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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2016 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 

– 2019 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 21.12.2015 § 15. 

 
Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 20.4.2016 § 80. Käyttösuunni-
telmassa alkuperäiseen talousarvioon lisättiin sekä tuloja että menoja 1.008 t€. Suurimmat 
lisäykset tulopuolella tehtiin maksutuottoihin ja menopuolella vastaavasti määrärahalisäys 
kohdistui asiakaspalveluiden ostoihin.  
  
TOIMINTATUOTOT 
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2016 yhteensä 
329,2 milj. euroa.  Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuottoja lisättiin ja nii-
den yhteismäärä on 330,3 milj. euroa.  Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun 
mennessä 108,0 milj. euroa, joka on 32,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta.  Toimin-
tatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa paremmin.  

 
 
TOIMINTAKULUT 
 
Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 54,2 milj. euroa.  Tämä on 
31,2 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 174,0 milj. euroa.  
Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtai-
sesti.  Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät.  Näiden mukaan 
ennustettuna henkilöstökulut tulevat pysymään käyttösuunnitelman mukaisina.  
 
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.333 htv2. Huhtikuun lopun 
HTV2 on 3.251 eli 81,5 HTV2 pienempi kuin tavoite.  Vastaavana aikana vuonna 2015 
HTV2 alitus oli 20 HTV2.   

 
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 14,3 milj. euroa.  
Tämä on 30,7 % budjetoidusta.  Toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,2 
milj. euroa.  Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan käyttösuunni-
telman mukaisesti.  
 
Muiden palvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,4 milj. euroa, joka 
on 31,0 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuu-
kausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,2 milj. euroa. Huhtikuun en-
nusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman 
mukaisesti.   
 
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,2 % budjetoidusta eli 
7,9 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukai-
sesti.  
 
Avustukset ovat toteutuneet 31,5 % budjetoidusta eli 5,6 milj. euroa. Avustuksiin kirjatta-
va omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. 
Avustusten arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina.  
 
Vuokrat ovat toteutuneet 32,7 % budjetoidusta eli 4,6 milj. euroa.  Vuokrissa on huomioi-
tava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain.  
Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
 
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. 
 

TULOSENNUSTE 
Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat  -3,3 milj. euroa alijäämäisiä. Kuluvan 
vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu huhtikuun ennusteen mukaan -3,0 
milj. euroa alijäämäiseksi.     

 

 
Tilinpäätös

2015

KS

2016

Tot. 

1 - 4.2015

Tot.

1 - 4.2015/ 

TP 2015 , 

%

TA 

muut.jälk.

1 - 4.2016

Tot 1-4. 2016

1-4.2016

/KS2016 

muut.jälk 

%

Muutos

1-4.kul.vuosi

/1-4 ed.vuosi 

%

ENNUSTE 

VUOSI 2016

Ylitys/ 

Alitus

Muutos  

KS-16/ENN-

16

* 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR %

MYYNTITUOTOT 287 849 291 454 94 331 32,8 97 151 96 115 33,0 1,9 291 440 -14 0,0

MAKSUTUOTOT 26 053 27 052 8 055 30,9 9 017 8 945 33,1 11,1 27 593 541 2,0

TUET JA AVUSTUKSET 7 359 8 023 1 812 24,6 2 408 1 755 21,9 -3,1 8 068 45 0,6

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 814 3 728 1 137 29,8 1 243 1 233 33,1 8,5 3 758 31 0,8

T O I M I N T A T U 325 075 330 256 105 334 32,4 109 819 108 048 32,7 2,6 330 859 603 0,2

Palkat ja palkkiot -131 233 -136 130 -41 404 31,5 -45 004 -42 285 31,1 2,1 -135 735 394 -0,3

Henkilösivukulut -36 006 -37 899 -11 403 31,7 -12 548 -11 925 31,5 4,6 -38 279 -380 1,0

HENKILÖSTÖKULUT -167 240 -174 028 -52 807 31,6 -57 552 -54 210 31,2 2,7 -174 014 14 0,0

Asiakaspalvelujen os -49 364 -46 604 -15 276 30,9 -15 535 -14 309 30,7 -6,3 -46 642 -38 0,1

Muiden palvelujen os -48 337 -49 572 -15 727 32,5 -16 322 -15 376 31,0 -2,2 -49 597 -25 0,1

PALVELUJEN OSTOT -97 701 -96 176 -31 003 31,7 -31 856 -29 685 30,9 -4,3 -96 239 -63 0,1

AINEET, TARVIKKEET J -22 828 -23 887 -7 672 33,6 -7 943 -7 929 33,2 3,3 -23 930 -43 0,2

AVUSTUKSET -18 196 -17 625 -5 608 30,8 -5 875 -5 553 31,5 -1,0 -17 759 -134 0,8

Vuokrat -12 645 -14 178 -4 510 35,7 -4 695 -4 639 32,7 2,9 -14 206 -29 0,2

Muut toimintakulut -796 -1 013 -134 16,9 -334 -143 14,2 6,7 -1 037 -24 2,4

T O I M I N T A K U -319 406 -326 906 -101 736 31,9 -108 255 -102 160 31,3 0,4 -327 185 -278 0,1

T O I M I N T A K A 5 670 3 350 3 598 63,5 1 564 5 888 175,7 63,6 3 674 324 9,7

RAHOITUSTUOTOT JA -K -22 -467 36 -160,0 -2 17 -3,7 -51,5 -432 35 -7,4

V U O S I K A T E 5 647 2 884 3 634 64,4 1 562 5 905 204,8 62,5 3 242 359 12,4

POISTOT JA AR.AL -6 047 -6 184 -1 991 32,9 -2 061 -1 469 23,8 -26,2 -6 184 -1 0,0

T I L I K A U D E N 0 -3 300 1 643 0,0 -499 4 558 -138,1 177,5 -2 943 358 -10,8  
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Tulosalue

TOTEUMA        

2013                      

Tammi-

Joulukuu

TOTEUMA        

2014                     

Tammi-

Joulukuu

Ero 

2014/2

013

TOTEUMA        

2015                     

Tammi-

joulukuu

Ero 

2015/20

14

HTV2 

tavoite v2016 

= enn 

+uudet 

HTV2:t (hall 

20.1.2016 § 7)

TOTEUMA 

2016 

Tammi-

huhtikuu

2016 

Ero 

tav/tot

Kuntayhtymän hallinto 42 44 2 33 -11 35 34 -1

    Johdon tuki 9,8  9,8 11,8 2

    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5  6,5 6,5 0

    Hanketyöntekijät 0 17  19 15,9 -3

Keskitetyt yhteiset palvelut 351 329 -22 330 1 335 332 -3

    Varahenkilöstö ja rekrytointi  116 108 -8

    Muut keskitetyt yht palvelut  219 224 5

Perhepalvelut 619 630 11 666 36 677 651 -26

Sairaanhoidon palvelut 265 306 41 387 81 392 400 8

Terveyden- ja sh-palvelut 953 974 21 976 2 982 972 -10

Ympäristöterveydenhuolto 41 41 0 35 -6 32 31 -2

Vanhuspalvelut 827 867 40 870 3 879 831 -48

Kuntayhtymä yhteensä 3 097 3 191 94 3 297 106 3 333 3 251 -81,5

Kainuun Työterveys LL 52 52 0 48 -4 52 52 0

Kaikki yhteensä 3 149 3 243 94 3 345 102 3 385 3 303 -82  
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

v 2013 2 990 2 993 3 003 3 031 3 040 3 129 3 141 3 118 3 080 3 084 3 093 3 097

v 2014 3 103 3 087 3 096 3 106 3 120 3 160 3 187 3 197 3 192 3 189 3 188 3 191

v 2015 3 221 3 211 3 213 3 224 3 241 3 284 3 313 3 320 3 316 3 307 3 301 3 297

v. 2016 3 251 3 250 3 251 3 251
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OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2008-2016

Vuos i 2 008 Vuos i 2 009 Vuos i 2 010 Vuos i 2 011 Vuos i 2 012 Vuos i 2 013 Vuos i 2 014 Vuos i 2 015 Vuos i 2 016

 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nousu-% ed.v

Vuosi 2008 665 435 1 425 578 2 049 981 2 725 669 3 320 712 3 890 435 4 290 658 4 947 522 5 819 137 6 774 630 7 650 798 8 457 980

Vuosi 2009 743 226 1 643 875 2 411 271 3 014 923 3 847 616 4 495 803 5 252 990 5 818 225 6 775 713 7 606 182 8 530 100 9 596 078 13,5

Vuosi 2010 684 963 1 711 057 2 916 793 4 002 906 5 174 023 6 168 577 6 974 995 7 883 624 9 071 272 10 157 298 11 179 908 11 638 577 21,3

Vuosi 2011 622 850 1 791 338 2 683 037 3 708 856 4 810 951 5 896 294 6 984 249 8 015 844 9 251 676 10 576 272 11 454 901 12 519 091 7,6

Vuosi 2012 1 291 133 2 693 325 3 895 401 4 802 889 5 889 169 6 701 060 7 470 958 8 370 337 9 689 871 11 128 948 12 176 056 13 282 334 6,1

Vuosi 2013 1 035 763 2 202 506 3 021 869 4 120 750 5 069 360 6 206 684 7 491 714 8 547 776 9 721 564 10 868 910 12 326 285 13 471 082 1,4

Vuosi 2014 991 583 2 074 145 3 671 945 4 674 442 6 242 235 7 489 476 8 353 757 9 558 593 10 873 973 12 139 085 13 347 536 14 893 511 10,6

Vuosi 2015 967 850 2 518 102 4 313 898 5 729 385 6 973 779 8 449 869 9 717 376 10 927 124 12 416 105 13 621 683 15 020 882 16 493 387 10,7

Vuosi 2016 2 586 280 3 990 204 5 452 160 16 356 480

Tiedot OYS:n raportilta   
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0
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Oys:n ostojen kehitys v:na 2008-2016

Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016

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

Vuosi 2008 665 435 760 143 624 403 675 688 595 043 569 723 400 223 656 864 871 615 955 493 876 168 807 182

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

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

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

Vuosi 2012 1 291 133 1 402 192 1 202 076 907 488 1 086 280 811 891 769 898 899 379 1 319 534 1 439 077 1 047 108 1 106 278

Vuosi 2013 7 553 951 593 1 167 954 816 293 1 104 251 948 992 1 137 511 1 302 866 1 056 411 1 172 480 1 151 196 2 653 984

Vuosi 2014 5 123 997 885 1 086 147 1 601 634 1 006 653 2 070 351 757 316 902 425 1 201 954 1 352 135 1 282 499 2 629 389

Vuosi 2015 27 760 1 179 999 1 372 825 1 795 787 1 471 444 1 243 204 1 524 253 1 267 521 1 207 830 1 490 760 1 203 681 2 708 323

Vuosi 2016 53 532 1 115 408 1 466 175 1 410 529 0 0 0 0 0 0 0 0

Muutos% 

ed vuosi 92,8 -5,5 6,8 -21,5 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

Vuosien 2013-2016 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Huom! Puolanka mukana luvuissa 31.12.2012 asti.

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

2006 382 992 391 570 435 600 409 860 442 454 500 530 537 022 463 830 410 754 429 653 432 110 487 358 5 323 732

2007 470 022 469 029 500 091 491 645 521 454 586 754 610 173 497 945 436 960 495 652 444 958 434 127 5 958 810

2008 537 994 607 176 506 902 629 956 596 034 653 651 663 349 557 780 525 949 589 773 507 309 565 627 6 941 501

2009 602 292 626 099 706 833 712 507 647 123 803 571 791 604 624 202 656 289 642 416 643 470 685 792 8 142 198

2010 624 928 669 389 757 000 697 950 627 472 799 993 781 422 643 279 626 088 564 747 565 641 623 600 7 981 509

2011 572 736 634 982 752 718 622 510 666 048 782 680 703 067 693 752 629 677 616 837 622 808 634 707 7 932 523

2012 677 685 689 496 696 584 601 707 712 133 745 785 721 722 629 852 599 190 641 514 570 667 612 865 7 899 202

2013 597 333 651 486 628 663 594 458 628 562 704 082 662 614 559 731 528 046 581 562 541 448 531 149 7 209 134

2014 564 582 680 219 603 628 593 007 567 140 716 344 685 948 562 723 594 189 606 197 570 106 622 889 7 366 971

2015 567 494 611 981 675 007 571 887 601 545 716 133 654 934 521 029 527 567 536 379 487 903 564 875 7 036 735

2016 455 802 596 191 622 982 577 070 0 0 0 0 0 0 0 0 6 756 134

TA 2016 6 575 219

Kasvu% ed.v -19,7 -2,6 -7,7 0,9 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -4,0

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2016

ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet'

HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus

TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim.

Perustttuki 1 104 1 301 1 348 1 331 1 271

Täydtttuki 254 320 449 337 340

Enn.ehk.tttuki 41 86 84 50 65

YHTEENSÄ (merkitty luku)1 226 1 464 1 570 1 527 1 447  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2016 - 2020 TULOSALUEITTAIN  

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 

1 000 € TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 307 940 318 885 3,6 330 420 3,6 335 052 1 008 336 060 1,7 109 217 32,5

   Myyntituotot 272 965 282 380 3,4 293 187 3,8 297 247 0 297 247 1,4 97 284 32,7

./. Jäsenkunnilta 252 455 260 552 3,2 271 214 4,1 274 000 0 274 000 1,0 91 333 33,3

   Maksutuotot 23 384 24 558 5,0 26 053 6,1 26 045 1 008 27 053 3,8 8 945 33,1

   Tuet ja avustukset 7 683 7 973 3,8 7 361 -7,7 8 032 0 8 032 9,1 1 755 21,9

   Muut tuotot 3 908 3 974 1,7 3 819 -3,9 3 728 0 3 728 -2,4 1 233 33,1

TOIMINTAKULUT 299 723 313 461 4,6 324 901 3,6 331 453 1 008 332 461 2,3 103 752 31,2

Palkat ja palkkiot 122 908 127 149 3,5 133 324 4,9 138 290 183 138 473 3,9 42 896 31,0

Henkilösivukulut 34 065 33 569 -1,5 36 554 8,9 38 331 42 38 373 5,0 12 108 31,6

   Henkilöstökulut 156 973 160 718 2,4 169 879 5,7 176 621 225 176 846 4,1 55 004 31,1

       Asiakaspalvelujen ostot 50 106 51 537 2,9 49 364 -4,2 45 696 908 46 604 -5,6 14 309 30,7

       Muut palvelujen ostot 41 511 48 702 17,3 50 818 4,3 52 281 -415 51 866 2,1 16 019 30,9

   Palvelujen ostot yhteensä 91 617 100 239 9,4 100 182 -0,1 97 977 493 98 470 -1,7 30 328 30,8

   Aineet ja tavarat 23 403 22 946 -2,0 22 909 -0,2 23 844 150 23 994 4,7 7 972 33,2

