme hanketta.
Verkostodialogisia neuvonpitoja ei ole toteutunut
suunnitellusti 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

Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki sisältää vastuualueina
Luottamushenkilöhallinnon, 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
asiantuntemusta 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
tavoitteena on terveydenhuollon sihteeripalvelujen tukeminen.
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas
Kehittäjäasiakkaita/vuosi 11 10 15 37

Henkilöstö ja
uudistuminen
Työhyvinvointimittaus
(joka 2 vuosi)

ka 3,47 -

Sairauspoissaolot 1 581 pv 2 014 pv 2236 pv 1378 pv

HTV2 161 181 - 196 181

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Kehityskeskustelut 1 x /v käyty

osittain
100 % toteutuneet

osittain
100 % käyty

osittain
Talous

Kainuun elinvoima

Sähköinen
hyvinvointikertomus

valmistelu
käynnissä

toteutunut
suunnitellu
sti

käyttööno
tto

Valmisteil
la

Kehittäjäasiakas-casit        - 2 2 5-10/v 5

Aluekierrokset toteutunut toteutunut 1 x vuosi
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1.7.2 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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
Toimintakaudelle 2011–2014
laadittavan suunnitelman mukaisten
tarkastuskäyntien toteuttaminen sekä
riskinarvioinnin kehittäminen ja
toteuttaminen.
(terveysvalvonta, eläinlääkintähuollon
valvontaa tekevät viranhaltijat)

Suunnitelmallisen valvonnan valvontakäyntien määrä
39 % (269/686) vuoden tavoitteesta. 8 kk:n toteuma
tulisi olla 67 %. Toteumaan vaikuttaa mm. muiden
kuin suunnitelmallisten valvontatöiden määrä sekä
vajaus eläinlääkäriresursseissa.
Eläinlääkintähuollossa työpanosta on siirretty
valvonnasta praktiikkaan. Lisäksi siihen vaikuttaa
vajaus terveystarkastajaresursseissa sekä
terveysvalvonnan lomat ja lomautukset.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Sijaisten rekrytoinnin kehittäminen.
(ensisijaisesti eläinlääkintähuolto)

Kehityskeskustelut esimiehen ja
työntekijöiden kesken.

Eläinlääkintähuollossa hygieenikkoeläinlääkärin virka
on ollut täyttämättä. Praktikoiden sijaistilanne on
parempi verrattuna aiempiin vuosiin.

Kehityskeskustelut eivät ole toteutuneet
täysimääräisesti työntekijöiden poissaolojen vuoksi
ja eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikön
vaihtuvuuden vuoksi. Toteutuma 50 %.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Henkilöstö noudattaa ja kehittää
laatujärjestelmää. Laatupäällikkö ja
-vastaavat valvovat, että toiminta on
laatujärjestelmän mukaista.

Huolehditaan toimivista työoloista ja –
järjestelyistä.
Toimitaan mahdollisimman
tehokkaasti ja toteutetaan sovittua
työnjakoa

Akkreditoitujen menetelmien osuus on noussut 60%
(ennen 56 %), koska arviointikäynnillä myönnettiin
uusia akkreditointeja.

Laboratorion näytemäärä 5939 kpl (70 %
tavoitteesta) ja analyysimäärä 25576 kpl (64 %
tavoitteesta). Näytemäärä vaihtelee
seurantajaksoilla, joten vuositavoitteet
saavutettaneen.

Auditointisuunnitelmaa ei ole noudatettu, koska
laboratoriolla on ollut hankaluuksia saada pätevä
auditoija. Auditointi kuitenkin toteutetaan vko 39.

Tähän mennessä ilmoituksenvaraisten kohteiden
eläinsuojeluvalvontaa ei ole tehty
eläinlääkäriresurssien vähyyden vuoksi.
Tarkastukset pyritään tekemään loppuvuodesta.
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Akuutti eläinsuojelutyö on tehty.
Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Talousarvion seuranta säännöllisin
väliajoin ja poikkeamiin reagointi.

8 kk:n tulos 68 % koko vuotta koskevan KS 2012
tuloksesta. Talousarvion tarkalla seurannalla ja
tasapainottamisohjelmaan osallistumalla pyritään
pysymään talousarvion raamissa.

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
tärkeimpiin kohteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on uudistunut vuonna 2011 ja vuonna 2012
lainsäädäntömuutokset jatkuvat (mm elintarvike-, tuoteturva- tupakka- ja
kemikaalilaki). 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
ulkopuolisia päivystäjiä. Kehitetään sijaisten rekrytointia ja päivystysjärjestyksiä.

Jatketaan työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Työt pyritään järjestämään siten,
että kaikilla olisi sopiva määrä mielekästä työtä. Syksyllä eläinlääkintähuollolle
valmistuvat 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.
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas
Valvontasuunnitelman
toteutuminen
(valvontakäyntien määrä,
%)

72 %
suunnitellusta

72 %
suunnitellust
a

63 % 100 % 39 %

Asiakaspalautekysely
(joka 2 vuosi)

-
Terveysvalvon
ta ka 4,25
-
Eläinlääkintäh
uolto ka 4,27
- Laboratorio
ka 4,08

Terveysva
lvonta ka
4,15

Eläinlääki
ntähuolto
ka 4,54

Laboratori
o ka 3,97

Ei
toteutettu.

Asiakaspalauteseuranta:
määrä ja laatu

Asiakaskysely
n tulokset
käsitelty

Asiakaspala
utteet
käsitelty

Asiakaspa
lautteet
käsitelty

Laboratori
on
asiakaspal
auteseuran
ta
tehostunut.
Asiakasvali
tuksia
kirjattu 36
kpl ja
positiivisia
palautteita
4 kpl.
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Henkilöstö ja
uudistuminen
Työyhteisön tilan arviointi Työhyvinvointi

suunnitelma
tehty

Työhyvinvoi
ntisuunnitel
ma tehty ja
sen
toteutumine
n arvioitu

Ei
toteutettu.

Työhyvinvointimittaus
(joka 2 vuosi)

ka 3,45 Ei
toteutettu.

Virkojen täyttöaste (100
%)

99 % 99 % 100 % 100% 93 %

Työyksikkökohtaiset osaa-
miskartoitukset tehty ja
osaamisen
kehittämisensuunnitelman
mukainenhenkilötasolla
toteutetaan

Ei
toteutettu.

Täydennyskoulutus
tarpeen mukaisesti (3 - 10
vrk/v)

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

1.5
vrk/hlö/8
kk

Kehityskeskustelut (100
%)

92 % 95 % 100 % 50 %.

HTV2 44 43 - 43 40.9/9 kk

Johtaminen, palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Vertailututkimuksissa
hyväksyttävä tulos (95 %)

92.8 %  95 % Arvioidaan
vasta
loppuvuod
esta.

Ulkoinen arviointi:
akkreditoidut menetelmät
(%). Auditoinnit ja
katselmukset tehty.

56 % 63 % 62 % Katselmuk
set
toteutettu
suunnitellu
n
mukaisesti.
Auditointis
uunnitelma
a ei ole
noudatettu.
Menetelmi
stä
akkreditoit
uja 60%.