   Avustukset 15 090 15 973 5,9 18 196 13,9 17 495 130 17 625 -3,1 5 553 31,5

   Vuokrat 11 928 12 754 6,9 12 928 1,4 14 511 0 14 511 12,2 4 743 32,7

   Muut kulut 712 831 16,7 807 -2,9 1 005 10 1 015 25,8 152 15,0

TOIMINTAKATE 8 217 5 424 -34,0 5 519 1,8 3 599 0 3 599 -34,8 5 465 151,8

   Rahoituskulut ja -tuotot -174 -1 -99,4 -22 2 100,0 -466 0 -466 2 018,2 18 -3,9

VUOSIKATE 8 043 5 423 -32,6 5 497 1,4 3 133 0 3 133 -43,0 5 483 175,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 654 -5 306 14,0 -6 099 14,9 -6 233 0 -6 233 2,2 -1 484 23,8

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 400 0,0 0 0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 3 389 117 -19 -202 16,3 -3 100 0 -3 100 1 437,7 3 999 -129,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 5 40 0,0 40 0,0 0 0 0 -100,0 0 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 394 157 -95,4 -162 -202,9 -3 100 0 -3 100 1 818,3 3 999 -129,0

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2016TA 2016
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-15/

ks-16 

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitoksta)                                   

1 000 € TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 303 332 313 454 3,3 325 075 3,7 329 249 1 008 330 257 1,6 108 048 32,7

   Myyntituotot 268 370 276 964 3,2 287 849 3,9 291 453 0 291 453 1,3 96 115 33,0

./. Jäsenkunnilta 252 455 260 552 3,2 271 214 4,1 274 000 0 274 000 1,0 91 333 33,3

   Maksutuotot 23 384 24 558 5,0 26 053 6,1 26 045 1 008 27 053 3,8 8 945 33,1

   Tuet ja avustukset 7 670 7 958 3,8 7 359 -7,5 8 023 0 8 023 9,0 1 755 21,9

   Muut tuotot 3 908 3 974 1,7 3 814 -4,0 3 728 0 3 728 -2,3 1 233 33,1

TOIMINTAKULUT 295 072 308 183 4,4 319 405 3,6 325 899 1 008 326 907 2,3 102 160 31,3

Palkat ja palkkiot 120 699 124 937 3,5 131 233 5,0 135 947 183 136 130 3,7 42 285 31,1

Henkilösivukulut 33 493 33 005 -1,5 36 006 9,1 37 856 42 37 898 5,3 11 925 31,5

   Henkilöstökulut 154 192 157 942 2,4 167 239 5,9 173 803 225 174 028 4,1 54 210 31,2

       Asiakaspalvelujen ostot 50 104 51 536 2,9 49 364 -4,2 45 696 908 46 604 -5,6 14 309 30,7

       Muut palvelujen ostot 39 990 46 583 16,5 48 337 3,8 49 987 -415 49 572 2,6 15 376 31,0

   Palvelujen ostot yhteensä 90 094 98 119 8,9 97 701 -0,4 95 683 493 96 176 -1,6 29 685 30,9

   Aineet ja tavarat 23 318 22 834 -2,1 22 828 0,0 23 737 150 23 887 4,6 7 929 33,2

   Avustukset 15 090 15 973 5,9 18 196 13,9 17 495 130 17 625 -3,1 5 553 31,5

   Vuokrat 11 685 12 506 7,0 12 645 1,1 14 178 0 14 178 12,1 4 639 32,7

   Muut kulut 693 809 16,7 796 -1,6 1 003 10 1 013 27,3 144 14,2

TOIMINTAKATE 8 260 5 271 -36,2 5 670 7,6 3 350 0 3 350 -40,9 5 888 175,8

   Rahoituskulut ja -tuotot -173 -3 -98,3 -23 666,7 -466 0 -466 1 926,1 17 -3,6

VUOSIKATE 8 087 5 268 -34,9 5 647 7,2 2 884 0 2 884 -48,9 5 905 204,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 642 -5 268 13,5 -6 047 14,8 -6 184 0 -6 184 2,3 -1 469 23,8

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 400 0,0 0 0 0 -100,0 122 0,0

TILIKAUDEN TULOS 3 445 0 -100,0 0 0,0 -3 300 0 -3 300 0,0 4 558 -138,1

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 445 0 -100,0 0 0,0 -3 300 0 -3 300 0,0 4 558 -138,1

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2016TA 2016
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-15/

ks-16 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta)   

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 30.09.2015 § 168 

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset päämäärät 
näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

kuttavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

Asiakas ja asukas 

Strateginen päämäärä 

(sitovat tavoitteet eli mitä tulee 
saavuttaa) 

Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menestysteki-
jät  

(missä on onnistuttava, jotta 
sitoviin tavoitteisiin päästään) 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

(millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Toteuma 1-
4kk/2016 

1. Parannamme kainuu-
laisten hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintaky-
kyä yhteistyössä kuntien 
kanssa ja panostamme 
terveyden edistämiseen 

Väestötason mitta-
rit Kansantautien 
vakioitu summain-
deksi (vertailutieto 
vuoden viiveellä) 

128,2 (2014 tie-
to) 

 

128 Tieto vuositasolla 

2. Kehitämme mahdolli-
suuksia väestön osallis-
tumisen lisäämiseksi 

 

 

Yhteistyöverkosto-
jen ja kehittäjäasi-
akkaiden ja koke-
musasiantuntijoi-
den määrä 

2 kuulemistilai-
suutta/kunta 

 
 

20 kehittäjäasia-
kasta 

1 kuulemistilai-
suus/kunta (perus-
sopimus 14 §) 

3 asiakasraatia 

50 kehittäjäasiakas-
ta/kokemusasiantunt
ijaa 

Toteutetaan touko-
kesäkuussa 2016 

 
 

12 
kas-
ta/kokemusasiantu
ntijaa 

3. Mahdollistamme asi-
akkaan valinnanvapau-
den 

 

Ulkokuntalaisten 
lkm terveydenhuol-
lossa 

---- Järjestelmän kehit-
täminen ulkokunta-
laisten valinnanva-
pauden mittaami-
seksi 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Toimenpiteet:  

- Valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuus vertailu (Tea-viisari) 

o Nykytila: Kainuu 66 vs. koko Suomi 66 (2013 tieto) 

o Tavoite 2016: 74 

o Tavoite 2020: Suomen paras 

- Hyvinvointikertomus 

- QPro –järjestelmän hyödyntäminen 

 

4. Tarjoamme asiakkail-
le tarpeen mukaiset 
palvelut oikea-aikaisesti 
ja ovat tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin 

 

 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutuminen 

 Toimenpitee-
seen pääsyä yli 6 
kk jonottaneita oli 
yhteensä 62. 
Hoidontarpeen 
arvioon pääsy yli 
3 kk odottaneita 
oli yhteensä 49. 
Huom! Lukuihin 
sisältyy puutteel-
lisia merkintöjä, 
jolloin todellinen 
luku on huomat-
tavasti pienempi. 

Toteutuu satapro-
senttisesti kaikilla 
osa-alueilla 

Prosessien työs-
tämisessä asia-
kasnäkökulmaa 
korostetaan 

 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulok-
set 

Asiakaspalauttei-
ta QPro –
järjestelmään 
annettiin 1495 
kappaletta.  Asi-
akkaiden koko-
naisarvio saa-
masta hoidos-
ta/palvelusta oli 
4.3, asteikon 
ollessa 1-5.  
Avoimissa pa-
lautteissa kiitosta 
annettiin henkilö-
kunnan asiakas-
palvelulle ja koh-
telulle sekä hoi-
dolle ja palvelul-
le. Kehitettävää 
löytyi hoitoon 
pääsystä ja aika-
taulujen sujuvuu-
desta, asiakas-
palvelusta ja 
tiedonsaannista. 
 

Käyttöönoton laajen-
taminen koko kun-
tayhtymässä 

Koko Soten yhtei-
nen Osaamis- ja 
resurssityöryhmä 
työstää.  

1-4 kk/2016 pa-
lautteita 535 kpl ja 
kokonaisarvio oli 
4.3. 

 

Yhteydenotot poti-
las- ja sosiaa-
liasiamieheen sekä 
asiakkaan ohjaus ja 
neuvonta 

Potilasasiamie-
hen ja sosiaa-
liasiamiehen 
raportit 

 

Ohjauksen ja neu-
vonnan toteutumi-
nen potilasasiamie-
hen ja sosiaaliasia-
miehen yhteyden-
otoissa 

Tieto kerätään 
vuositasolla 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen päämäärä Houkutteleva työpaikka 

Kriittiset menestysteki-
jät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Toteuma 1-4 kk/2016 

5. Tuemme johtamista ja 
lähiesimiestyötä 

 

 

 

 

Kehityskeskuste-
lut % -osuus yli 1 
v. kestävistä 
palvelussuhteista 

 Toteutunut osittain 
eli 67 %.  Prosent-
tia pelkistä pitkistä 
työsuhteista ei ole 
saatavilla.  Pro-
sentti tulee päivän 
nuppiluvun mu-
kaan 31.12.2015.  
Sijaiset painavat 
luvussa, vaikka 
alle vuoden sijai-
sena olevien kans-
sa ei keskusteluja 
käydä. 

Toteutumisprosentti 
100 % 

Toteutunut osittain 

Turvallisuuskult-
tuurikyselyn (joka 
3:s vuosi) tulok-
set: 

 

Toteutettu syksyllä 
11/2015 

Esimiestuki 4.0 

Muutosten hallinta 
3.44  

 
Osaamisen hallinta 
4.4  ”Työkalupakki” 
on viety Kaimaan 

 
 

Esimiestuki 4.0 

Muutosten hallinta 
3.5 

Osaamisen hallinta 
4.3 

 

 
Toteutetaan joka kol-
mas vuosi 

6. Johdamme henkilös-
tön hyvinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

 

 

 

Sairauspoissa-
olot pvä/HTV 

15,5 pvä/HTV 13,0 pvä/HTV 1-4 kk/2016 yhteensä 
15.847 työpäivää 

Työyhteisön il-
mapiiriosio työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

 3.6 3.6 3.4 

Täydennyskoulu-
tus pv/hlö 

2,7 
Opiskelijaohjauk-
sen laatumittari 
QPro otettu käyt-
töön Kainuun so-
tessa 

Työkierto –
ohjeistus laadittu 
2015 ja työyksiköi-
tä ohjeistettu otta-
maan työnkierto 
käyttöön yhtenä 
osaamisen kehit-
tämisen menetel-
mänä. 

3.0 tpv/hlö Tieto kerätään vuosi-
tasolla 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Toimenpiteet:  

 

- Turvallisuuskulttuurikyselyn osioiden hyödyntäminen 

- Täydennyskoulutuksen suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta 

- Työhyvinvointiohjelma 

 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Toteuma 1-4 kk/2016 

7. Johdamme pal-
veluiden tehokasta 
ja vaikuttavaa jär-
jestämistä sekä 
tuottamista asiakas- 
ja prosessitiedon 
avulla 

 

Asiakaskokemus Ei ole aloitettu 
”Hymynaama” pa-
lautelaite ja kokeilu 
operatiivisella vas-
tuualueella 

Kerättyä tietoa asia-
kaskokemuksista 
(50 kpl/ tulosalue.  

Tieto kerätään vuosi-
tasolla 

Tietotarpeet Johdon työpöytä 
käyttöönotossa 
Rafaela -
hoitoisuusluokitus-
ohjelma otettu käyt-
töön esh:ssa ja tk-
sairaaloissa 

Raportoidut johdon 
tietotarpeet on täy-
tetty 

Johdon työpöytä otet-
tu käyttöön, käyttöä 
tehostetaan ja edel-
leen kehitetään 

Paljon palvelua käyt-
tävien asiakkaiden 
tunnistaminen 

Tutkimushanke on 
menossa 

Menetelmä paljon 
palvelua käyttävien 
asiakkaiden löytä-
miseksi tunnistettu 

Kehittämishanke me-
neillään, toimintamal-
lin luominen käynnis-
sä 

Johdon katselmusten 
toteutuminen  

Johdon katselmuk-
sia toteutettiin 24 
vastuu ja/tai tu-
losyksikössä. Kat-
selmukset toteutet-
tiin Sairaanhoidon 
palvelujen, Perhe-
palvelujen  ja Ter-
veydenhuollon pal-
velujen tulosalueilla 

Johdon katselmuk-
set 1 x vuosi toteu-
tetaan jokaisella 
tulosalueella.  

Tieto kerätään vuosi-
tasolla 

8. Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiinsa 

 
 
 

Sähköisten asiointi-
palvelujen käyttöas-
te. 

Työ meneillään Verkkosivuston uu-
distaminen käynnis-
sä. 

Uudistaminen käyn-
nissä 

1-4/2015   3260 hlöä 
7/2014-4/2015  
7840 hlöä 

Hammashuollossa 
käyttöönotettu ta-
kaisinsoittopalvelu 

10 000 kainuulaista 
käyttää Omasote-
palvelua 

Omasoteen on rekis-
teröityneitä käyttäjiä 
yhteensä ajalla 
1.7.2014-30.4.2016 
oli 14.090 henkilöä. 
Omasotea on käyttä-
nyt ajalla 1-4 kk/2016 
8.797 eri henkilöä. 

Työ meneillään Hyvinvoinnin palve-
lutarjotin on käytös-

On käytössä, laajen-
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

sä  netaan tarjontaa 

9. Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

 

Toimivat hoito- ja 
palveluketjut (lean) 

Hoito- ja palveluket-
juja kuvattu 28 
(vuonna 2014 kuvat-
tuja hoito- ja palve-
luketjuja 26) 

Lean –työpajat to-
teutuneet Uuden 
sairaalan suunnitte-
lussa  

Toteutettu 1-3 kpl 
ajantasaista, tulos- 
ja vastuualueiden yli 
menevää hoito- ja 
palveluketjua 

Tieto kerätään vuosi-
tasolla 

 

 

LEAN-tilaisuuksia 
pidetty henkilöstölle, 
kokouksiin osallistuttu 
kun mahdollista 

 

 

10. Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

Päivystysasetuksen 
erikoisalakohtaiset 
kriteerit täyttyvät  

Radiologia toteutuu 
suunnitellusti, sa-
moin leikkaus- ja 
anestesiatoiminta 

Erikoisalakohtaiset 
kriteerit täyttyvät 

Toteutunut 

 

11. Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

 

 

Omavalvonta 

 

 

 

Asiakas 
/potilasturvallisuus 

 

Toimintakäsikirjoja 
päivitetty, osittain 
vielä kesken 

 

 
Korvattavat potilas-
vahingot saadaan 
vuositasolla 

 

Toimintajärjestel-
män mukaiset yhte-
näiset toimintatavat 
käytössä 

 

Korvattavat potilas-
vahingot 40 kpl 
(kansallinen vertailu) 

 
Haittatapahtumien 
määrä pienenee 

 

 

 

 
Tieto kerätään vuosi-
tasolla 

 

 

Toimenpiteet:  

- CAF-itsearviointimallin käyttöönoton arviointi 

- Ennaltaehkäisevää työtä lisätään  

- Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit kehitetään 

- Toimintakäsikirjat päivitetään 

- Sisäiset arvioinnit tehdään 

- Palvelut ja tuotantotavat uudistetaan harkiten 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Toteuma 1-4 kk/2016 

12. Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

 

Talousarvio ja tilin-
päätös 

Käyttösuunnitelman 
loppusumma on 4,0 
milj. euroa ylijää-
mäinen.  Tilikauden 
tulos 2,7 milj. euroa 
alijäämäinen.  Tämä 
alijäämä veloitetaan 
kunnilta perussopi-
muksen mukaisesti 
tilinpäätöksen hy-
väksymisen jälkeen 
ja tilinpäätökseen 
ko. summa on kirjat-
tu kuntien ma-
suosuuksia lisäävä-
nä, jolloin tilinpää-
töksen loppusumma 
on 0 euroa. 