Ulkoinen arviointi:
viranomaistutkimusten
menetelmät akkreditoitu
(%).

100 % 100 %

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

Laboratorion
näytemäärä
135 % ja
analyysimäärä
109 %
tavoitteesta

Laboratorion
näytemäärä
103 % ja
analyysimää
rä 93 %
tavoitteesta

Lab.
analyysit
43 175
kpl, 94%
tavoitteest
a, näytteet
9 336 kpl,
93 %
tavoitteest
a

Terv.valv.
lainsäädä
nnön
mukaiset
100 %
Elh 100%
Lab:
analyysit
40 000
kpl,

Laboratori
on
näytemäär
ä 70 %
tavoitteest
a ja
analyysimä
ärä 64%
tavoitteest
a.
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näytteet 8
500 kpl

Toteutuneet suunnitelmat
(100 %)

Maitohygieeni
set
tarkastukset ja
terv.huol-tokäy
nnit toteutuivat
suunnitellusti.
Laitostarkastu
sten toteuma
88%

Tarkastukse
t ja
näytteenotto
toteutui
suunnitelma
n mukaisesti

Suunnitel
mallinen
valvonta
63 %.
laitostarka
stukset ja
maitohygi
eeniset
tarkastuks
et n. 50
%,
eläinsuojel
utarkastuk
set 50 %
ilmoitukse
nvaraisist
a
kohteista

100 % Tiedot
saadaan
loppuvuod
esta.

Talous

Talousarvion toteutuminen
(100 %)

Ta:n raamissa
pysyttiin

Ta:n
raamissa
pysyttiin

100,4 % 100 % Toteuma
68%.

Talousarvion ja
toimintasuunnitelman
seuranta
työpaikkakokouksissa

Toteutui Toteutui Talousarvi
on ja
toimintasu
unnitelma
n
toteutumis
ta
seurataan
työpaikka
kokouksis
sa

Seurantaa
toteutettu.

Kainuun elinvoima

Kainuun elintarvikkeiden
ja veden laatu sekä
kuluttajapalveluiden
turvallisuus (vrt.
valtakunnallinen taso)

Elintarvikenäyt
teistä 88 %
sekä uima- ja
talousvesinäyt
teiden laatu
kokonaisuude
ssaan täytti
asetetut
vaatimukset.

Talous- ja
uimavesinäy
tteiden laatu
täytti
asetetut
vaatimukset

Elintarviken
äytteistä 92
% täytti
asetetut
vaatimukset

16 %
tutkituista
elintarvikk
eista oli
määräyste
n
vastaisia,
tämä
vastaa
valtakunn
allista
tasoa.
Talous- ja
uimavesin
äytteet
täyttivät
lainsäädä
nnön
asettamat
vaatimuks
et.
Palvelujen
turvallisuu

Tiedot
saadaan
loppuvuod
esta.
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s vastasi
valtakunn
allista
tasoa

Eläinterveydenhuolto-ohjel
miin liittyneiden tilojen
osuus (%)

Nautatiloista
186 kpl (49
%) (Naseva)

41 % Tiedot
saadaan
loppuvuod
esta.

Terveydenhuoltokäyntien
lkm
terveydenhuolto-ohjelmien
edellyttämästä määrästä (
%)

90 %
toteutunut
sovitussa
aikataulussa

95 % Toteuma
100 %

Tiedot
saadaan
loppuvuod
esta.

1.7.3 Sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Sairaanhoidon palvelujen johtaja Esa Ahonen

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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
Potilasturvallisuussuunnitelman
valmistelu etenee

HaiPro –järjestelmän perusteella lääkehoitoon,
tiedonkulkuun ja henkilökunnan väkivaltatilanteisiin
liittyviä haitta- ja vaaratapahtumia. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Vuosilomakertymän purkaminen
vaikeuttanut toiminnan järjestämistä
useissa yksiköissä

Lomien, lomautusten ja organisaatiomuutosten
ajoittuminen samaan aikaan on vaikeuttanut
työjärjestelyjä poikkeuksellisesti.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Radiologian lääkäritilanne
kohentunut

Ostopalveluja voitu siirtää osin omaksi toiminnaksi.
Kajaanin pääterveysaseman radiologian toiminta
siirretty toistaiseksi KaKS:n tiloihin.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Talousarvio 2012 on hyvin tiukka. Toimintakulut 1 – 8 kk yli raamin, toimintatuotoissa

tulojäämiä ja alitusta. Talouden
tasapainottamisohjelma on käytössä.

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
ERVA-yhteistyöhön osallistuminen
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Sairaanhoidon palvelujen tulosalueen palvelujen saatavuutta varmistetaan ja samalla
työn tuottavuutta lisätään parantamalla kustannusvaikuttavuutta. Palvelujen
luonteesta riippuen toiminta järjestetään lähipalveluina, seudullisina tai
maakunnallisina kokonaisuuksina. Toiminnassa pyritään maakunnalliseen tai tätä
laajempaan logistiikkaan ja vältetään palvelujen osaoptimointia.

Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina
kokonaisuuksina. Tietotekniikan hyödyntäminen ja potilaiden vapaa
valintamahdollisuus huomioidaan palvelujen järjestelyissä. Tavoitteena ei ole
järjestää palveluja mahdollisimman paljon kaikkialla, vaan kokonaisuus huomioiden
mahdollisimman kustannustehokkaasti käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

Ensihoito toimii 2012 maakunnan omana toimintana Kajaanissa, Kuhmossa,
Sotkamossa, Suomussalmella, Paltamossa ja Vuolijoen taajamassa, muissa
kunnissa ostopalveluna. Tavoitteena on ensihoitopalvelun yhteistyön lisääminen
päivystyspalvelujen kanssa.

Leikkaus- ja anestesiatoiminta toteutetaan keskitetysti keskussairaalassa.
Tavoitteena on päiväkirurgian lisääminen ja tulevina vuosina toiminnan uudelleen
organisointi osana hoitotakuun toteutumista.  Heräämökapasiteettia sovitetaan
yhteen tehohoidon kanssa.   

Tehohoidon paikkatarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen
käyttöön.  

Kliinisen laboratorion palvelut ovat mukana 2012 aloittavassa ERVA-alueen
laboratorioliikelaitoskuntayhtymässä, jonka toiminta on tarkoitus aloittaa 2013 alussa.
Toiminnan harmonisointiin, tietojärjestelmiin ja palvelukokonaisuuksiin liittyviä
valmisteluja 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
keväällä MAPO -hankkeen valmistumisen yhteydessä. Lääkehuollon logistiikan
uudistamista ja varastoautomaation käyttöönottoa valmistellaan uusien tilojen
käyttöönoton yhteyteen. Samalla valmistaudutaan osastofarmasiapalvelujen
käyttöönottoon ja laajentamiseen 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
ostopalvelusopimuksella. CT- laitteen hankinta ja siihen liittyvien tilojen uusiminen
aloitetaan 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
Sotkamo), joista käsin jakelu maakunnan toimipisteisiin. Välinehuollon
toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla ja
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toimintaprosesseja uudistetaan vuoden 2012 aikana uuden tietojärjestelmän
pohjalta.

Infektioidentorjuntayksikkö jatkaa maakunnassa infektioiden rekisteröinti- ja
seuranta-ohjelman (SAI) käyttöönottoa ja laajentamista akuuttihoitoyksiköihin.
Infektiosairauksiin erikoistuva lääkäri osallistuu toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöä
koulutetaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn. Pandemiasuunnitelma pidetään ajan
tasalla.

Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas
Lääkehuollon toimitusrivit 84 103 82 300 84 700 84 500 56 300 *

Ensihoidon hälytykset 19 852 20 566 22 014 21 500 14 500 *

Laboratoriosuoritteet 1 099 843 1 155 280 1 172 854 1 160 000 773 300  *

Leikkausten määrät 6 855 6 526 6 967 6 900 4 600     *

Radiologian tutkimukset 61 953 57 187 57 738 62 000 41 300  *

Henkilöstö ja
uudistuminen
Sairauspoissaolot 3 180 pv 3 570 pv 3 276 pv 3 000 pv 2 990 pv

HTV2 273 285 294 284 307

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
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tuotantotavat
Infektioiden
torjuntaohjelma

50 % 70 % 80 % 80 %

Lab.nettiajanvaraus
osuus

30 % 40 % 45 % 45 %

Talous

Kainuun elinvoima

* laskennallinen

1.7.4 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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: Jokainen
kansalainen saa sairastuttuaan
asianmukaisen hoidon ja kohtelun
oikea-aikaisesti.

Kriittinen menestystekijä: Hoitoon
pääsy toteutuu kaikilla osa-alueilla
asetuksen mukaisesti

Hoitotakuu ei toteudu seuraavilla osa-alueilla:
Lähetteiden käsittely alle 21 vrk:n kuluessa lähetteen
saapumisesta.
121 lähetettä (11374 lähetteestä) 1.1%.
Ensimmäiselle käynnille odottavien odotusajat
erikoissairaanhoidossa:
– yli 3 kuukautta odottaneita yhteensä 142, 
   joista kirurgiassa 97, joista
   ortopedia 35
   lastenkirurgia 8
   plastiikkakirurgia 6
   gastroenterologinen kirurgia 3
   urologia 39
   muut  6
 – kokonaisuutena yli 3 kuukautta odottaneita yli 60
vähemmän kuin huhtikuussa 2012.  
Leikkausta tai toimenpidettä yli 6 kuukautta
odottaneet:
– yhteensä 95 (13/10.000) näistä kirurgia 95, joista
ortopedian osuus 76.
Kaikilla muilla erikoisaloilla hoitotakuu toteutuu
toimenpiteisiin pääsyn osalta.

Erikoisaloittain ensikäyntiviive vaihtelee
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vastaanottajaresurssin mukaan:
– konsulttipohjaisena toimivilla erikoisaloilla
ensikäyntiviive riippuu vastaanottajien käyntipäivistä
ja siitä, onko heillä mahdollisuus lisätä käyntipäiviään
(plastiikkakirurgia, käsikirurgia, lastenkirurgia,
reumakirurgia)
– urologian on tilanne vaikein, ostopalvelu on ollut
käytettävissä enimmillään vain kerran kuukaudessa
eikä vajetta ole pystytty kompensoimaan
– ortopedian vastaanottoja on lisätty koko ajan
erikoistuville, keväällä on saatu yksi ortopedi lisää,
ortopedilisäyksellä on saatu hoidettua varsinkin
selkäpotilaat
– verisuonikirurgian jonotilanne vaihtelee lomien ym.
poissaolojen mukaan

Tärkeimmät syyt siihen, että kolmen kuukauden
tavoitteeseen ei kaikilta osin ole päästy ovat:

1. Lähetejonojen purkaminen kuudesta
kuukaudesta kolmeen kuukauteen aloitettiin
keväällä 2011 ilman lisäresurssia.
2. Vastaanottajaresurssi on niin pieni, että
poissaolot vaikuttavat heti ensikäyntiviiveeseen
eli lääkärisijaisia ei ole.
3. Kiireellisesti hoidettavat menevät jonossa
olevien ohi.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

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 yhteydessä käytettävissä olleen vuoden
2011 toteutumaennusteen pohjalta.
Henkilöstökulut ylittyvät erityisesti konservatiivisella,
operatiivisella ja päivystyspalveluiden vastuualueilla.
Konservatiivisen ja operatiivisen vastuualueen ylitys
selittyy pääosin hoitotakuun hallitsemiseksi omana
lisätyönä tehdyistä jononpuruista. Budjetoitu
määräraha ei vastaa tarvetta. 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 hengityshalvauspotilas), lisäystä
tähän mennessä viime vuoteen 75 000 € ja arvio
vuositasolla 150 000€

Päivystyspalveluiden vastuualueen
henkilöstömenojen ylitys selittyy pääosin
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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
terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tasapuolinen saatavuus kainuulaisille.

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki on tuonut koko sosiaali- ja
terveystoimialalle uusia velvoitteita, joihin vastaaminen realisoituu täysimääräisesti
toimintavuonna 2012.

Hoitotakuussa pysyminen tulee muodostumaan erityiseksi haasteeksi
erikoissairaanhoidossa erityisesti operatiivisen vastuualueen polikliinisessa
toiminnassa. Terveydenhuoltolain mukaan on arviointi ja tarvittavat tutkimukset
toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut
sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan yksikköön,
jos hoidontarpeen arviointi edellyttää 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
menetelmissä, joiden vaikuttavuus ja turvallisuus on tutkimuksin osoitettu. Terveyden
edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn ulottuvuudet sisällytetään korjaavaan
toimintaan niissä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustilanteissa, joissa se on asiaan
kuuluvaa ja luontevaa.

Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue vastaa suurimmasta osasta
kainuulaisten 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
hoitopalveluiden tuleva henkilöstöresurssitarve ja mahdollisuudet tuottaa osa nykyisin
ostopalveluina toteutuvasta päihdekuntoutuksesta maakunnan omana toimintana.
Tavoite ei henkilöstöresursseihin kytkeytyvistä syistä toteutunut.
Edellä kuvattu selvitystyö siirtyy valmisteltavaksi vuoden 2012 kuluessa.

Suun terveydenhuollon vastuualueen tärkeimpänä tavoitteena on edelleen hoidon
saatavuuden saattaminen asetuksessa säädetylle tasolle. Tämä edellyttää
onnistumista ja uusien työntekijöiden, erityisesti hammaslääkäreiden rekrytoinnissa
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ja eri ammattiryhmien välisessä työnjaossa aloitetun kehityksen jatkamista.
Ehkäisevän hoidon roolia tehdään näkyvämmäksi ja suun terveyden edistämistä
korostetaan. Teppanan uuden hammashoitolan toiminnan käynnistäminen ajoittuu
suunnitteluvuoden viimeiselle neljännekselle.

Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuualueen toimintaa
kehitetään vuoden 2010 aikana käynnistyneen perusterveydenhuollon
toimintaohjelman suuntaisesti. Painopisteinä ovat pitkäaikaissairauksien
terveyshyötymallin mukainen, joustavaan työnjakoon perustuva hoito, hoitotulosten
seuranta ja omahoitomahdollisuuksien kehittäminen sekä kotiuttamisprosessin
kehittämistyö ja laajamittainen käyttöönotto.  Perusterveydenhuollon
kehittämisohjelma jatkuu suunnitteluvuoden loppuun 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
tavoitteista. Kohentunut ortopeditilanne antaa mahdollisuuden päiväkirurgian
kehittämisvastuiden uudelleen arviointiin.

Konservatiivisella vastuualueella korostuvat ulkoisen auditoinnin yhteydessä
kehittämisen alueeksi nousseet toiminnan systemaattinen kehittäminen ja
kehittämisen seuranta. Tavoitteena on muuttaa henkilöstömitoitusta yleisestä
kysynnän noususta ja hoidonporrastuksen muutoksesta aiheutuneita tarpeita
vastaavaksi. Terveydenhuoltolain velvoitteiden toteutuminen polikliinisen toiminnan
osalta on edellisten lisäksi keskeinen tavoite.

Päivystyspalveluiden vastuualueella
Päivystyspoliklinikan ja terveysasemien yhteistyötä hoidonporrastuksen
toteutumiseksi jatketaan. Triage- ja hoitajavastaanottotoimintojen osalta vuodelle
2011 asetettuja tavoitteita ei lähinnä riittämättömistä henkilöstöresursseista johtuen
saavutettu. Tältä osin kehittämistyötä jatketaan toimintavuonna 2012
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

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

Sairastavuusindeksi 121,3 120,1 Tieto ei
käytettävis
sä

119,1

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

2003–07:
miehet:
7359
naiset: 2935
(maan ka:
4000)

Tieto ei
käytettävis
sä

TEA-viisari
(10 parhaimman joukossa)

Aktiivisuus
paras koko
maassa

Tieto ei
käytettävis
sä

Hoito- ja palvelutakuun
toteutuminen

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

ESH: 40
PTH:
suun th
206

Hoitotakuu
toteutuu 100%

Yli 3 kk
odottavia
206 ja yli
6 kk
odottavia
61

Henkilöstö ja
uudistuminen
Sairauspoissaolot 11 438 pv 11 159pv 11 603pv 10 500 pv 8904 pv

HTV2 899 923 954
(ennuste)

954 965
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Johtaminen, palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Kehityskeskustelut 1 x
/vuosi

käyty
osittain

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)

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan)

Asiakaspalvelujen ostoihin varatut määrärahat eivät tule riittämään terveydenhuollossa ja
lastensuojelussa. Lähetteiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna lasten
psykiatriassa 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 on erittäin
huolestuttava, myös psykologeista edelleen pulaa. Suomussalmen perhekeskus on aloittanut
toimintansa ja Kajaanin perhekeskus aloittaa syksyn aikana. Vammaispalveluihin on tehty
rakenteellisia muutoksia.
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
Hoitotakuu toteutuu

Perhetyö ja lapsiperheiden
kotipalvelu

Toimeentulotuen tarve vähenee
laman taituttua, mittari tuen saajien
osuus väestöstä (tavoite < 8 %)

Kaikilla tulosyksiköillä on pääsääntöisesti toteutunut,
mutta lähetteiden määrä kasvanut edelliseen vuoteen
verrattuna lastenpsykiatrialla ja naistentaudeilla.
Lastenpsykiatrilla uhka, ettei hoitotakuu loppuvuodesta
toteudu. Opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset on
pystytty toteuttamaan vain osittain uusien
lakisääteisten vaatimusten takia.

Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut ja
kielteisiä päätöksiä on tehty resurssien niukkuuden
vuoksi. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että yksi
kotipalvelutyöntekijän vakanssi jäädytettiin Kajaanin
seudulla. Perheet jonottavat perhetyötä.

Kainuun yleinen työttömyystilanne on haastava, joka
heijastuu toimeentulotuen hakijoiden lukumäärään.

Pohjois-Suomen AVI on tehostanut
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Määräaikojen toteutumista
seurataan säännöllisesti

Nuorten ja aikuisväestön
syrjäytymisen estäminen ja
katkaiseminen =>

Kainuun työllistämisen
yhteistyömallin luominen
yhteistyössä kuntien,
työvoimahallinnon, yritysten ja
järjestöjen kanssa

Vammaispalvelut

toimeentulotukihakemusten määräaikojen seurantaa
(7 vrk). Kesäajan käsittelyajoista on tulossa
valvontapäätös AVI:lta.

Toimeentulotuen tarve on hieman vähentynyt
alkuvuonna.

Näitä toimia pyritään parantamaan koko ajan.
Parhaillaan tätä kehittämistyötä tehdään myös
Virta-hankkeen piirissä.

Vammaispalveluja koskevien 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
Henkilöstön rekrytoinnin haasteet:
(lääkäritilanne, psykologit ja hoitajat)

Vaikeimmin rekrytoitavien
ammattiryhmien kuten lääkärien,
psykologien ja sosiaalityöntekijöiden
rekrytointi onnistunut 80 %:sti.

Kehityskeskustelut toteutuvat
99-prosenttisesti.

Sote-lautakunta on esittänyt
maakuntahallitukselle 18.5.2011
tekemällään päätöksellä, että
seudulle 3 perustetaan osa-aikainen
50 % sosiaalityöntekijän virka
1.1.2012 alkaen sekä kokoaikainen
sosiaalityöntekijä seudulle 1
aikuissosiaalityöhön 1.1.2013
alkaen. 
Vammaispalveluissa on tehty
joitakin tehtävämuutoksia ja
rakenteellisia ratkaisuja, joilla on
pyritty vaikuttamaan työn
sujuvuuteen.

Lääkäritilanne on erittäin huolestuttava
lastenlääkäreiden osalta. Myös neuvolalääkäreiden
tilanne huonontunut perhevapaiden vuoksi, sijaisia ei
ole saatu, lakisääteisiin tarkastuksiin on käytetty jonkin
verran ostopalvelua, mutta ei riittävästi ole saatu.
Koulupsykologisia palveluja ei ole voitu tarjota
joissakin kunnissa ollenkaan, samoin psykologeista
pula.
Lastentaudeilla on hoitajia saatu hyvin rekrytoitua.
Kätilöistä on jatkuva pula. Vauvaperhetyöntekijän työt
ovat jatkuvasti lisääntyneet.

Ei ole toteutunut lääkäreiden ja psykologien osalta.
Lastensuojeluun on saatu rekrytoitua kelpoiset
sosiaalityöntekijät myös pienimpiin kuntiin, tältä osin
onnistunut 100%.

Kehityskeskustelut ovat toteutuneet vain osittain,
alueesta riippuen toteutumisaste 50–99 %.
Kehityskeskustelut ovat vielä kesken.

Nämä virat on jäädytetty, ei toteutunut.

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
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Toimeentulotuen käsittelyaika
enintään 7 arkipäivää.

Lastensuojelu toimii lain säätämissä
aikarajoissa (7pv/3kk).