Tilinpäätös toteutuu 
talousarvion mu-
kaan 

1-4 kk:den toteuma 
on 3,0 milj. euroa 
alijäämäinen (käyttö-
suunnitelma 3,3 milj. 
euroa alijäämäinen) 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

 

 
 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarveva-
kioidut menot 
€/asukas suurten ja 
keskisuurten kuntien 
vertailussa 

Tieto syksyllä 2016 
vuodelta 2015 
 

Kolmen parhaan 
joukossa valtakun-
nallisessa vertailus-
sa 

Vuoden 2015 tieto 
syksyllä 2016 

Soten nettomenot 
€/asukas (kuntaliitto) 

 

Soten nettomenot v 
2014 €/asukas 
3.733 (maan ka 
3.269) 

Olemme valtakun-
nallisessa keskiar-
vossa 

Vuoden 2015 tieto 
joulukuussa 2016 

THL, Esh:n tuotta-
vuustilasto, keskus-
sairaalat; episodi-
tuottavuus 

 

Vuoden 2015 tieto 
saadaan tammi-
kuussa 2017. 

Vuoden 2014 mu-
kaan olimme kolmen 
tuottavimman kes-
kussairaalan jou-
kossa. 

Kolmen tuottavim-
man keskussairaa-
lan joukossa 

Vuoden 2015 tieto 
tammikuussa 2017 

Toimenpiteet:  

- Osallistutaan aktiivisesti sote-alueen valmisteluun ja edunvalvontaan 

 

Mittarit / Tunnusluvut   

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 
tavoite 

Toteuma 1-
4 kk/2016 

Asukas, asiakas 
 

      

Vakioitu kansantauti-
indeksi (Kela) laskee 
yhden yksikön vuo-
dessa nykyisestä ar-
vosta 129,3 (v. 2010) 

128,2 129,1 128,1 128,2 <128 Tieto ei saa-
tavilla 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi laskee 
yhden yksikön vuosit-
tain nykyisestä arvos-
ta 119,6 (v. 2010) 

121,5 122,7 122,1 Tietoa ei 
vielä saata-
villa 

<120/<112 Tieto ei saa-
tavilla 

PYLL –indeksi (id 
3138) 

8449 (maa 
6957) 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

Tieto ei 
käytettävis-
sä 

Tieto vuosi-
tasolla 

<8600 Tieto ei saa-
tavilla 

Terveyden edistämi-
sen aktiivisuus perus-
terveydenhuollossa 
(sijoitus parempi kuin 
koko maassa keskim.) 

74 (koko 
maa 60) 

Tieto ei 
käytettä-
vissä 

 Tieto vuosi-
tasolla 

 Tieto ei saa-
tavilla 

toimeentulotukea 
saaneet henkilöt vuo-
den aikana, % asuk-
kaista 

7,1 
(6,8) 

6,8 
(7,0) 

7.2 (7.2) Tieto saata-
villa v 2016 

< 6,8 Tieto ei saa-
tavilla 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutuminen 
(poikkeamat raportoi-
daan) 

Toteutuu 
100 % 

Ei toteudu 
suun 
th:ssa, 
operatiivi-
sella vas-
tuualueel-
la, puhete-
rapiassa 
ja toimin-
taterapi-
assa 

ESH/TESA 
toimenpi-
teeseen 
pääsyä yli 6 
kk jonotta-
neita oli 
yhteensä 
16.  Hoi-
dontarpeen 
arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odotta-
neita yht. 
10. 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli 
yht. 62.  
Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odottanei-
ta oli yhteen-
sä 49. 
Huom!  Lu-
kuihin sisäl-
tyy puutteel-
lisia merkin-
töjä, jolloin 
todellinen 
luku on 
huomatta-
vasti pie-
nempi. 

Toteutuu 100 
% 

Operatiivisel-
la vastuualu-
eella hoidon 
saattaminen 
terveyden-
huoltolain 
säädöksiä 
vastaavaksi 
ja toimintojen 
vakiinnutta-
minen siten, 
että hoitota-
kuu toteutuu 
ilman erillisiä 
toimenpiteitä, 
on edelleen 
kesken.  Tä-
mä koskee 
nimenomaan 
käsikirurgiaa 
ja plastiikka-
kirurgiaa. 

Asiakaspalautekysely  ka 4,5 ka 4,3 Vuositasolla   

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Sairauspoissaolojen 
kehitys (tpv/HTV) 

47015 pv 15,1 14,4 15,5 pv/HTV alle 10  

Keskimääräinen siir-
tymisikä eläkkeelle 
nousee 

60,7 59,4 
 

60,5 61  Tieto vuosita-
solla 

Työhyvinvointikyselyn 
kehitys 

  3,4 3,5  3,4 

Täydennyskoulutus  2,3 pv/hlö 2,6 pv/hlö 
 

2,7 tpv/hlö 3,0 pv/hlö  

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

       

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 
 

 Ulkoiset 
auditoinnit 
toteutu-
neet 50 %, 
sisäiset 
arvioinnit 
toteutu-

Ulkoinen 
arviointi 
toteutui 
suunnitel-
lusti opera-
tiivisella 
vastuualu-

Tieto vuosi-
tasolla 

Toteutuu 100 
% 

Tieto vuosita-
solla 
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neet 77 % eella, sisäi-
set arvioin-
nit toteutu-
neet 64 % 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen 

100 % Käyty 
osittain 

Käyty osit-
tain 

Toteutunut 
osittain eli 67 
%. Prosent-
tia pelkäs-
tään pitkistä 
työsuhteista 
ei ole saata-
villa.  Pro-
sentti tulee 
päivän nup-
piluvun mu-
kaan 
31.12.2015.  
Sijaiset pai-
navat luvus-
sa, vaikka 
alle vuoden 
sijaisena 
olevien 
kanssa ei 
keskustelua 
käydä. 

100 % Toteutunut 
osittain 

Vuosittain kehitettävät 
palvelu- ja hoitoketjut 

 Toteutunut Lean –
työryhmäs-
sä on työs-
tetty kiireet-
tömään 
hoitoon ja 
akuuttihoi-
toon liittyvät 
hoitoketjut 

Hoitoketjuja 
on työstetty 

Määritellään 
keskeiset 
hoito- ja pal-
veluketjut 

Käynnissä 

Talous       

Tilinpäätöksen vertai-
lutiedot (toimintakulut) 

kasvu -%  
3,3 

kasvu -% 
n. 2,1 

kasvu -% 
4,4 

3,6 %  Ennusteen 
mukaan kas-
vu käyttö-
suunnitel-
maan 0,1% 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon talous 
Kainuu (koko maa) 
(SOTKAnet, Kuntaliit-
to, THL 

      

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

3224 (2884) 3222 
(2993) 

3733 
(3269) 

Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

Sosiaalitoimen netto-
kustannukset eu-
roa/asukas 

1343 (1177) 1304 
(1218) 

1464 
(1419) 

Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

Terveystoimen netto-
kustannukset eu-
roa/asukas 

1881 (1712) 1918 
(1779) 

2269 
(1850) 

Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

Perusterveydenhuol-
lon nettokustannukset 
euroa/asukas 

674 (654) 685 (654) 744 (663) Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 
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Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

1206 (1058) 1233 
(1121) 

1498 
(1172) 

Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

Toimeentulotuki eu-
roa/asukas 

101 (130) 97 (135) 101 (137) Vuoden 
2015 tieto 
vuonna 2016 

Korkeintaan 
valtakunnalli-
nen ka 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

Työllisyysaste (sis 
Vaalan) 

61,3 % 60,8 % 58,3 %  Tietoa ei 
saatavilla 

  

Työttömyysaste (pl 
Vaala) 

11,4 % 14,9 % 16,9 %  17,9 %  Huhtikuu  
16,0 % 

Suurten ja keskisuur-
ten kuntien vertailussa 
ikävakioidut ja tarve-
vakioidut kustannuk-
set  (Kuntaliitto) 

 Ikävakioi-
tujen kus-
tannusten 
nousu 
edelliseen 
vuoteen 
oli 138 
€/asukas 
(v.2012; 
2421 €/as 
ja v.2013; 
2559 €/as) 
Tarveva-
kioitujen 
kustan-
nusten 
nousu 
edelliseen 
vuoteen 
oli 108 
€/as 
(v.2012; 
2257 €/as 
ja v.2013; 
2365 €/as) 

Ikävakioitu-
jen kustan-
nusten 
nousu edel-
liseen vuo-
teen 42 
€/as 
(v.2013; 
2559 €/as 
ja v.2014; 
2601 €/as). 
Tarvevaki-
oidut kus-
tannukset 
nousivat 
136 €/as 
(v.2013; 
2365 €/as 
ja v.2014; 
2501 €/as) 

Vuoden 
2015 tieto 
syksyllä 
2016 

Vähintään 
kolmen par-
haan joukos-
sa 

Vuoden 2015 
tieto syksyllä 
2016 

THL, Esh:n tuotta-
vuustilasto, keskussai-
raalat (yht 16 sairaa-
laa); episodituottavuus 

Episodituot-
tavuus oli 
110 eli kol-
manneksi 
paras 

Episodi-
tuottavuus 
on kes-
kiarvossa 
eli 100 eli 
kahdek-
sanneksi 
paras 

Episodituot-
tavuus on 
108 

Vuoden 
2015 tieto 
tammikuussa 
2017 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskussairaa-
lan joukossa 

Vuoden 2015 
tieto tammi-
kuussa 2017 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. - 30.4.2016 

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet maakuntauudistuksen 
valmistelua kevään aikana.  Tätä kirjoitettaessa 30.5.2016 kyseiset ministeriöt ovat antaneet 
maakuntauudistuksesta seuraavia tietoja: 
 

1. Esivalmistelu (1.7.2017 saakka) 

2. Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin 

(1.7.2017-1.3.2018) 

3. maakunnan käynnistämisvaihe (1.3.2018 - 31.12.2018) ja  
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4. uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen) 

Kyseiset ministeriöt ovat antaneet 26.5.2016 uuden maakunnan käynnistämisen esivalmistelun 
organisoinnista ohjeistuksen. Yleisen esivalmisteluvaiheen organisoitumisesta on perusteltua 
sopia maakunta-aloitteisesti ennen kesälomakautta eli ennen kesäkuun 2016 loppuun men-
nessä. 
 
Taloudellinen tiukkuus ja tasapainoinen talous huomioidaan kehitettäessä uusia toimintatapoja 
tuottaa palveluja.   
 
Uusi sairaala –hankkeen allianssisuunnitteluvaihe jatkuu suunnitelmien mukaisesti.  Työn tuot-
tavuutta pyritään parantamaan edelleen ottamalla käyttöön toimintaa tehostavia toimintatapoja 
tulosaluerajat ylittäen. 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  

Yleistä 

Kuntatalouden näkökulmasta tuleva vuosi tulee Kainuussa olemaan haasteellinen. Toimeentu-
lotuessa varaudutaan vuonna 2017 tapahtuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymiseen 
Kelan tehtäväksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua.  Julkisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin.  Toiminta-
suunnitelmaa kirjoitettaessa sote-aluejako ei ole vielä tiedossa. 
 
Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011 ja tämä on aiheuttanut muutoksia toiminnassa ja 
vaikuttaa edelleen vuonna 2015 mm. perusterveydenhuollon vahvistaminen, potilaan valinnan-
vapaus laajenee ja hoitotakuusäännökset ovat tiukentuneet. Ensihoito on järjestetty v:den 2013 
alusta ensihoitoasetuksen mukaisesti koko Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
män toimesta. Tämä on nostanut ensihoidon tasoa ja kustannuksia. Ensihoitoon on jouduttu 
muuttamaan työaikamuoto jaksotyöstä yleistyöaikaan vuonna 2015 ja tämä on nostanut kus-
tannuksia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopi-
musta toteutetaan sovittujen tehtävien mukaisesti ja päivitys on tehty vuodelle 2016.  
 
Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimin-
tansa 1.1.2013. Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista 
seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo) ovat 
sopineet kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta lukuun ottamatta päi-
vähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsenenä erikoissairaanhoidossa, 
kehitysvammaisten erityishuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Tukipalvelut (mm talous-
hallinto, tietohallinto ja palkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti. 
 
Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kustannusvaikutukset johtuvat pääsääntöisesti 
kolmen kk:den palvelutakuun toteuttamisesta. Laista on tullut taloudellisia vaikutuksia vuonna 
2015. 
 
Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 ja ensi vuonna lakiin tulee lisää muutoksia.  Kotipalve-
lua koskevia säännöksiä on sovellettu jo vuoden 2015 alusta. 
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Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009 ja Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-aluelain mukaisesti.  
 
Taloudellinen tiukkuus velvoittaa etsimään uusia toimintatapoja tuottaa palveluita.  Keskeisistä 
strategisista tavoitteista, joita ovat: 

- hyvinvoivat kainuulaiset 

- houkutteleva työpaikka 

- tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

- tasapainoinen talous 

Asukas ja asiakas 

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaventami-
seen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa 
kuunnellaan väestön mielipiteitä. Väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen on kehitetty 
mm. Kuntaliiton lähipalvelut –projektissa, joka jatkuu uusien toimintatapojen kehittämisellä mm. 
Arjen pelastajat –mallilla. 
 
Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jat-
kuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon ja tiedon kerääminen sekä jalos-
taminen tehdään kunta- ja maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden ja sen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Kuntouttava työtoiminta on jatkunut 1.1.2015 alkaen Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintana. Kunnat eivät enää rahoita toimin-
taa erikseen, vaan kuntouttavan työtoiminnan kustannukset katetaan kuntien maksuosuudella. 
Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta hoitavat kuntouttavan työtoiminnan itse. 
 
Henkilöstö ja uudistuminen 

Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2016 tehdään silloin, kun se korvaa ostopalveluja. Päivystysase-
tuksen toteutumiseksi on perustettu erikoislääkäreiden virkoja lisää Kainuun keskussairaalaan. 
 
Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee osaa-
va ja motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiin kehit-
tää ja uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalan suunnittelun 
yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän toivotaan parantavan Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttuna työnantajana. 
 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden kas-
vu. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä enää so-
vellu 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 liit-
tyvä tilasuunnittelu. Kajaanin alueella on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkaisua, 
jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon tilat saatetaan tiiviiseen 
yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan ja tällä tavalla voidaan lisätä tuottavuutta.  
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Kansalaisten mahdollisuutta asioida sähköisesti on parannettu ottamalla käyttöön Omasote –
palvelu, jossa voi uusia reseptejä, saada sähköisesti laboratoriotuloksia ja saada yhteyden asi-
antuntijaan. 
 

1.2 Hallinto –tulosalue 

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 

2015  

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 

  

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-
4kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

Kuntia tuetaan 
hyvinvointikerto-
musten laadin-
nassa 

. 

 

Toteutus käyn-
nissä 

Hyvinvointiker-
tomustietoa 
käytetään 
suunnittelussa. 

Hyvinvointiker-
tomustietoa 
käytetään 
suunnittelussa. 

Tuetaan kuntia 
hyvinvointikerto-
mustyössä, tietoa 
analysoidaan ja 
yhdessä kuntien 
kanssa laaditaan 
toimintasuunnitel-
ma. 

Hyvinvointikerto-
mus kuntien kans-
sa on meneillään. 
Kuntien ja soten 
yhdyshenkilöt ko-
koontuneet kaksi 
kertaa tarkastelu-
jaksolla. 
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2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

 

Käytössä olevat 
osallisuutta tuke-
vat toimintamallit 

Käyttö aloitettu Etenemisuun-
nitelma on to-
teutunut 

Etenemisuun-
nitelma on to-
teutunut 

Luodaan sotelle 
oma toimintamalli 

Kehittäjä-
/kokemusasian-
tuntija –
toimintatapa käy-
tössä. Laajempaa 
osallisuuden toi-
mintamallia ei vielä 
toteutettu. 

Otetaan käyttöön 
Otakantaa.fi –
palvelu 

Otettu käyttöön 
tulosalueilla 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Ulkokuntalaisten 
lukumäärä ter-
veydenhuollossa 

 

 

 
Soten tunnet-
tuus/ 
Sidosryhmä-
kysely 

 

 

Seurantajärjes-
telmä käytössä. 

 

 

 

 

 
 

Ajanmukaiset 
verkkosivut 

Tunnettuutta 

Seurantajärjes-
telmä käytössä. 

 

Seurantajärjes-   
telmän kehittämi-
nen 
 
Käynnistetty 
 
 

Sidosryhmä-
kyselyn toteutta-
minen 

Käynnistetty 

Uudistetaan verk-
kosivut 

Valmistelu käyn-
nissä 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Valtakunallinen 
tilastotieto palve-
lutarpeesta 

 

 

 

 

 
 

 
Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tu-
lokset 
 
 

Asiakaspalaute-
järjestelmä 

 

 

 

Systemaattinen 
palvelutarpeen 
määritys ei 
vielä käynnisty-
nyt 
 
 

 
 
 
 

 Asiakaspa-
lautejärjestelmä 
valmisteilla 

QPro reaaliai-
kainen sähköi-
nen palautejär-
jestelmä käy-
tössä. Pilotoitu 
Happy Or Nor -
palautejärjes-
telmää 

Suunnitelma 
tarpeenmääri-
tyksestä 

 

 

 

 
 

Hallittu asia-
kaspalaute-
järjestelmä on 
käytössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hallittu asia-
kaspalaute-
järjestelmä on 
käytössä 

 

 

 

 

 

Palvelutarpeen 
määritykseen tar-
vittavan tiedon 
kerääminen 
 
Hankkeiden kautta 
saadaan lisää 
tietoa palvelutar-
peen määrittämi-
seksi.  

 
Tehdään asiakas-
palautejärjestel-
mäsuunnitelma 

Ei vielä KS:ssä 
edetty 

Tarkennetaan 
asiakkaan palau-
teprosessia 

Tieto kerätään 
vuositasolla 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteeri 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

Kehityskeskuste-
lut on käyty >1 
vuotta työssä 
olleiden kanssa 

 

Turvallisuuskult-
tuurikyselyn (joka 
3. vuosi) tulokset: 
- esimiestuki >4 
- muutosten hal-
linta 
- osaamisen 
hallinta 

Toteutunut  
95 % 

 

 
 

 
Esimiestuki 4.0,  
muutosten hal-
linta 3.0,   
osaamisen 
hallinta 4,0 

 

Valmennusoh-
jelma ja työka-
lupakki toteutu-
vat osana työ-
hyvinvoinnin 
kehittämishan-
ketta 

Toteutuu 100 %  

 

 

 
 
 
Lisätään esi-
miesten strate-
giaosaamista 
koulutuksil-
la/esimiesvalm
ennus 

Toteutuu 
 100 % 

 

 
 
 

Toimiva esi-
mieskoulu-
tus/esimiesval
mennus 

 

 

Kehitetään strate-
giapohjainen kehi-
tyskeskustelu-malli 

Toimitaan kehitys-
keskusteluissa stra-
tegia- ja arvokirja-
pohjaisesti. 

Tuetaan esimiesten 
koulutusta 

Hankkeiden kautta 
(esim. Työ Unelma-
työksi). Käynnistetty 
Pomon polku -
koulutus 

  

 

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

Sairauspoissa-
olot pv/HTV 

 
Työyhteisön il-
mapiiri, toimi-
vuus, työolot, 
ammatillinen 
osaaminen: työ-
hyvinvointi-
kyselyssä >4 

 

 

 

 

Täydennyskoulu-
tuspäivät/henkilö 

 
7,0 pv/hlö/v 

 
Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole 
tehty 

Työ Unelma-
työksi –
tuottavuutta ja 
työhyvinvointia 
Kainuun sotes-
sa –hanke 
(ESR) käynnis-
tetty 9/2015 

 

 

 
Alle 10 pv/htv 

 

3,6 

 

 

 

 
 

 
 

3,0 tpv/hlö 

 
Alle 10 pv/htv 

 

yli 4,0 

 

 

 

 
 

 
 

yli 3 tpv/hlö 

 
1,8 

 

4 

Käynnistetään työ-
hyvinvointiin liittyvä 
muutostuen hanke 

Työ Unelmatyöksi –
hanke käynnissä 

Käynnistetään aloi-
tetoiminta 

Valmistelussa 

0,5 

Yhteydenotot 
potilas- ja sosiaa-
liasiamieheen 
sekä asiakkaan 
ohjaus ja neu-
vonta 

Potilas- ja sosi-
aaliasia miehen 
ja asiakkaan 
ohjaus ja neu-
vonta toteutuu 

Ohjaus ja neu-
vonta toteutuu 
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 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Asiakaskokemus 

 

 

 

Tietotarpeet 

 

 

 

 

Paljon palveluja 
käyttävien asiak-
kaiden tunnista-
minen 

 
 
 
 
 
 
Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 

 
 
 
Verkkosivusto on 
uudistettu 

Mallia asiakas-
kokemuksen 
keräämiselle 
sekä tiedon 
hyödyntämiselle 
ei ole vielä luotu 

Sähköisen joh-
don työpöydän 
käyttöönotto 
meneillään 

 
 

 

Kehittämishank-
keelle saatu 
rahoituspäätös 
anottua pienem-
pänä, hanke 
käynnistynyt 
 
 

 
 
Hallinnon tulos-
alueelle ei ole 
suoritettu johdon 
katselmusta 

 

Meneillään 

Kerättyä tietoa 
asiakaskoke-
muksista (50 
kpl/tulosalue) 

 

Tunnistetut joh-
don tietotarpeet 
on täytetty 

 
 
 

 

Menetelmä pal-
jon palveluja 
käyttävien asi-
akkaiden löytä-
miseksi käytös-
sä 

 
 
 
 
Johdon katsel-
mukset 1 x/v 
jokaisella tulos-
alueella 
 

Verkkosivusto 
on uudistettu 

Toimiva malli 
asiakaskoke-
muksen ke-
räämiseen ja 
tiedon hyödyn-
tämiseen 

Tunnistetut 
johdon tieto-
tarpeet on 
täytetty 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 

 
 
 

Toimivat verk-
kosivut 

Luodaan malli 
asiakaskokemuk-
sen keräämiselle 
sekä tiedon hyö-
dyntämiselle 
- 

Sähköinen joh-
don työpöytä 
otetaan käyttöön 

Otettu käyttöön, 
käyttöä tehoste-
taan, laajenne-
taan ja edelleen 
kehitetään. 

Tuetaan kehittä-
mishankkeilla 
tavoitteen toteu-
tumista 

Kehittämishanke 
meneillään, toi-
mintamallin luo-
minen käynnissä 
 
Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 
 
KS:ssä toteutuu 
hanketapaamiset 
 
Käynnistetään 
verkkosivuston 
uudistaminen 

Uudistaminen 
käynnissä 

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiinsa 

 

Sähköisten palve-
luiden lukumäärä 

 

Sähköisten asioin-
tipalveluiden käyt-
töaste 

 

 

Toimintasuunni-
telman laatimi-
nen on meneil-
lään 
 

 

 

OmaSoten ke-
hittämistyö jaku-
nut. OmaSoten 

Selvitetään säh-
köiset palvelut 

 

 

 

 

10000 kainuu-
laista käyttää 
Omasotea ja 

Toimivat säh-
köiset asiointi-
palve-lut ovat 
käytössä 

Sähköisen asi-
oinnin toiminta-
suunnitelman 
laatiminen 

Suunnitelman 
laadinta meneil-
lään 

Omasotea kehite-
tään aktiivisesti ja 
sen tuomia hyöty-
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käyttäjiä 12 340 palvelu on kat-
tavampi 

jä arvioidaan 

Meneillään 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Toimivat hoito- ja 
palveluketjut) 

Toteutunut Toteutettu 1-3 
ajantasaista 
tulos- ja vastuu-
alueiden yli me-
nevää hoito- ja 
palveluketjua 

Toteutettu 1-3 
ajantasaista 
tulos- ja vas-
tuualueiden yli 
menevää hoi-
to- ja palvelu-
ketjua 

Tuetaan lean-
ajattelun käyt-
töönottoa 
 
Leanilla kuvataan 
hoito- ja palvelu-
prosesseja 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

Päivystysasetuk-
sen erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät kaikilta 
osin 

 Perustettu uu-
sia virkoja ja 
toimia erikoissai-
raanhoitoon 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Rekrytoidaan 
osaajia. Kehite-
tään toimintamal-
leja päivystyksen 
toteuttamiseksi. 

Toteutunut 

Kehittämistyö 
menossa 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Järjestämissuun-
nitelma ja erikois-
sairaan-hoidon 
järjestämissopi-
mus päivitetään 

 

 
 
Omavalvonta 

 

 

Erikoissairaan-
hoidon järjestä-
missopimusta 
päivitetään 

 

 
 

Suunnittelu 
käynnistynyt 

 

 

 

 

 

Päivitys toteutet-
tu 

 

 

 
 
 

Omavalvonta-
suunnitelmat 

 

 

 

 

 
 

Omavalvonta-
suunnitelmat 

Järjestämissuun-
nitelman ja järjes-
tämissopimuk-
sen päivittäminen 

Toteutuman seu-
ranta valmiste-
lussa 
 
Selkiytytetään 
omavalvonnan 
toteuttamista 

Selkeytetty hoito-
takuun omaval-
vontaa 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

 

 

 

Toiminnallisen ja 
kehittämisyhteis-
työn tuotokset 

Talous raportoi-
daan kuntayh-
tymätasolla kuu-
kausittain halli-
tukselle ja lähe-
tetään valtuus-
tolle 
 

Toteutuu suun-
nitellusti 
 

 
 
 

Kartoitetaan 
yhteistyömuo-

Toteutuu 
suunnitelman 
mukaisesti 

Talouden seuran-
ta ja toiminnan 
sopeuttaminen 
 
Toiminta toteutu-
nut talousarvion 
puitteissa  

Kartoitetaan yh-
teistyömuodot ja 
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(kpl/vuosi/kunta)  dot luodaan suunni-
telma yhteistyön 
tiivistämiseksi; 
mm. ennaltaeh-
käisevä työ 
 
Toteutettu konk-
reettista yhteis-
työtä esim. Arjen 
pelastajat -
konsepti 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
tarvevakioidut 
menot €/asukas 
suurten  ja kes-
kisuurten kuntien 
vertailussa 

 

 

Kainuu on 
13:sta kallein 
(kuntia yhteensä 
30) 

Kolmen parhaan 
joukossa valta-
kunnallisessa 
vertailussa  

 

Kansalliset ver-
taisarvot (THL, 
esh:n tuotta-
vuus-tilasto; 
episodituotta-
vuus) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tehdään 
suunnitelma 
vaikuttavuu-
den mittaa-
miseksi (pth, 
esh, sos) 

Tieto saadaan 
vuositasolla 

 

 
 
Kuntien hyvin-
vointi-
kertomukset ana-
lysoidaan ja sen 
pohjalta resursse-
ja suunnataan 

 
 
 

 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 

Hallinto ja Tutkimus ja kehittäminen TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 253 693 262 032 -59,5 271 956 3,8 274 882 0 274 882 1,1 91 372 33,2

   Myyntituotot 252 083 260 843 3,5 271 272 4,0 274 026 0 274 026 1,0 91 368 33,3

./. Jäsenkunnilta 252 455 260 552 3,2 271 214 4,1 274 000 0 274 000 1,0 91 333 33,3

   Maksutuotot 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 0,0

   Tuet ja avustukset 1 101 914 -17,0 558 -38,9 800 0 800 43,4 1 0,1

   Muut tuotot 509 275 -46,0 126 -54,2 56 0 56 -55,6 0 0,0

TOIMINTAKULUT 3 487 3 075 517,5 2 755 -10,4 4 098 43 4 141 50,3 1 099 26,5

       Palkat ja palkkiot 1 832 1 822 -0,5 1 524 -16,4 1 815 35 1 850 21,4 540 29,2

       Henkilöstösivukulut 684 138 -79,8 217 57,2 415 8 423 94,9 130 30,7

   Henkilöstökulut 2 516 1 960 -22,1 1 741 -11,2 2 230 43 2 273 30,6 670 29,5

       Asiakapalvelujen ostot 37 -55 -248,6 -76 38,2 20 0 20 -126,3 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 681 791 16,2 772 -2,4 1 253 -40 1 213 57,1 282 23,2

   Palvelujen ostot 718 736 2,5 696 -5,4 1 273 -40 1 233 77,2 282 22,9

   Aineet ja tavarat 45 107 137,8 87 -18,7 99 0 99 13,8 36 36,4

   Avustukset 13 69 430,8 70 1,4 70 30 100 42,9 20 20,0

   Vuokrat 159 184 15,7 164 -10,9 241 0 241 47,0 45 18,7

   Muut kulut 36 19 -47,2 -4 -121,1 185 10 195 -4 975,0 46 23,6

TOIMINTAKATE 250 206 258 957 -576,9 269 201 4,0 270 784 -43 270 741 0,6 90 273 33,3

   Rahoituskulut ja -tuotot -155 1 -100,6 -11 -1 200,0 -461 0 -461 4 090,9 17 -3,7

VUOSIKATE 250 051 258 958 -677,6 269 190 4,0 270 323 -43 270 280 0,4 90 290 33,4

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -50 0 -100,0 -13 0,0 0 0 0 -100,0 -6 0,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 400 0,0 0 0 0 -100,0 122 0,0