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on
pääsääntöisesti alle 7 päivää, muutama yksittäinen
poikkeus.

Toimivat suunnilleen ko aikarajoissa.
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Perhekeskuksissa työskennellään
moniammatillisina
työryhminä/pareina.

Vammaispalvelut ja
aikuissosiaalityö toteutuvat koko
maakunnan alueella
samantasoisesti: laadukkaasti ja
tehokkaasti ja samoilla
toimintaperiaatteilla

Aikuissosiaalipalvelujen sisäiset
palveluprosessit päivitetään ja
palvelulinjojen palveluprosessit
luodaan.

Hankemuotoisena toteutuva
kuntouttavan työtoiminnan ohjaus
vakinaistetaan 1.1.2013 lukien ja
liitetään osaksi
aikuissosiaalipalveluiden
vastuualueen toimintaa.

Luodaan aikuissosiaalityön ja
työvoiman palvelukeskustoiminnan
välisen palvelulinjan prosessi
suunnitelmakaudella

Jatketaan sijaisperheiden
rekrytointia ja koulutusta.

Palveluohjaajien tehtävänkuva on
tarkistettu sekä lisätty
päätäntävaltaa (delegointipäätös).

Perhekeskukset/asemat ovat toteutuneet koko
Kainuun alueella. Tässä on päästy tavoitteisiin, kun
Suomussalmelle ja Kajaaniin saatiin tilat
perhekeskuksille.

Jossain määrin toteutuvat.

Alkuvuonna prosesseja ei ole päivitetty.

Ei ole toteutettu.

Tätä palvelulinjaprosessia on parannettu edelleen
alkuvuonna.

Perhehoitajien rekrytointi jatkuu edelleen ja hoitajia on
saatu vähitellen lisää.

Vammaispalvelun palveluntarpeen selvitykset ja
hakemusten käsittely määräajassa toteutuvat.
Palveluohjaus ja palveluketjut toimivat
vammaispalveluissa.

Seudulla 3 on yhdistetty ryhmäkoti Kaiku ja Tähtelä,
toiminnan muutoksella vähennetään hallinnollisia
tehtäviä ja lisätään panostusta asiakastyöhön.

Tiimivastaavien budjettiosaamista on lisätty,
tavoitteena annetussa talousarvioraamissa
pysyminen.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Talouden pitäminen annetussa
raamissa

Perhepalvelujen kustannukset ovat
alle valtakunnan keskiarvojen

Ei ole toteutunut: ylitykset koko perhepalveluissa
(31.8.2012) ennusteen mukaan:
 henkilöstökulut 610 000 €
 asiakaspalvelujen ostot 4 640 000 €
 muut palvelujen ostot 284 000 €
 aineet ja tavarat 152 000 €
 avustukset 800 000 €
 lisäksi toimintatuotot alittuvat n. 300 000 €

Vuoden 2011 ikävakioidut kustannustiedot (koko
maan keskiarvo on 1)
 perusterveydenhoito 1,06
 erikoissairaanhoito 1,02
 vammaisten palvelut 1,12
 kehitysvammaisten palvelut 1,72
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Kustannusten kasvu on enintään
kuntayhtymän ohjeiden mukaista
siltä osin kuin kyseessä ei ole
subjektiivisen oikeuden piiriin
kuuluvista menoista.

Pitkäaikaiseen
toimeentulotukiriippuvuuteen
puututaan sosiaalityön keinoin.

Kehitysvammaisten työ- ja
päivätoimintojen sulut seudulla 2 ja
3.
Seudulla 2 neuvotellaan
kuljetusyrittäjien kanssa
kuljetushintojen tarkistamiseksi.

Omavastuuosuuksien tarkistaminen
sekä kuljetuspalvelukriteerien
tarkistaminen.

Lastensuojelu

 toimeentuloturva 0,87
 työllistämispalvelut 0,59
 lastensuojelu 1,0
 muut perheiden palvelut 1,32
(lähde: Mikkola, Nemlander & Tyni. 2012)

Kustannusten kasvua perhepalveluissa selittää
erityisesti asiakaspalvelujen ostot lastensuojelussa
sekä erikoissairaanhoidossa.

Tätä työtä kehitetään koko ajan.

Tehdyillä toimenpiteillä pysytään annetussa
talousarviossa. Toimenpiteellä kuljetuskustannukset
laskevat ja sijaisten tarve vähenee. Osalle asiakkaista
järjestetään korvaavia palveluja.

VPL Kuljetuspalvelujen käyttö on ensimmäisen
neljänneksen osalta budjetin mukainen. Kulut ovat
tehdyillä toimenpiteillä kääntyneet laskuun viimeisen
kuukauden aikana.
Kotiin annettavan palveluasumisen käyttö on ollut
kasvava, käyttö yli 60-prosenttia varatusta
määrärahasta.

Kokonaisuutena vammaispalvelun ta tilanne
käyttösuunnitelman mukainen. Kesäkuun alussa
toiminnan aloittava KVPS:n Ilmarinrinteen
asumisyksikkö lisää toimintakuluja.

Kustannukset tulevat ylittymään asiakaspalvelujen
ostojen osalta lastensuojelussa (ennuste 2,635 M€).
Lastensuojelun menot ovat ylittämässä valtakunnan
keskiarvon.

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Aikuissosiaalipalveluissa tavoitteet
on saavutettu hyvin.

Työttömien työharjoittelun ja
kuntouttavan työtoiminnan
sijoituspaikkoja löytyy valtion,
yritysten, järjestöjen, kuntien ja
kuntayhtymän omista työyksiköistä

Perhepalvelujen ja kuntien sekä
työvoimahallinnon toimijoiden
yhteisten maakunnallisten ja
paikallisten 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
edistettiin viime vuoden lopulla pidetyssä
työllisyysfoorumissa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Perhepalvelut muodostuvat neljästä vastuualueesta: lasten, nuorten ja
lapsiperheiden terveyspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut,
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aikuissosiaalipalvelut ja vammaispalvelut. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden
seudulliset ja paikalliset palvelut toteutetaan perhekeskuksissa tai perheasemilla,
jotka toimivat osana seudullista perhekeskusta. Perhekeskukset toimivat
verkostoissa kuntien, seurakuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. 

Perhepalvelujen keskeiset haasteet vuodelle 2012 ovat seuraavat:
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

jatkuvuuden 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,
vammaispalvelut. 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 vaikuttaa osaltaan erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuteen ja
resursseihin.

Perhepalveluissa erikoissairaanhoidon lääkärien rekrytointiin on panostettava
erityisesti, jotta palvelut saadaan 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 on rekrytoitu edelleen työntekijöitä.



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ  62

  Talousseuranta 1.1. – 31.8.2012

Mittarit/Tunnusl
uvut

TP
2009

TP
2010

TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas

Synnytykset (lkm) 780 753 701
(syntyne
et
lapset:
713)

750 467

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 7 786

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 1 619

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 16 600

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

3 003
(14,4 %)

3 273
(15,2 %)

2 906
(12,4 %)

3 000 2 031

Ennaltaehk. käynnit
yht. (nlat, koulu- ja

69 872
(Selitys:

59 576 52 996
(Selitys:

43 500 Vain koko
vuoden
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opisk. terv.huolto
lääk. ja th:n
käynnit)

pandemi
a-rokotu
kset)

Tilastoin
ti-tavan
muutos)

luku.

Uusia
lastensuojelun
huostaanottoja ja
sijoituksia

16+69 29+80 9 + 34 12 + 52

Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten
hpvt vuoden aikana

50 490 53 851 59 339 54 000 Vain koko
vuoden
luku.

Toimeentulotuen
piirissä olevat
kotitaloudet

4 731 4 749 4 540 3 000 Vain koko
vuoden
luku.

Vammaispalvelun
asiakkaita

2 112 2 248 2 338 2 250 2 293

Mittarit/Tunnusl
uvut

TP
2009

TP
2010

TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8 KK
2012

Asukas, asiakas

Omissa
kehitysvammaisten
asumispalveluissa
asukkaita 31.12.

128
(48 +
80)

135
(53 +
82)

151
(57
autettu
asumine
n ja 94
ohjattu
asumine
n)

166 ryhmäkodit:12
6
tuettu
asuminen: 95
Laitoshoito:
33 +
tilapäislaitosh
oidossa 13

Ostetuissa
kehitysvammaisten
asumispalveluissa
asiakkaita

92
(87 + 5)

96
(96 + 0)

101
(101
autettu
asumine
n ja 0
ohjattu
asumine
n)

102 95, mukana 2
laitoshoito
ostoa, lisäksi
13 ostetaan
tilapäistä
laitoshoitoa

Henkilöstö ja uudistuminen

Työhyvinvointimitta
us pepa (joka 2
vuosi)

ka 3,45 ka 3,55 ei toteudu v.
2012.

Sairauspoissaolot 6 907 pv 7 508 pv 9 449 7 400 pv 5 069 pv
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pepa
(Uudesta
raporttiohjelmasta
ajettuna/työpvät)

(7 031
pv)

(7 350
pv)

pv
(8 956
pv)

HTV2 582 600 629 609 630
(31.8.12)

Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Kehityskeskustelut
1 x /vuosi  pepa

käyty
osittain

yli
90-%:sti

100 % 100% Vain koko
vuoden luku.

Talous

Lastensuojelun
asiakaspalvelujen
ostot

5 919
000

6 608
000

7 071
000

7 115 000 6 107 000
(85,8 % KS12)

Toimeentulotuki
yht.

8 142 33
2

7 622
189

7 932 2
81

7 444 500 5 474 000
(74 % KS12)

Pepan esh-ostot 2 226
919

2 242
218

3 091
640

2 561 945 2 560 000
(99 % KS12)

Kainuun elinvoima

1.7.6 Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen
TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.
Toiminta on perustunut alkuvuoden aikana vuoden 2012 hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan ja
se on edennyt suunnitelman mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja on myönnetty
talousarviossa varattujen määrärahojen mukaisesti ja käytännössä tämä on tarkoittanut mm.
omaishoidon tuen myöntämisen rajoittamista. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt
tilanteen johdosta selvityksen 8.6.2012 päivätyllä kirjeellään. Henkilöstön ja sijaisten käyttö on
ollut minimissä, täyttölupiin on tullut runsaasti kielteisiä päätöksiä.
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
Ennalta ehkäisevä työ ja varhainen
puuttuminen

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja
ryhmätilaisuuksien toteuttaminen on meneillään
suunnitelmien mukaisesti.
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Palvelurakenteen säännöllinen
arviointi.

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
hoitopaikkaa odotti elokuun lopussa 71 henkilöä,
heistä yli 3 kuukautta oli odottanut 30 henkilöä.

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Henkilöstörakenne, mitoitus,
osaaminen ja sairauspoissaolot.

Toimintayksikköjen henkilöstömitoituksessa on ollut
vajausta koko alkuvuoden ajan henkilöstösäästöjen
vuoksi. Koko tulosalueen osalta HTV on vähentynyt
-17alkuvuoden aikana. Sen sijaan henkilötyövuosien
toteuma ajalla 1.1. – 31.8.2012 oli vanhuspalveluissa
+10 HTV.

Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu noin 0.6 pv/tt.

Sairauspoissaoloja on kaikilla seuduilla runsaasti eli
noin 14 pv/tt.

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Tavoitteellisen johtamisen avulla
kehitetään toimintojen järjestämistä.

Johdon katselmuksia ja sisäisiä arviointeja ei ole
toteutettu. Kokouskäytäntöjä on muutettu sekä
osallistumisia on priorisoitu eli on osallistuttu vain
ehdottoman välttämättömiin kokouksiin. Työpanos
on kohdennettu kaikilla tasoilla perustehtävään.

Tulos- ja kehityskeskustelut ovat meneillään.

Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ovat
toteutuneet lakisääteisessä määräajassa. RAI
–arvioinnit on tehty noin 80 - 90 %:sesti sekä on
osallistuttu valtakunnalliseen
vertailukehittämistyöhön.

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut
Talous toteutuu suunnitelman
mukaisesti.

Talous 1-8 kk käyttö % = 66,0. Tämän hetkisen
ennusteen mukaan alijäämää näyttäisi syntyvän 1
333 000 euroa.

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

välttämättömiin kokoontumisiin. On osallistuttu
ikääntymispoliittisen 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
vanhuspalvelujen tulosalueen toimintoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä
huomioidaan kolmen 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 voimavaroja sekä osaa kaikissa tilanteissa vahvistaa niitä.
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Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toiminnan tulee perustua ennakoivaan ja
kuntouttavaan työotteeseen. Asiakkaat ovat pääasiassa 80+ vuotiaita ja heillä on
suuri hoidon ja palvelujen tarve viimeisten elinvuosiensa aikana. Asiakkaille ja heidän
omaisilleen esitellään palveluneuvonnan- ja ohjauksen keinoin mahdollisimman
monipuolisesti käytettävissä oleva palvelutarjonta niin julkisten kuin yksityisten
palvelujen sekä kolmannen sektorin osalta. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöt,
palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua
tutkittuun tietoon, unohtamatta kuitenkaan aktiivista kokeilevaa toimintaa.
Palveluiden suunnittelussa ja resurssien 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
vanhuspalvelujen tulosalue ei ole ainoa vanhusten palvelujen tuottaja ja järjestäjä.
Vaan paine monipuolisen vanhustyön osaamisen vahvistamiselle eri tulosalueilla on
ilmeinen ja sen tarve kasvaa koko ajan. Samoin peruskuntien toiminnoilla on
ikääntyneiden 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 yhteistyössä 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
sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Kotona asumista tukevien
palvelujen 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. Kotihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana
hoito- ja palvelumuotona entisestään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen
välimaastossa.

Kotona asumisen kannalta on keskeistä, että asiakkaiden siirtyminen kotihoidosta ja
asumispalveluista sairaalaan ja takaisin toimii oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja
yksilöllisesti. Turvallinen kotiutuminen edellyttää toimivaa vastuualuerajat ylittävää
toimintamallia, jonka käytäntöön juurruttamisessa ja toteuttamisessa on edelleen eri
toimijoiden välisen yhteistyön kehittämishaaste.

Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut
Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta
palveluasumisesta sekä laitoshoidosta. Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut
mitoitetaan vuoteen 2013 mennessä 8-9 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Paikka määrien
oikea kohdentuminen 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
seudullisen SAS-ryhmän kautta. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin hoito- ja
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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
järjestämisen tapaa tai laatua. Vuoden 2012 aikana vanhuspalveluissa tullaan
tarkentamaan 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
vakanssin muutostarve vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita. Vakanssien
muutoksissa ja perustamisissa pyritään ennakoimaan myös vuonna 2013 voimaan
tulevan vanhuspalvelulain henkilöstöä koskevat linjaukset.

Henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen panostetaan
tavoitteellisilla täydennyskoulutuksilla. Osaamisen kehittämissuunnitelmista nousevat
henkilöstön koulutustarpeet, joihin työnantaja vastaa keskitetysti täydennyskoulutus
velvoitteen täyttämisellä. Näin varmistetaan se, että vanhustyön valtakunnalliset
suositukset toteutuvat 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
ohjauksessa. 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
kuormittavuuteen sekä sairauspoissaoloihin. Tavoitteena on ehkäistä ennen aikaista
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Henkilöstön saatavuus vanhuspalveluihin sekä
työssä jaksaminen ovat tulevaisuuden kannalta keskeisiä onnistumisen kysymyksiä.

Johtamisen tavoitteena on, että tulosalue saavuttaa sille asetetut määrälliset ja
laadulliset tavoitteet. Onnistunut ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka sekä
tasapuolinen johtamiskulttuuri edesauttaa työssä jaksamista ja kokemusta omista
vaikuttamismahdollisuuksista. Vanhuspalvelujen johtaminen tapahtuu kaikilla tasoilla
monen intressiryhmän ristipaineessa. Sen vuoksi johtamistehtävät edellyttävät
valmiuksia strategiseen ja osaamisen johtamiseen sekä taloushallintoon, mutta myös
ikääntymistä arvostavaan työotteeseen. Aktiivinen ja monipuolinen verkostoituminen
lähi- ja etäyhteistyökumppaneiden kanssa on toiminnan johtamisen kannalta
välttämätöntä. 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas
Säännöllisen kotihoidon
piirissä olevat 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat

11.5 % 13,2 % 11.7 % 13 - 14 % n. 14.5 %

Ympärivuorokautisten
paikkojen % -jakauma
suhteessa 75 vuotta
täyttäneisiin

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

Omaishoidon piirissä
olevat 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat

7.5 % 8.1 %  8.2 % n. 7 % n. 7 %

Asiakkaat ovat tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin.

Tulosten
vaihteluv
äli 3.5 –
4.5

Asiakastyyt.
kyselyä ei
toteutettu v.
2010

Asiakastyyt
yväisyyskys
elyn
tulokset
ovat
pysyneet
suunnilleen
samalla
tasolla kuin
v2009;
yksiköiden
keskiarvo n
3,9

90 % Asiakaskys
elyä ei ole
toteutettu.

Asiakaspalaute
 yhteydenotot:

sosiaaliasiamieheen 46 kpl 55 kpl Yhteydenot Yhteensä:
Muistutuste
n määrä on
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      potilasasiamieheen
kantelujen määrä

33 kpl.
alle 20
kpl.

20 kpl.
alle 20 kpl

toja
sosiaaliasia
miehelle oli
66 kpl

Potilasasia
miehen
yht.otot 17
kpl
Kantelujen
määrä alle
10 kpl

alle 80
alle 10

alle 10.

Henkilöstö ja
uudistuminen
Henkilöstömitoitus Henkilöst

ömitoitus
oli
laatusuos
ituksen
keskivert
otasoa.

Henkilöstömit
oitus oli
keskivertotas
oa vaihdellen
0.51 – 0.64
välillä

Keskivertot
asoa,
ajoittain
alempi
johtuen
mm
sijaispulast
a

Laatusuosit
uksen
mukainen
keskiverto
mitoitus eri
palvelukok
onaisuuksis
sa

Keskiverto
mitoitus on
tavoitteena,
mutta
perusmitoit
uksessa
vajausta
johtuen
henkilöstös
äästöjen
vuoksi.

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
toimivuustutkimukset

Sairauspoissaolot

HTV2

V.2008
loppuvuo
desta
tehtyjä
työhyvinv
ointikysel
y tuloksia
käsiteltiin
vuoden
aikana
työyksiköi
ssä ja
tehtiin
työhyvinv
ointisuun
nitelmat.

17.7 pv/tt

851

Työyksikköko
htaiset
suunnitelmat
työyhteisöjen
kehittämiseks
i ja
työhyvinvoinn
in
lisäämiseksi
on tehty ja
niiden
totetumisen
arviointi on
toteutettu,

18.6 pv/tt

880

Työhyvinvoi
ntikyselyä
ei tehty
vuonna
2011

18.3 pv/tt

-

Työyhteisöj
en
toimivuustu
tkimukset
ovat
maakunnan
keskitasoa.

Vähemmän
kuin 15
pv/tt/v

891

Ei ole
toteutettu.

n. 14 pv/tt

901 (+10)

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Tulos- ja
kehityskeskustelut 1 x / v

100 %
vakituise
n

100 %
vakituisen
henkilöstön

n. 95 % Tulos- ja
kehityskesk
ustelut

Tulos- ja
kehityskesk
ustelut ovat



KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ  70

  Talousseuranta 1.1. – 31.8.2012

henkilöst
ön osalta.

osalta. toteutuvat
100
%:sesti.

meneillään.

Johdonkatselmukset
RAI -tulokset
Johdonkatselmukset

100 %
Tulokset
osoittavat
, että
asiakaspr
ofiili
vastaa
ikäjakau
maltaan
ja
palvelutar
peeltaan
vertailuku
ntien
asiakaspr
ofiilia.

0 %
Tulokset
osoittavat,
että
yksiköiden
kustannuspai
not ovat
lähellä
valtakunnallis
ia
vertailuarvoja
.

100 %
RAI-arvioin
nit
toteutuivat
suunnitellu
sti ja
tulokset
osoittavat,
että
yksiköiden
kustannusp
ainot
muutamaa
poikkeusta
lukuunotta
matta ovat
lähellä
valtakunnal
lisia
vertailuarvo
ja

100 %.
RAI
-järjestelmä
n tulokset
osoittavat,
että
palvelut ja
resurssit on
kohdennett
u
tarkoitukse
nmukaisest
i.

Toteutunee
t noin 80 -
90 %

Vanhusten
palvelutarpeen arviointi

Toteutui
lain
mukaises
sa
määräaja
ssa.

Toteutui lain
mukaisessa
määräajassa.

Toteutui
lain
mukaisess
a
määräajass
a

Toteutetaa
n lain
mukaisess
a
määräajass
a.

Toteutunut
lain
mukaisess
a
määräajass
a.