TILIKAUDEN TULOS 250 001 258 958 -777,6 269 577 4,1 270 323 -43 270 280 0,3 90 406 33,4

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 250 001 258 958 -777,6 269 577 4,1 270 323 -43 270 280 0,3 90 406 33,4

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 TA 2016
Talousarvio-    

muutokset KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16 
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Mittarit / Tunnusluvut   

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 
tavoite 

1-4 kk/2016 

Asukas, asiakas 
 

      

Syntyvät julkaisut, 
artikkelit, tutkimukset, 
selvitykset ja raportit 
10 kpl/vuosi 

 3 10 14  4 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Sairauspoissaolo-
päivien määrä alle 
10/pv/hlö/vuosi 

  9,3 6,4 tpv/hlö alle 10 1,8 tpv/hlö 

Työhyvinvointimittaus  Tietoa ei 
käytettä-
vissä 

3,8  3,0 4 

Täydennyskoulutus 3–
5 tpv/hlö 

  4,6 tpv/hlö 0,4 
tpv/vak.hlö 

3-5 tpv/hlö 0,5 

Kehittämiskeskustelut 
1x/vuosi 

  98% 
 

95 % Toteutumis-% 
100 

60 % 

Johtaminen, palve-
luiden järjestämi-
nen  

       

Kehittäjäasiakas ja 
kokemusasiantuntija-
asiakkaita 30 ja pro-
sessit 5–10 kpl/vuosi, 
1 kehittäjäkylä 

 30 38 
5 prosessia 

20 50 12 

       

Talous       

Talous toteutuu suun-
nitellusti 

 Toteutunut Toteutunut Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

Toteutuu 
suunnitellusti 

       

       

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2016 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suunnittelussa ja kuulemistilaisuuksissa on oltu aktiivisesti 

mukana mm. monikanavarahoitusta selvittävässä yhteystyössä STM:n ja Sitran kanssa. 
 
Kehittämishankkeiden ja eri toimijoiden (mm. Keva) yhteistyön avulla on panostettu henkilöstön 
työhyvinvointiin. STM:n Kaste-kehittämistyö, ESR, TEM ja VM -rahoitteiset hankkeet ovat to-
teutuneet Kainuun sotessa suunnitelmien mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisten nuorten 
naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen (Maamu SeLi) -hankkeeseen ei saatu 
terveydenedistämisen määrärahaa. Arjen pelastajat -konseptin toteuttamista jatketaan yhteis-
työssä valtakunnallisen toimijan Sosten kanssa ilman ESR-rahoitusta. Kulttuurin keinoin ediste-
tään kainuulaisten hyvinvointia kahden kehittämishankkeen kautta.  
 
Jatketaan kehittämisyhteistyötä eri tahojen mm. evl. seurakunnan ja Klubitalo Tönärin kanssa. 
Kainuun Edun ja eri yritysten kanssa yhteistyössä käynnistetty DIHYTE-hanke luo mahdolli-
suuksia digitaalisuuden käyttöönottoon palvelujen uudistamiseksi. Omarahoitteiset hankkeet 
ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tutkimusyhteistyö THL:n kanssa saatiin päätökseen 
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(Valva-hanke). Strategiayhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston ja 
aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen (Aikopa) kanssa on tiivistynyt.  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ERVA –alueella on jatkettu mm. tietojärjestelmäyh-
teistyössä. 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, tar-
kastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun. 
 
Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit ja 
tehokasta kehittämistä ja suunnittelua.  
 
Vuonna 2016 Kainuun soten kehittämisessä panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toteutta-
malla ESR-rahoitteista Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa -
kehittämishanketta. Lisäksi 16 esimiestä ja työyksikköä osallistuu Koulutus Avain Oy:n kautta 
tapahtuvaan työhyvinvointivalmennukseen.  Työhyvinvoinnin kehittämisessä tehdään yhteistyö-
tä eri toimijoiden mm. Kevan kanssa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) päättyy vuonna 2015, mut-
ta rahoituskausi jatkuu vielä vuoteen 2017. Kainuun sotessa on käynnissä aivoterveyteen ja 
muistisairauksiin liittyvä Seniori Kaste -hankeen toiminnallinen osakokonaisuus, jota hallinnoi 
Kokkolan kaupunki. Lastensuojelutyötä uudistetaan osana Pohjois-Suomen Lasten Kaste -
hanketta. Kainuun sote hallinnoi Virtaa vielä – Virta II -hanketta, jossa keskitytään sosiaalisen 
kuntoutuksen määrittelyyn ja kehittämiseen. Kehittämistyötä suunnataan myös paljon tukea 
tarvitsevien / paljon palveluja käyttävien asiakkaiden saaman tuen tehostamiseen.  
 

Osallistutaan sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen sosiaalihuoltolain toimeenpanoa tuke-
vaan hankkeeseen sekä valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon toteuttamiseen. 
TEM:n rahoituksella vuonna 2015 käynnistettyä Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien 
käyttöön selvitystyötä jatketaan. eSosiaalityön maisterikoulutus -hanketta jatketaan yhteistyös-
sä Lapin yliopiston kanssa syventämällä oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.  
 
Terveyden edistämisen määrärahoja on haettu maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen (Maamu SeLi). Kainuulaisten yhteiskehittämi-
sen tuloksena rakennettua Arjen pelastajat -konseptia tullaan toteuttamaan ESR-rahoitteisella 
hankkeella. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työ- ja toimintakyvyn 
lisääminen. Nuorten sosiaalista osallisuutta edistetään yhteistyössä Tenho – elämäntaitoja 
nuorille taiteen keinoin sekä Kulttuuripassi hankkeiden avulla. Nuorten arjen hallinnan tukea 
kehitetään myös yhteistyössä eri toimijoiden mm. ev.lut.seurakunnan kanssa. Jatketaan yhteis-
työtä Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärin kanssa. 
 
Toiminnan kehittämisessä korostuu digitaalisuus toimintamallien uudistajana. Vuonna 2016 
toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä Digitaalinen Kainuu -kehittämisaskellus. Painopisteiksi 
on hahmoteltu virtuaalipalveluita, mittaamiseen ja sensoriteknologiaan liittyviä uudistuksia.  
 
Omarahoitteisesti uudistetaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista, ravitsemukseen 
liittyvää ohjausta ja neuvontaa, kotihoidon optimointia sekä sähköisiä palveluja (Omasote, Joh-
don työpöytä, Hyvinvoinnin palvelutarjotin). 
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Tutkimusyhteistyö THL:n kanssa jatkuu Valva-hankkeessa sekä Jyväskylän yliopiston kanssa 
osana STM:n monikanavarahoitusselvitystä. Yhteistyötä Lappeenrannan teknisen yliopiston 
kanssa käynnistetään. Tiivistetään edelleen käytännön yhteistyötä Kajaanin ammattikorkea-
koulun, Kainuun ammattiopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa. Poh-
jois-Suomen erva-alueen yhteistyötä on lisätty mm. tietohallinnon ja yhteishankkeiden osalta.  
 
 

1.3. Keskitetyt tukipalvelut  

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 

2016 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 

  

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1- 
4kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

     

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

     

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Kehitys-
keskusteluiden 
käyntiaste 

 

Kehittämiskes-
kustelu ”käsikir-
jan” eli ohjeen 
laatiminen 

 

 

100% 100% Kehittämiskeskuste-
lut ovat käynnissä. 

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

työhyvinvointi-
kyselyn tulokset 

 

 
 

 

 Tehdään v 
2016 

3,75 

 
 

 

3,8 Esimieskoulutuksiin 
ja työhyvinvointi-
hankkeeseen osal-
listuminen 

Toteutui 3,6 , ei 
päästy tavoitteeseen 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

     

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 

     

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Asiakastyytyväi-
syys selvitys 
2016 

Ohjausryhmien 
säännöllinen 
kokoontuminen 

3,5 3,5 Säännölliset asia-
kasyhteis-
työryhmien koko-
ukset. 

Yhteistyöryhmät 
ovat kokoontuneet. 

Asiakaspalaute 
kerään loppuvuo-
desta. 
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osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiinsa 

 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

     

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

     

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

     

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvion to-
teutuminen 

Toimintakulut 
toteutuivat 0,7 
milj.€ käyttö-
suunnitelmaa 
pienempinä 

 

Ei ylity Ei ylity Seuranta ja 
tarvittaviin toi-
menpiteisiin 
ryhtyminen 

 

 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

 

Yksikkökustan-
nuksien hinta 

tosite 1,32 €/kpl 

Palkkalaskelma  

13,82 €/kpl 

tosite max 1,35 

€/kpl 

Palkkalaskelma  

max 14,00 €/kpl 

Ei reaalikas-
vua 

Prosessien 
kehittäminen 

Ei mitattu vielä. 
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KESKITETYT YHTEISET 

PALVELUT                  1 000 €                                                                        
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, 

Tekniset palvelut, Materiaali- , Kuljetus- 

tekstiili-,  Ravinto-, Reyrytointi- ja 

yks.tukipalvelut, Henkilöstö- ja 

Talouspalvelut TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 6 515 6 633 1,8 6 656 0,3 6 480 0 6 480 -2,6 1 880 29,0

   Myyntituotot 4 569 4 221 -7,6 4 341 2,8 4 503 0 4 503 3,7 1 426 31,7

   Maksutuotot 60 63 5,0 86 36,5 63 0 63 -26,7 23 36,5

   Tuet ja avustukset 777 988 27,2 921 -6,8 800 0 800 -13,1 -2 -0,3

   Muut tuotot 1 109 1 361 22,7 1 308 -3,9 1 114 0 1 114 -14,8 433 38,9

TOIMINTAKULUT 27 687 27 407 -1,0 29 032 5,9 31 254 57 31 311 7,8 9 647 30,8

       Palkat ja palkkiot 11 497 11 024 -4,1 11 317 2,7 12 226 -35 12 191 7,7 3 688 30,3

       Henkilöstösivukulut 3 123 2 869 -8,1 3 002 4,6 3 235 -8 3 227 7,5 1 006 31,2

   Henkilöstökulut 14 620 13 893 -5,0 14 319 3,1 15 461 -43 15 418 7,7 4 694 30,4

       Asiakapalvelujen ostot 4 3 -25,0 0 -100,0 1 0 1 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 6 528 7 446 14,1 8 703 16,9 9 554 0 9 554 9,8 2 981 31,2

   Palvelujen ostot 6 532 7 449 14,0 8 703 16,8 9 555 0 9 555 9,8 2 981 31,2

   Aineet ja tavarat 4 221 3 431 -18,7 3 314 -3,4 3 593 0 3 593 8,4 1 126 31,3

   Avustukset 96 94 -2,1 121 28,7 0 100 100 -17,4 26 26,0

   Vuokrat 1 786 1 961 9,8 2 035 3,8 2 107 0 2 107 3,5 801 38,0

   Muut kulut 432 579 34,0 540 -6,7 538 0 538 -0,4 19 3,5

TOIMINTAKATE -21 172 -20 774 -1,9 -22 376 7,7 -24 774 -57 -24 831 11,0 -7 767 31,3

   Rahoituskulut ja -tuotot -15 -2 -86,7 -7 250,0 -5 0 -5 -28,6 0 0,0

VUOSIKATE -21 187 -20 776 -1,9 -22 383 7,7 -24 779 -57 -24 836 11,0 -7 767 31,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 572 -3 489 35,7 -4 318 23,8 -4 334 0 -4 334 0,4 -1 074 24,8

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -23 759 -24 265 2,1 -26 701 10,0 -29 113 -57 -29 170 9,2 -8 841 30,3

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 759 -24 265 2,1 -26 701 10,0 -29 113 -57 -29 170 9,2 -8 841 30,3

Muutos-%

TP-15/

ks-16 TA 2016
Talousarvio-    

muutokset KS 2016TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2016 

Yleispalvelut: 

Veteraanien leskien palvelusetelipalvelua ei lopetettu, vaikka määrärahavaraus oli  0 €, käyttö-
suunnitelmassa siihen osoitettiin 100 000€. Hankintayksikkö siirtyi vuoden alusta  hallinnon 
tulosalueelle. Vaatehuollon kilpailutuksen voittaja Kartex Oy aloitti 1.2.2016 ja sopimus sen 
kanssa purettiin yhteisellä sopimuksella 1.6.2016 alkaen. Uusi sopimus on tehty kilpailutukses-
sa toiseksi tulleen Pohjolan tekstiili Oy:n kanssa. 
 
Materiaalihallinto: 

Materiaalihallinto osallistuu uusi sairaala projektin logistiikkasuunnitteluun.  

Ravitsemis- ja laitoshuolto: 

Selvitys on tekeillä siitä, missä valmistetaan soten tarvitsemat atriat Kajaanin alueella Uusen 
sairaalan valmistuttua. Selvitys valmistuu syyskuun 2016 loppuun menessä. 
 
Tekniset palvelut: 

 Rajamiehentien asuntojen (15-paikkainen asumisyksikkö vammaispalveluille) rakennuttaminen 
on edennyt suunnitelmien mukaisesti puutalona. loihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä sisäil-
maongelmien korjaukset omissa kiinteistöissä.  Kosteusvaurioituneen kerrostalon purkamisen 
uuden sairaalan tieltä.on aloitettu, valmis syyskuussa 2016. 
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Henkilöstöpalvelut: 

On suunniteltu riittävät säästötoimet tulojen menettämisen takia, kun Kajaani irtaantuu yhteis-
työsopimuksesta. Neuvottelut Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa näyttää johtavan siihen, 
että ammattikorkeakoulun kanssa solmitaan oma sopimus ainakin vuodeksi 2017. 
 
Talouspalvelut: 

On suunniteltu riittävät säästötoimet tulojen menettämisen takia, kun Kajaani irtaantuu yhteis-
työsopimuksesta. Neuvottelut Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa näyttää johtavan siihen, 
että ammattikorkeakoulun kanssa solmitaan oma sopimus ainakin vuodeksi 2017. 
 
Talouspalveluissa on jatkettu tukipalvelujen (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto) tuotteistamista 
toimintolaskennan avulla ja työ jatkuu edelleen. Talouspalvelut on mukana eri työryhmissa  
valtakunnallisessa Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto –hankkeessa  ja hank-
keessa toteutetaan helmikuussa alkanut  Kainuun  pilottihanke vuoden 2016 loppuun mennes-
sä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on myös mukana SITRAN palvelupa-
ketti hankkeessa. Palvelupaketti hankkeessa tuotteistetaan sotepalveluja palvelupakettikoko-
naisuuksiksi, joita on tarkoitus hyödyntää tulevan maakuntauudistuksen sote -valmistelussa.  
 