Talous

Talousarvion
toteutuminen

TA ylittyi
200.000
€

Alkuperäisee
n TA:n
verrattuna
ylitystä oli
vain 13.000
€. Muutetun
ta:n jälkeen
ylitystä oli
228.000 €

TA ylittyi
lähes 2,2
M€

Pysytään
talousarvio
ssa.

1-8 kk
toteuma %
= 66,0.
Ennusteen
mukaan
alijäämää
syntyy
1 333 000
€

Talouden säännöllinen
seuranta ja raportointi

Toteutui
kuukausit
tain.

Toteutui
kuukausittain.

Toteutui
kuukausitta
in

Talouden
säännölline
n seuranta,
arviointi ja
raportointi.

On
toteutunut
kuukausitta
in.

Kainuun elinvoima

Yhteistyötapaamiset eri
toimijoiden kesken

Yhteistyöt
apaamisi
a oli
kaikilla
seuduilla
useita.
Lisäksi
osallistutt
iin STM:n
asettama
an
Ikähoiva

Paikallisia
yhteistyöfoor
umeita eri
toimijoiden
kanssa oli
useita.
Osallistuttiin
myös
kansallisen
tason
kehittämistyö
ryhmiin.

Osallistuttu
useisiin
paikallistas
on
yhteistyöryh
miin sekä
kansallisen
tason mm
RAI-vertailu
kehittämist
yöhön

Yhteistyöta
paamisten
määrä ja
sisältö.

Joitakin
yhteistyöta
paamisia
eri
toimijoiden
kanssa.
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-työryhm
ään.

Kehittäjäasiakkaat
    -    -

Kehittäjäasi
akkaita oli
mukana
sekä
Kuhmon
että
Puolangan
uusien
tilojen
suunnittelu
ssa

- AKI
-hankkeess
a on ollut
kehittäjäasi
akkaita.

Teknologiahankkeet Vuoden
aikana ei
ollut
teknologi
ahankkeit
a.
Loppuvu
odesta
suunnitelt
iin
kokeilua,
jossa
hyödynne
tään
virtuaalip
äätelaitett
a osana
päivätoim
intojen
sisältöjen
kehittämi
stä.

Kotihoidon
toiminnanohj
ausjärjestelm
ä ja
mobiililaitteen
pilotointi/testa
us toteutettiin
Sotkamon
kotihoidossa
yhteistyössä
Darra-hank-k
een kanssa.
Kokeiltiin
virtuaalipäätel
aitteita
päivätoiminno
issa/
hoitokodeissa
.

Videra
Virtual
Home Care
hyvinvointi
–TV
kokeilu
päättyi
5/2011
päivätoimin
noissa ja
hoitokodeis
sa

- Ei ole
toteutunut.

2 LIIKELAITOKSET   
2.1 Kainuun ammattiopisto  

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut
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Johtaminen, palvelujen
järjestäminen ja
tuotantotavat

Toteuma ja poikkeaminen perustelut

1) Kehittämiskeskustelujen määrä
(100%)

1) KAO 53% (henkilöstökysely 2011);
   10,7% (etyöpöytä, 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
Koulutustoimialan kahdeksan
kuukauden tavoite -866 075 €,
toteuma –261 900 €

Koulutustoimialan taloustilanne on tavoitetta
parempi, kuntarahan toteuma 20,2 % koko vuoden
tavoitteesta 1 299113 €:sta.
Toimintatuotot kasvaneet 6,1 % ja toimintakulut
vähentyneet 0,1 % %

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Koko toimiala
Mittarit/Tunnusluv
ut

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8
KK 2012

Asukas, asiakas

Peruskoulun päättävän 99,8% 99,8% 100 % 100 % 100 %
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ikäluokan sijoittuminen
Toiminta-alueen
ulkopuolelta olevien
opiskelijoiden määrä

Opiskelijapalautteet

Läpäisyaste

Kao:9%
lukiot:6,1
%

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

Kao: 9%
(ei sis. Kuu-
sa moa)

Lukiot:9%

Kao: 3,78

lukiot: 3,8

Kao 68,3%
lukiot:

Netto=0

v. 2012 >
v.2011

100 %

Tieto
saadaan
myöhem
min

Lukio:3,84

Kao: 3,81

Kao:
67,8 %
lukiot:
72,7%

Henkilöstö ja
uudistuminen
Maakunnan
työhyvinvointikyselyn
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-
ki lös tö ky-
se ly syk-
syllä 2012

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Negatiiviset
keskeyttämisten osuus
lukuvuosittain

Kehittämiskeskustelujen
käyntiaste

Maakunnan
työhyvinvointikyselyn
perusteella
Työyhteisön toimivuus ja
esimiestyön
toteutuminen

Jatko-opintoihin ja
työelämään sijoittuminen

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

43,4%

Kao:0,63%
lukiot: 0,9%

48,2%
(tilastokesku
s)

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

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

Kao
<3,1%
Lukiot
<0,2%

100 %

v. 2012>
v.2010

v. 2012>
v.2010

Kao: 2,4
%
Lukiot:
0,68 %

ei
saatavilla

Kysely
syksyllä
2012

Yo välitön
sijoittumin
en
jatko-opint
oihin
v.2010:
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Maakunnallinen
koulutuspoliittinen
seminaari kuntien
kanssa

Väh. 1
seminaa-
ri/vuosi

48,2%
(valtakun-
nas sa
39,7%)

Vuoden
2012 se-
mi naari
siir retään
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
31.8.:
261 900 €
(20,2%)

Kainuun elinvoima

Alueen ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden
määrä

v. 2012 >
v. 2011

Tieto
viimeisellä
jaksolla

2.2 Kainuun Työterveys

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Veli Kolehmainen

TOTEUMA 1.1.–31.8.2012
 (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?
Keskitytään 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

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut

Johtaminen, palvelujen
järjestäminen 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 TP2011 TA2012
tavoite

TOT 1_8 KK
2012

Asukas, asiakas
Asiakaskontaktien lkm 55 182 55 144 54250 57 000 22212

Henkilöstö ja
uudistuminen
Työpaikkakokoukset
yksiköittäin

20 14 14 20 5

Työpaikkakokoukset koko
henkilökunta

9 10 18 15 8

Lääkäreiden lkm/htv 11 15 / 10,5
htv

15/10 15/11 17/12,5

HTV2 46 50 - 53 53

Johtaminen,
palveluiden
järjestäminen ja
tuotantotavat
Tehtyjen
terveystarkastusten
määrä

1 896 2 000 722

Työpaikkakäyntien määrä 1 342 800 496

Talous

Kelan korvausluokka I 1 602 062
€

1 519 894
€

2 203 851€ 1 300 000 € 757102

Kelan korvausluokka 2 1 853 287
€

2 044 648
€

2 012 720 € 1 200 000 € 860863

Kainuun elinvoima

Asiakkuuksien lukumäärä
Yritysasia
k-kaita
1 642
Henkilöa
siak-kaita
15 080

Yritys-asi
ak-kaita
n. 1 600
Henkilöa
siak-kaita
14 943

Yritysasia
kkaita
1 650
Henkilöa
siakkaita
16 716

1 650

15 200

1693

14900

Työterveyshuollon
työntekijöiden määrä 49 63 63 63 63