 
Tietohallintopalvelut: 

On osallistuttu sote -uudistuksen mukanaan tuomien tietohallinnon vaikutusten suunnitteluun 
osallistumalla Pohjois-Suomen erva -alueen yhteistyöhön ja ml. UNA-projektiin. 
 
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  

Yleispalvelut: 

Veteraanien leskien palvelusetelipalvelu lopetetaan. Palvelu ei ole lakisääteinen ja asettaa ve-
teraanien lesket heidän muutoin vastaavassa asemassa oleviin nähden parempaan asemaan. 
 
Hankintayksikön prosessia kehitetään edelleen ja se on tarkoitus siirtää hallinnon tulosalueelle. 
Asia päätetään oman asianaan. 
 
Materiaalihallinto: 

Materiaalihallinto on vuokratiloissa Kauppapuistossa. Toimitilat toimivat, mutta välimatka kes-
kussairaalaan tuo ylimääräistä kulua. Varastolta käydään keskussairaalassa hyllytys- ja mate-
riaalin kuljetustehtävissä kolmesta viiteen kertaan päivässä. 
 
 Materiaalihallinto osallistuu uusi sairaala projektin logistiikkasuunnitteluun ja samalla suunnitel-
laan uusia tiloja tulevan sairaalan yhteyteen ns. tekniikkapuistoon. 
  
Ravitsemis- ja laitoshuolto: 

Yhteistyön lisääminen ateria- ja puhtaanapitoa tuottavien palvelun tuottajien kanssa. 



38 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Kuljetuspalvelut: 

Painopisteinä ovat kuljetuspalveluiden kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa. 
Selvitetään Kainuun soten ja avoimen joukkoliikenteen yhdistämismahdollisuuksia sekä kulje-
tuspalvelukyytien hyödyntämistä maaseudulla julkisen liikenteen palveluina. 
 
 
Tekniset palvelut:  

Teknisten palveluiden kiinteistötekniikka vastaa Kainuun soten omien kiinteistöjen huolto-, kor-
jaus- ja ylläpitotehtävistä sekä rakennuttamisesta. Kunnilta ja muilta tahoilta vuokrattujen tilojen 
osalta huolehditaan suunnitteluun, käyttöönottoon, muutoksiin, korjauksiin ja vuokrasopimuk-
siin  liittyvistä asioista. Vuoden 2016 painopistealueita ovat Rajamiehentien asuntojen (15-
paikkainen asumisyksikkö vammaispalveluille) rakennuttaminen, Uuteen sairaalaan ja Kainuun 
kuntien (Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi)  Kainuun sotelle rakentamiin toimitiloihin 
liittyvät asiantuntijatehtävät sekä sisäilmaongelmien korjaukset omissa kiinteistöissä.  Käyttö-
menoihin on varattu määräraha kosteusvaurioituneen kerrostalon purkamiseen uuden sairaa-
lan tieltä. 
 
Teknisten palveluiden laitetekniikka huolehtii Kainuun soten omien ja vuokrattujen tilojen lait-
teiden ja laitejärjestelmien sekä irtaimistojen huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä. Vuoden 
2016 aikana jatketaan toukokuussa 2015 pidetyssä Valviran terveydenhuollon laitteiden ja tar-
vikkeiden ammattimaisen käytön tarkastuksessa määrättyjen menettelyohjeiden toteuttamista. 
 
Henkilöstöpalvelut: 

Henkilöstöetuuksiin on varattu 80 €/työntekijä eli 264 000 €. Henkilöstöllä on mahdollisuus 
vuonna 2015 pitää edelleen kaksi kertaa vuodessa liikuntailtapäivä työhyvinvoinnin edistämi-
seksi. 
 
Jatketaan osaamisen johtaminen uudessa sairaalassa –työryhmän työtä. Sen tehtävänä on 
luoda uusi osaamisen johtamisen malli Kainuun sotelle ja uudistaa hoito- ja palveluprosesseja. 
 

Talouspalvelut: 

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Talouspalvelut 
ovat mukana valtakunnallisessa Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto –
hankkeessa ja laativat pilottisuunnitelman vuoden 2015 loppuun mennessä toteutettavaksi 
vuonna 2016.  Lisäksi talouspalveluissa on meneillään tukipalvelujen (talous-, henkilöstö- ja 
tietohallinto) tuotteistaminen toimintolaskennan avulla ja työ jatkuu vuonna 2016.  
 
Tietohallintopalvelut: 

Tietohallinnon vastuulla vuonna 2016 on lähituki, HelpDesk, konesalipalvelut, projektituki/-työ 
sekä sote-tietojärjestelmät. Myös tietoteknisten laitteiden sekä ohjelmistojen hankinnat yms. 
kuuluvat tietohallinnolle omalta osaltaan. Tietohallinto palvelee Kainuun sote -kuntayhtymää, 
Kainuun liittoa, Kainuun kuntia sekä Nordlabia. Painopisteinä ovat mm. 1) Potilastietojärjestel-
mien ja niihin liittyvän toiminnan kehittäminen ml. Uuden sairaalan suunnittelun tuomat vaiku-
tukset, 2) Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittäminen, 3) Asianhallinnan prosessien ke-
hittäminen, 4) Etä-/liikkuvan työn kehittäminen sekä 5) Osallistuminen Kainuussa ja kansalli-
sestikin sote -uudistuksen mukanaan tuomien tietohallinnon vaikutusten suunnitteluun ml. 
UNA-projektiin osallistuminen.
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1.4 Perhepalvelut    

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 

Perhepalvelut 

Toiminta-ajatus ja perustehtävä 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, 

terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Perhepalveluiden tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden 

terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, 

sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä tukeva monialainen yhteispalvelu (ent. työvoiman 

palvelukeskus). Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven 

lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palve-

lut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asu-

mispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklini-

kan palvelut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuol-

topalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

ja perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto 

ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

Asiakas ja asukas 

Strateginen päämää-
rä 

(sitovat tavoitteet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menestys-
tekijät 

(missä on onnistuttava, jotta 
sitoviin tavoitteisiin pääs-
tään) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

(millä sitovien tavoitteiden 
onnistumista ja toteutumista 
mitataan) 

Nykytila (TP15) Tavoite 
2016 

Tavoite 
2020 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk/2016 
(toteuma kursiivilla osa-
vuosiraporteissa) 
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1. Parannamme kai-
nuulaisten terveyttä, 
hyvinvointia ja toimin-
takykyä ja kaven-
namme terveys- ja 
hyvinvointieroja yh-
teistyössä kuntien 
kanssa panostamalla 
terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen 

1.1 Pitkällä aikavälillä 
väestötason mittarit 
kehittyvät myönteisesti 
(huom. vertailutieto 
viiveellä). 

Pitkän aikavälin tavoi-
te on erojen kaventa-
minen koko maahan 
nähden. 

Hallitus käsitteli tilas-
tokatsauksen 
19.8.2015, § 143.  
Pitkän aikavälin indi-
kaattori saatavilla 
viiveellä (v 2015 tieto 
saatavilla v2016) 
Tilastotietoa on hyö-
dynnetty myös laki-
sääteisissä ja muissa 
suunnitelmissa (esim. 
lasten ja nuorten  
hyvinvointisuunnitel-
ma, alueellinen KE-
HAS-suunnitelma). 
Vuonna 2015 kasvua 
erityisesti vammais-
palveluna myönnetys-
sä henkilökohtaisessa 
avussa. 

 

 

 Hyödynnetään tilasto-
, indikaattori- ja tutki-
mustietoa toimintojen 
ja palveluiden kehit-
tämiseksi (mm. TEA-
viisari, kouluterveys-
kysely). 

 

2. Tarjoamme asiak-
kaille tarpeen mukai-
set palvelut oikea-
aikaisesti ja asiakkaat 
ovat tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Hoito- ja palvelu-
takuun toteutuminen 

Poikkeamia ks. tar-
kemmin alla. 

Toimeentulotuen kä-
sittely tapahtui 99,56 
%:sti palvelutakuun 
mukaisesti. 115 ha-
kemuksen (0,44 % 
kaikista hakemuksista) 
käsittely viivästyi 

100 %  Seurataan määräai-
kojen sekä hoito- ja 
palvelutakuun toteu-
tumista ja reagoidaan 
poikkeamiin. 

Lastensuojelulain 
mukaisissa määrä-
ajoissa oli ylityksiä. 

Vammaispalvelulain 
mukaiset hakemukset 
käsiteltiin lain mukai-
sissa määräajoissa. 

Toimeentulotukiha-
kemuksia ei ole täysin 
kyetty käsittelemään 
lakisääteisissä mää-
räajoissa. Käsittely-
ajoissa oli yksittäisiä 
poikkeamia. 

2.2 Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulokset 

Toteutunut; keskiarvo 
4.3 

4,5 > 4,5 Hyödynnetään asia-
kastyytyväisyys-
kyselyä sekä muuta 
asiakaspalautetta 
toiminnan kehittämi-
seksi. ka: (n=60) 

2.3 Muistutukset, kan-
telut ja yhteydenotot 
potilas-, sosiaali- ja 
veteraaniasiamieheen 

Korvattavia potilasva-
hinkoja oli 3 kpl (1 kpl 
v 2014). (ks. hallitus 
10.2.2016) 

–  Raportoidaan valvo-
vien tahojen ratkaisut. 
Sosiaali- ja poti-
lasasiamiesten rapor-
tit huomioidaan. 

2.4 Väes-
tön/asiakkaan osalli-
suutta vahvistetaan 

 

 

 

– –  Lisätään ja kehitetään 
kuntalaisten vaikutus-
kanavia lakisääteisis-
sä suunnitelmissa 
(esim. otakantaa,fi –
palvelu). 

Valmisteilla yhtenäi-
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nen toimintaohjelma 
neuvolatoiminnalle 
ym. (asetus 
338/2011) 

Valmisteilla toiminta-
ohje vastaamaan 
kehitysvammalain 
muutokseen ja vam-
maisten henkilöiden 
itsemääräämisoikeu-
den vahvistamiseen. 

2.5 Mahdollistamme 
asiakkaan valinnan-
vapauden 

 

 

 –  Seurataan Kainuun 
soten jäsenkuntien 
ulkopuolisten asiak-
kaiden lukumäärää 
(esim. kotikuntalain 
muutokset sosiaali-
huollon asumispalve-
luissa). 

Vireillä palvelusetelin 
käyttöönotto lapsiper-
heiden kotipalveluun. 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen 

päämäärä 

 Houkutteleva työpaikka 

Kriittiset menestys-
tekijät 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 
2016 

Tavoite 
2020 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk/2016 

3. Tuemme johtamista 
ja lähiesimiestyötä 

3.1 Kehityskeskustelut 
on käyty kaikkien 
työssä olevien kanssa 
100 % yli 1. vuoden 
pitkistä palvelussuh-
teista 

360 asteen arviointi ei 
ole toteutunut, koska 
Kainuun sotella ei ole 
välinettä arvioinnin 
toteuttamiseksi (henki-
löstöhallinto) 

100 % 100 % Seurataan ja kehite-
tään. 

 

3.2 Turvallisuuskult-
tuurikyselyn (joka 3:s 
vuosi) tulosten myön-
teinen kehitys 

Kysely toteutui vuonna 
2015, seuraava kysely 
v. 2018.  Tulokset 
tarkemmin alla mittari-
taulukossa 

4.0 

 
3.5 

4.3 

 Hyödynnetään poti-
lasturvallisuuskulttuu-
rikyselyn tuloksia työn 
kehittämisessä. 

4. Johdamme henki-
löstön hyvinvointia ja 
kehitämme osaamista 

4.1 Virkojen ja va-
kanssien täyttöaste ja 
henkilöstömitoitus 

Henkilöstön saatavuus 
on vaikeaa erit. eri-
koislääkärien, lääkäri-
en, psykologien ja 
sosiaalityöntekijöiden 
osalta 

– – Poikkeamat raken-
teessa ja mitoitukses-
sa raportoidaan. 

Vammaispalveluissa 
kaikissa viroissa ja 
toimissa ovat kelpoi-
set työntekijät. 
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Aikuissosiaalipalve-
luissa ja lapsiperhei-
den sosiaalipalveluis-
sa sosiaalityön henki-
löstömitoitus on riit-
tämätön. Vastuualu-
eilla on kaksi jaettua 
virkaa lapsiperheiden 
sosiaalipalveluiden 
kanssa, mikä on epä-
tarkoituksenmukaista 
johtamisen ja palvelu-
jen tuottamisen näkö-
kulmasta ja kuormit-
taa henkilöstöä.  

4.2 Täydennyskoulu-
tuksen, henkilöstön 
kuormituksen ja saira-
uspoissaolojen myön-
teinen kehitys 
(tpv/HTV2) 

ks. taulukko alla tar-
kemmin.  Ylityövapaat 
ja sairauspoissaolot 
kasvoivat 

> 3.0 

< 13,0 

 
< 1,0 

 
< 0,2 

< 8 % 

 Seurataan ja puutu-
taan tarvittaessa: 
sairauspoissaolot, 
ylityövapaat, työtapa-
turmien ja ammatti-
tautien kehitys, henki-
löstön väkivaltatilan-
teet. 

Seurataan HaiPro-
ilmoituksia. 

Työn vaarojen kartoi-
tus- ja riskien arviointi 
tehdään joka toinen 

vuosi. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen 

päämäärä 

  Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menestys-
tekijät 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 
2016 

Tavoite 
2020 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk/2016 
 

5. Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjestä-
mistä sekä tuottamista 
asiakas- ja prosessi-
tiedon avulla 

5.1 Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden myön-
teinen kehitys 

Henkilöstöön kohdis-
tuva väkivalta on 
yleisintä vammaispal-
veluissa. 

– – 
Seurataan HaiPro 
ilmoitusten kehitystä. 

Kehitysvammaisten 
laitoshoidonpurkami-
nen tulee esille Haip-
ro ilmoituksissa. Ilmoi-
tukset käsitellään ja 
henkilöstöä koulute-
taan. 

Aikuissosiaalipalve-
luissa on otettu käyt-
töön ShL:n 35 §:n 
mukainen ilmoituslo-
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make. Lomake on 
jaettu ilmoitusvelvolli-
sille viranomaisille. 
Ilmoitusten käsittely-
prosessi on laadittu. 
Ilmoitusten määrää ja 
sisältöä seurataan. 

5.2 Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että var-
mistamme asiakkail-
lemme niiden saata-
vuuden, saavutetta-
vuuden ja korkean 
laadun 

Tämä työ aloitettu, ei 
valmis kaikilla vastuu-
alueilla ja tulosyksi-
köissä. 

 

– – 
Toimintakäsikirjan 
laatiminen ja päivit-
täminen vastuualueit-
tain. 

Omavalvontasuunni-
telman päivittäminen 
käynnissä. 

5.3 Uudistamme ja 
kehitämme Kainuun 
päivystävää keskus-
sairaalaa ja vaativaa 
erikoissairaanhoitoa 

Päivystysvelvoite on 
toteutunut 

– – 
Lähtökohta on, että 
päivystysasetuksen 
erikoisalakohtaiset 
kriteerit täyttyvät. 

5.4 Kehitämme asiak-
kaille mahdollisuuksia 
osallistua omaan hoi-
to- ja palveluproses-
siin 

OmaSote laajeni v. 
2015 aikana (sis. neu-
vola, aikuissosiaali-
työ). Palvelutarjotti-
mella on nyt kuvattuna 
nuorten ja lapsiper-
heiden palvelut sekä 
vammaisten omais-
hoidonvapaiden palve-
lut. 

Sähköisten toimeentu-
lotukihakemusten 
osuus kaikista hake-
muksista  10,52 % (v. 
2014: 8,62 %) 

– – 
Kehitetään sähköisiä 
asiointipalveluja ja 
lisätään sähköistä 
asiointia (uudet Inter-
net-sivut, omasote ja 
palvelutarjotin). 

Vammaispalvelun 
sähköisenhakemuk-
sen ja omasoten val-
mistelu aloitettiin. 

Sähköisten toimeen-
tulotukihakemusten 
osuus kaikista hake-
muksista oli 11 %. 

5.5 Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja asia-
kaslähtöisesti läpi 
organisaation 

Käynnistyi ja toteutui 
lapsiperheiden tervey-
denhuoltopalveluiden 
vastuualueella. 

– – 
Johdon katselmukset 
toteutuvat vuosittain 

Vammaispalveluissa 
on uudistettu ja kuvat-
tu ydinprosessi ja 
johtamisen prosessi. 
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PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         

1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

Aikuissosiaalityö  ja  Vammaispalvelut

TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 8 209 8 182 -0,3 8 727 6,7 8 832 88 8 920 2,2 2 850 32,0

   Myyntituotot 2 058 1 942 -5,6 2 083 7,3 2 228 0 2 228 7,0 646 29,0

   Maksutuotot 1 985 2 087 5,1 2 392 14,6 2 398 88 2 486 3,9 821 33,0

   Tuet ja avustukset 2 887 2 897 0,3 2 939 1,4 2 946 0 2 946 0,2 991 33,6

   Muut tuotot 1 279 1 256 -1,8 1 313 4,5 1 260 0 1 260 -4,0 392 31,1

TOIMINTAKULUT 71 047 74 364 4,7 77 455 4,2 77 929 63 77 992 0,7 24 617 31,6

       Palkat ja palkkiot 23 523 24 053 2,3 25 973 8,0 26 190 0 26 190 0,8 8 292 31,7

       Henkilösivukulut 6 720 6 726 0,1 7 428 10,4 7 740 0 7 740 4,2 2 407 31,1

   Henkilöstökulut 30 243 30 779 1,8 33 401 8,5 33 930 0 33 930 1,6 10 699 31,5

       Asiakaspalvelujen ostot 18 838 20 287 7,7 19 607 -3,4 18 826 88 18 914 -3,5 6 042 31,9

       Muut palvelujen ostot 6 372 7 076 11,0 7 595 7,3 8 133 -25 8 108 6,8 2 405 29,7

   Palvelujen ostot yhteensä 25 210 27 363 8,5 27 202 -0,6 26 959 63 27 022 -0,7 8 447 31,3

   Aineet ja tavarat 1 987 1 925 -3,1 2 146 11,5 2 082 0 2 082 -3,0 845 40,6

   Avustukset 11 251 11 770 4,6 11 996 1,9 11 752 0 11 752 -2,0 3 716 31,6

   Vuokrat 2 312 2 474 7,0 2 646 7,0 3 130 0 3 130 18,3 892 28,5

   Muut kulut 44 53 20,5 64 20,8 76 0 76 18,8 18 23,7

TOIMINTAKATE -62 838 -66 182 5,3 -68 728 3,8 -69 097 25 -69 072 0,5 -21 767 31,5

   Rahoituskulut ja -tuotot -1 -1 0,0 -2 100,0 0 0 0 -100,0 0 0,0

VUOSIKATE -62 839 -66 183 5,3 -68 730 3,8 -69 097 25 -69 072 0,5 -21 767 31,5

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -184 -142 -22,8 -154 8,5 -180 0 -180 16,9 -44 24,4

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -63 023 -66 325 5,2 -68 884 3,9 -69 277 25 -69 252 0,5 -21 811 31,5

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -63 023 -66 325 5,2 -68 884 3,9 -69 277 25 -69 252 0,5 -21 811 31,5

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TP 2015 KS 2016TA 2016
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-15/

ks-16 

Talous 

Strateginen 

päämäärä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menestys-
tekijät 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 
2016 

Tavoite 
2020 

Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 kk/2016 

6. Toteutamme toimin-
tamme talousarvion 
puitteissa 

 

 

6.1 Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Perhepalveluiden 
tilinpäätös oli toiminta-
kulujen osalta 0,5 milj. 
euroa käyttösuunni-
telmaa suurempi 

+/- 0 
(nolla-
tulos).  

+/- 0 
(nolla-
tulos). 

 

Realistinen ja täydel-
lisyysperiaatteen mu-
kainen talousarvio. 
Talouden jatkuva 
seuranta. 

1-4 kk alijäämäennus-
te: -0,392 M€ 

7. Järjestämme palve-
lut kustannustehok-
kaasti 

7.1 Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tarve-
vakioidut menot 
€/asukas (keskisuur-
ten kuntien vertailu) 

Kainuu on tarvevaki-
oiduissa menoissa 13 
kallein/30. 
 

vähin-
tään 3. 
par-
haan 
joukos-
sa. 

vähin-
tään 3. 
par-
haan 
joukos-
sa. 

Palvelurakenteen 
kehitystä seurataan 
lakisääteisissä suun-
nitelmissa. Seurataan 
häiriöpalvelumenoja. 

7.2 Soten nettomenot 
€/asukas (koko maa) - 
ero kansallisiin netto-
menoihin vähenee. 

ks. tarkemmin mitta-
ri/tunnuslukutaulukko 
alla. 

valta-
kunnal-
linen 
ka. 

 Kustannusrakennetta 
selvitetään vastuu-
alueittain ja toimin-
noittain 

7.3 Kansalliset ver-
taisarviot (THL:n esh 
tuottavuus- ja episodi-
tilasto) 

Kainuun keskussai-
raalan episodituotta-
vuus v. 2013 oli 100 
(keskimääräinen tuot-
tavuusluku = 100) 

> 0,63 

> 1 

> 0,84 

vähin-
tään 3. 
tuotta-
vimman 
joukos-
sa. 

Seurataan ja kehite-
tään. 
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Mittarit / Tunnusluvut       

Mittarit/Tunnusluvut TP 
2012 

TP 2013 TP 
2014 

TP 2015 TA2016 
tavoite 

TA2020 
tavoite 

Toteuma 
1-4kk/2016 
(kursiivilla) 

Asukas, asiakas 
(vertailutietona koko maa; ks.  https://goo.gl/pzoaY0)  
Kelan sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu  

120,9 
(100) 

122,1 
(100) 

Ei saata-
villa 

Saatavilla v 2016 < 121,1 < 118 Tieto ei saata-
villa 

sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 
1000 vastaavanikäistä  

108,6  
(74,9) 

94,4 
(70,9) 

Ei vielä 
saatavilla 

Saatavilla v. 2016 < 94,4 < 90,4 Tieto ei saata-
villa 

toimeentulotukea saaneet 
henkilöt vuoden aikana, % 
asukkaista 

7,1 
(6,8) 

6,8 
(7,0) 

7,2 (7,2) Saatavilla v. 2016 < 6,8  Tieto ei saata-
villa 

lastensuojelun avohuollollisten 
tukitoimien piirissä 0-20 v. 

6,7 
(6,3) 

6,8 
(7,0) 

7,2 (7,1) Saatavilla v. 2016 < 6,7  Tieto ei saata-
villa 

henkilökohtaisen avun asiakkai-
ta / 100 000 asukasta 

383,5 
(278,7) 

363,4 
(279,1) 

655,6 
(317,2) 

Saatavilla v. 2016 < 655,6  Tieto ei saata-
villa 

hoito- ja palvelutakuun toteutu-
minen 

Ei toteu-
du 

Ei toteudu 
 

Ei toteu-
du 

Ei täysin toteudu, 
alla tarkemmin 

Toteutuu  ei toteudu, alla 
tarkemmin. 

asiakastyytyväisyyskysely
1
 - 4,5 4,3 4,3 (n=152) 4,5 >4,5 4,4 (n=60) 

Henkilöstö ja uudistuminen 
Kehityskeskustelut toteutuvat - 80–100 % 100 % Tarkka tieto saata-

villa henkilöstöhal-
linnon raportilta 

100 %  – 

Turvallisuuskulttuurikysely 
esimiestuki 
muutosten hallinta 
osaamisen hallinta 

 
3.9 
3.1 
4.0 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

(n=189) 
3,9 
3,4 
4,3 

 
4.0 
3.5 
4.3 

 Ei toteutunut ko. 
ajankohtana. 

Henkilöstömittarit 
HTV2 
sairauspoissaolot (tpv/HTV2) 
ylityövapaat (tpv/HTV2) 
työtapaturmat ja -taudit 
(tpv/HTV2) 
työkyvyn tukiprosessin kriteeri 
täyttyy 

 
 
12,24 
1,47 
0,17 

 
 
12,99 
1,1 
0,17 
 

 
630,3 
13,25 
1,8 
0,17 
3,00 

 
666,3 
14,12 
2,0 
0,19 
2,81 

 
 
< 13 
< 1,3 
< 0,17 
< 10 % 

 HTV2 (1-3 kk)
2
 

= 651,5 
3,83 
0,62 
0,16 
koko vuoden 
luku 

Työyhteisön ilmapiiriosio työhy-
vinvointikyselyssä

3
 

- 3,4 3,6 
(n=256) 

kysely toteutuu v. 
2016 

> 4,0  ka. 3,6 (n=311) 

Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

Potilas- ja asiakasturvallisuus
4
 

HaiPro (läheltä piti) 
väkivaltatilanteet (henkilöstö) 

 
82 
184 

 
- 
206 

 
82 
146 

 
142 
203 

 
 
< 180 

  
38 
64 

Johdon katselmusten toteutu-
minen 

- - 0 kpl 2 kpl (lastenpsy-
kiatria ja lasten-
taudit) 

1 / v.  1 kpl (neuvola-,  
koulu- ja opis-
keluth) 

Talous 
(vertailu shp ja koko maa; ks. https://goo.gl/djyF1k)  
Talousarvion toteutuminen alijäämä 

– 4,4 M€ 
ylijäämä 
1,593 M€ 

ylijäämä 
1,29 M€ 

alijäämä 0,57 M€ +/- 0  1-4 kk ennuste: 
alijäämä -0,392 
M€  

Häiriöpalvelumenojen koko-
naissumma 
muutos % 

 
18,66 
M€ 
+ 10,2 
% 

 
18,05 M€ 
-3,2% 

 
18,00 M€ 
-0,27 % 

 
18,84 M€ 
+4,7 % 

 
– 
– 

 koko vuoden 
luku 

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokustannukset eu-
roa/asukas 

3224 
(2884) 

3222 
(2993) 

3733 
(3269) 

Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016 

–  Tieto ei saata-
villa. 

Sosiaalitoimen nettokustannuk-
set, euroa/asukas 

1343 
(1177) 

1304 
(1218) 

1464 
(1419) 

Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016 

–  Tieto ei saata-
villa. 

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

2 henkilöstöhallinnon raportti, kumulatiivinen toteutuma. 

3 https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/raportti.asp?kohdeID=58&julkaisuID=4  

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

https://goo.gl/pzoaY0
https://goo.gl/djyF1k
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2
https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/raportti.asp?kohdeID=58&julkaisuID=4
https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
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Terveystoimen nettokustannuk-
set, euroa/asukas 

1881 
(1712) 

1918 
(1779) 

2269 
(1850) 

Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016 

–  Tieto ei saata-
villa. 

Perusterveydenhuollon netto-
kustannukset, euroa/asukas 

674 
(654) 

685 (654) 744 (663) Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016 

–  Tieto ei saata-
villa. 

Erikoissairaanhoidon nettokus-
tannukset, euroa/asukas 

1206 
(1058) 

1233 
(1121) 

1498 
(1172) 

Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016 

–  Tieto ei saata-
villa. 

Toimeentulotuki, euroa/asukas 93 (138) 82 (143) 101 (137) Vuoden 2015 tieto 
vuonna 2016  

–  Tieto ei saata-
villa. 

 

Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2016 

Perhepalveluiden hallinto: 

Hallituksen päätettäväksi valmisteltiin useita muutoksia: sosiaali- ja terveyspalveluiden 
myöntämisperiaatteita tarkistettiin (lapsiperheiden kotipalvelu, perhehoito, asiakasmaksut), 
seulontaohjelma hyväksyttiin, sosiaalisen luototuksen lainapääomaa kasvatettiin, STM:ltä 
haettiin lupaa synnytystoiminnan jatkamiseen toistaiseksi. 
 
Alkuvuoden (1-4 kk) talouspalveluiden ennusteen mukaan talousarvio toteutuu alkuperäistä 
ennakointia paremmin: mahdollinen alijäämä on ennusteen mukaan -0,392 M€, kun 
talousarviovalmistelussa alijäämän suuruudeksi arvioitiin -3–4 M€. 
  
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut: 

Alkuvuonna valmisteilla on ollut yhtenäisen toimintaohjelman (neuvola, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto) valmistelu. Vastasyntyneiden 
aineenvaihduntasairauksien seulonta käynnistettiin. Oma-sote käyttöönottoa on jatkettu ja 
suunniteltu laajennettavaksi muun muassa erikoissairaanhoidon pkl:lle ja 
opiskeluterveydenhuoltoon. 
 
Lastensomatiikalla ja lastenpsykiatrialla esh:ssa  on edelleen lääkärityövajaus, johtuen osittain 
osa-aikatyöstä, virkavapaista ja rekrytointivaikeuksista. Neuvola-, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa samoin lääkärityössä on vajausta johtuen osittain samoista syistä. 
Ostopalveluna pyritty  korvaamaan vajetta mahdollisuuksien mukaan. Psykologeja on saatu 
rekrytoitua, mutta  perheneuvolan ja kolupsykologien vajetta korvattu vielä ostopalveluna. 
 
Esh:ssa hoitotakuu on toteutunut, lukuunottamatta muutamaa tilastointivirhettä. 
Perheneuvolapalveluihin Kajaanissa pitkä odotusaika noin 4 kuukautta. Neuvola- ja koulu-
opiskeluterveydenhuollossa laajat terveystarkastukset on pääsääntöisesti pystytty 
toteuttamaan asetuksen mukaisesti.  
 
Synnytä Kainuussa – Tiedotusta ja markkinointia on jatkettu.  

Uusi Sairaala suunnittelussa on oltu mukana niin tilojen, toimintojen ja prosessienkin 
suunnittelun osalta. 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: 

Kainuun sote osallistuu THL:n Etäturvakoti-hankkeeseen vuonna 2016 yhteistyössä Oulun 
ensi- ja turvakodin kanssa. Hankkeen tarkoituksena on vuoden 2016 aikana kehittää etäturva-
kotimalli valtakunnalliseksi malliksi käytettäväksi muilla paikkakunnilla Suomessa. Oulun turva-
koti toimii hankkeen keskusturvakotina ja SalmiLan lastenkodin turvakoti on osa Oulun turvako-
tia. Asiakkaat kirjataan Oulun turvakodin asiakkaiksi ja asiakastyö tehdään yhteistyössä Oulun 
turvakodin kanssa etäyhteydellä.  Asiakkaita turvakodissa on ollut ajalla 1.1.-30.4.2016 yhteen-
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sä neljätoista (14). Tuona aikana kaksi asiakasta on jouduttu ohjaamaan Ouluun, SalmiLan 
turvakodin ollessa jo täynnä ja asiakkaita ollut jo ylipaikoilla hetkellisesti. SalmiLassa on ollut 
tarkoitus järjestää perheille laitoksessa tapahtuvaa perhekuntoutusta. Perhekuntoutusta ei ole 
voitu järjestää, koska tilat jossa perhekuntoutusta on ollut tarkoitus järjestää, ovat turvakodin 
käytössä. 
 
SalmiLassa on 1.1 - 30.4.2016 välisenä aikana ollut asiakkaana asumisyksiköissä, Järvi ja 
Salmi, 14 nuorta ja jälkihuoltoa omiin asuntoihin on saanut 6 nuorta. SoS kriisityönyksikössä on 
arviointi- ja kriisipaikoilla ollut 8 nuorta ja tukiviikonloppuja 3 nuorelle. Uutena kehittämistyönä 
on otettu käyttöön Virta II – hankkeen toimesta elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY) 
työmenetelmän kokeilu ja kokeilu on kohdennettu osaan Salmilassa olevaan jälkihuol-
tonuoreen. ESY -menetelmä on kehitetty apuvälineeksi aikuissosiaalityöhön nuorten aikuisten 
ja lastensuojelussa jälkihuoltonuorten kanssa tehtävään sosiaalisen kuntoutuksen proses-
sinomaiseen työhön.   
 
Lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa on ollut ylityksiä ajalla 1.10.2015–31.3.2016. 
Ylitykset ovat johtuneet pääasiassa siitä, että lastensuojelussa on vaikeuksia rekrytoida 
henkilöstöä sosiaalityöntekijöiden virkoihin ja sijaisuuksiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
tultua voimaan 1.3.2016 alkaen ei-kelpoisena sosiaalityöntekijän virkaan voidaan ottaa 
sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön 
perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 
817/2015, 12 §). Aiemmin ei-kelpoisena saattoi vuoden määräajan toimia sosionomi (AMK), 
mutta nyt kelpoisuusvaatimuksia on tiekennettu ja tämä näkyy lastensuojelun arkityössä siten, 
että määräajat ylittyvät ja vakinaisen henkiöstön voimavarat ja jaksaminen heikkenee. 
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa lastensuojeluun tarkastaja on kiinnittänyt 
huomiota lastensuojelun henkilöstön työssäjaksamiseen ja asiasta on annettu lausunto 
aluehallintovirastoon Sotkamon lastensuojelun osalta.  
 
Uudet sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukanaan tuomat muutokset eivät ole vielä 
jalkautuneet käytäntöön täysipainoisesti. Lastensuojelun työryhmässä on valmisteltu lastensuo-
jelu- ja sosiaalihuoltolain mukaista asiakasprosessin kuvausta. Kajaanin lastensuojelussa kah-
den lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaa on muutettu siten, että he vas-
taavat sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista, joka sisältää lastensuojelu-
tarpeen arvioinnin. Kajaanin osalta on valmisteltu uudenlaista arviointityöryhmää, jossa nämä 
työntekijät tekevät edellä esitettyjä tehtäviä ja työryhmään tarvitaan vielä lisäresursseja, jotta 
voidaan sosiaalihuoltolain tuomat muutokset täyttää ja toteuttaa Kajaanin lapsiperheiden palve-
lujen osalta. Muiden kuntien osalta ei erillisiä työryhmiä voida perustaa, vaan tehtävät sisällyte-
tään jo olemassa oleviin resursseihin. Tämä osaltaan lisää lastensuojelun sosiaalityöntekijöi-
den työtä ja vaikuttaa säädetyissä määräajoissa pysymiseen.   
 
Lastensuojelun sijaishuoltoon vuoden 2015 aikana saatiin yksi sosiaalityöntekijän vakanssi 
lisää ja kahden sosiaalityöntekijän työpanos on vakiintunut tammikuun 2016 aikana. 
Lastensuojelun sijaishuollon toimintaa on kehitetty. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät ja ohjaaja 
ovat valmistelleet perhehoitoon kohdentuvia lomakkeita ja niitä on otettu käyttöön töiden 
helpottamiseksi lastensuojelussa.  Perhehoitajille maksettavien perhehoidon palkkioiden ja 
kulukorvausten maksutaulukon uudistusta on valmisteltu ja asia pyritään viemään 
päätettäväksi hallituksen kokoukseen kesäkuussa 2016. Palkkioden maksutaulukointia pyritään 
selkiyttämään ja muuttamaan siten, että se vastaa tämän päivän lasten hoidollisuudentarvetta 
lastensuojelun perhehoidossa.  
 
Lastensuojelun palvelujen osalta on valmisteltu tarjouspyyntöä lastensuojelun 
asumispalveluiden kilpailpailuttamista varten. Aiemmat puitesopimukset ovat voimassa 
28.2.2017 saakka. Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena on lastensuojelulain (417/2007) 
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mukaisen sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito, sijaishuollon luvanvarainen ympärivuo-
rokautinen ammatillinen perhekotihoito, lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuoro-
kautinen laitoshoito sekä perhekuntoutus ja ensikotihoito. Lisäksi on valmisteltu tarjouspyyntö 
koskien sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista ja palveluista 
ajalle 1.1.2017 - 31.12.2020 (optioineen 2022). Hankinnan kohteena ovat ammatillinen lapsi-
perheiden kotipalvelu, ammatillinen lapsiperheiden perhetyö, ammatillinen lastensuojelun te-
hostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta.  
 
Toiminnallisena muutoksena oli päätetty, että lapsiperheiden sosiaalipalvelujen henkilöstö ei  
käsittele toimeentulotukihakemuksia 1.1.2016 alkaen lukuun ottamatta jälkihuoltoa. Muutos on 
toteutunut lapsiperheiden sosiaalipalvelujen osalta kohtuullisen hyvin ja osaltaan vapauttanut 
lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden työaikaa lastensuojelutyöhön ja toimeentulotuet kokonai-
suutenaan on käsitelty aikuissosiaalityön puolella jälkihuoltoa lukuun ottamatta. Lastensuojelun 
ja aikuissosiaalityön yhteistyöhön on tältä osin kiinnitetty huomioita ja pyritty parantamaan ja 
selkiinnyttämään perheellisten toimeentulotuki asioissa. Aikuissosiaalityön puolelta on poikke-
usjärjestelyin hoidettu ajalla 1.1. – 30.4.2016 Kuhmon ja Sotkamon lastensuojelun jälkihuol-
tonuorten toimeentulotukiasiat, koska lastensuojelun työntekijävajauksen vuoksi koko lasten-
suojelunhenkilöstön työpanos on täytynyt kohdentaa lastensuojelutyöhön.  
 
Perhetyöhön on luotu uudenlainen toimintamalli 1.3.2016 alkaen siten, että perhetyön pyynnöt 
on keskitetty kaikista Kainuun soten kunnista tiimivastaavalle Kajaaniin. Perhetyön uusia pyyn-
töjä on tullut aikavälillä 1.1. – 30.4.2016 Kajaanissa 36 ja muissa kunnissa yhteensä 22. Lapsi-
perheiden perhetyössä palvelutarpeeseen ei ole kyetty vastaamaan omaan toimintaan varatuil-
la henkilöstöresursseilla. Kajaanissa toimii 50 %:n työpanoksella perheohjaaja ilman määrära-
havarausta, mutta tästä huolimatta Kajaanin perhetyössä on ollut keskimäärin 10 perhettä jo-
nossa koko ajan aikavälillä 1.1.–30.4.2016. Muissa kunnissa sosiaalihuoltolain mukainen per-
hetyö on järjestynyt ilman jonotusta. Suomussalmella ja Sotkamossa on annettu molemmissa 
kunnissa yksi kielteinen päätös lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä resurssipulan vuoksi. 
Perhetyön resurssien riittämättömyyden seurauksena osa lastensuojelun tehostetusta perhe-
työstä on jouduttu toteuttamaan ostopalveluna.   
 
Lapsiperheiden kotipalvelusta on tehty koko Kainuun soten alueella 112 myönteistä päätöstä, 
20 osittain myönteistä päätöstä ja 26 kielteistä päätöstä aikavälillä 1.1.–30.4.2016. Osittain 
myönteiset ja kielteiset päätökset johtuvat siitä, että työntekijöitä ei ole ollut saatavilla asiakkai-
den tarpeen määrittämänä aikana. Kielteisissä päätöksissä asiakkaiden palvelutarve on liittynyt 
lähinnä vanhemman tai lapsen hoitokäynteihin tai muihin asiointikäynteihin.  Lapsiperheiden 
kotipalvelua on myönnetty ostopalveluna 11 perheelle, koska kotipalvelu on katsottu välttämät-
tömäksi perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi. Välttämätön kotipalvelun tarve on syntynyt 
pääasiassa perheiden äkillisesti muuttuneesta tai muuten erityisestä elämäntilanteesta. Lapsi-
perheiden välttämätön kotipalvelu ei ole nykyisillä resursseilla järjestynyt missään Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon jäsenkunnassa, ja erityisesti kotipalvelua on ostettu Kuhmoon. Pal-
velutarpeen lisääntymiseen vaikuttavana tekijänä on ollut osin 1.1.2015 sosiaalihuoltolain 19 
§:n kotipalvelua koskeva muutos ja kokonaisuutena 1.4.2015 voimaan tullut uusi sosiaalihuol-
tolaki sekä lastensuojelulain muutos. Lain myötä kuntalaisilla on subjektiivinen oikeus välttä-
mättömään kotipalveluun. Kotipalvelun myöntämisen kriteereitä on tarkistettu loppuvuodesta 
2015 ja Kainuun soten hallitus on vahvistanut lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 
ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen. Kainuun soten hallitukselle on valmisteilla palvelusetelin 
käyttöönotto lapsiperheiden kotipalveluihin. Palvelusetelin käyttöönotto voi parantaa kuntalais-
ten palveluja, tasaamalla mm. ruuhkahuippuja. 
 
Kainuun sote on ollut mukana Pohjois-Suomen Lasten Kaste – hankkeessa, joka on toiminut 
1.2.2014 alkaen ja päättynyt 31.3.2016. Kainuun soten toiminnallinen osakokonaisuus on ollut 
mukana lastensuojelu-teemassa. Hankkeen tavoitteena oli hyvinvoinnin ja osallisuuden lisää-
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minen lapsiperheiden arjessa ja oikea-aikaisen tuen kohdentaminen. Perhetyön ja lastensuoje-
lun henkilöstö osallistuivat aktiivisesti Lasten Kaste – hankkeeseen. Hankkeen aikana osa 
työntekijöistä on osallistunut erilaisiin koulutuksiin kuten Lapsen ääni – prosessikoulutukseen, 
sosiaalityön dokumentaatio - koulutukseen ja intensiivisen päihdeperhetyön – koulutukseen. 
Hankkeen aikana aloitettiin kehittäjäasiakastoiminta yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton 
ja Kainuun Kriisikeskuksen kanssa. Kehittäjäasiakkaat osallistuivat säännöllisiin tapaamisiin ja 
suunnittelivat yhdessä työntekijöiden kanssa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää ma-
teriaalia. Hankkeen tuotoksina syntyi Miten minä kommunikoin? -työkirja ja SOSSU-video, jotka 
julkaistiin maaliskuussa 2016.  
 
Lasten Kaste -hankkeessa aloitettiin huostaan otettujen lasten vanhemmille suunnattu Voikuk-
kia -vertaistukiryhmä, jota on toteutettu kahdelle eri ryhmälle. Tammikuussa 2016 alkaneeseen 
Voikukkia -ryhmään on osallistunut perhetyöstä tiimivastaava ja lastensuojelusta sosiaalityön-
tekijä. Lisäksi hankkeen aikana alkuvuonna 2016 alettiin kehittää lastensuojelun tehostetun 
perhetyön mallia yhdessä monialaisen verkoston kanssa. Kehittämistyö on jatkunut hankkeen 
jälkeen perhetyön ja yhteistyökumppaneiden välisenä omana toimintana. Tehostetun perhe-
työn mallin toteuttamista käytännössä kuntayhtymän omana työnä vaikeuttaa perhetyön selkeä 
resurssipula.   
 

Aikuissosiaalipalvelut: 

Aikuissosiaalipalveluissa valmistauduttiin perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymiseen Kelan 
tehtäväksi vuoden 2017 alusta. Toimeentuloturvan tulosyksikköön arvioitiin jäävän tarve 15 
työntekijälle. Irtisanomisuhka koski 25 henkilöä, minkä vuoksi käytiin yhteistoimintaneuvottelut. 
Käynnistettiin rekrytointi 12 uuden toimistosihteerin virkaan. Vastuualueella aloitti Kela-siirron 
valmistelutyöryhmä. Paikallinen yhteistyö Kelan kanssa käynnistettiin. Osallistuttiin 
valtakunnalliseen Kuntaliiton ja Kelan valmisteluun.  
 
Toimeentulotuen käsittelyssä palvelutakuu ei toteutunut täysin. THL:n huhtikuun seurannan 
mukaan huhtikuussa saapuneista  3 014 hakemuksesta 7 kpl:n käsittely viivästyi, mikä on 0,23 
% hakemuksista. Määräajassa käsiteltiin 99,77 % hakemuksista. Toimeentulotukilain 
edellyttämässä seitsemän arkipäivän määräajassa asiakkaille pystyttiin antamaan 
tapaamisaika sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle aina Hyrynsalmella, Paltamossa, 
Ristijärvellä ja Sotkamossa. Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskusteluun toteutui pidemmän ajan kuluessa. 
 
Käynnistettiin yhdessä Virta II –hankkeen kanssa työryhmätyöskentely sosiaalisen kuntoutuk-

sen kehittämiseksi Kainuu sotessa. Työryhmän raportti valmistuu kesällä. 

Otettiin käyttöön sosiaalihuoltolain 35 §:n mukainen ilmoituslomake. Informoitiin asiasta 
vastuullisia viranomaistahoja. Kehitettiin ilmoitusten käsittelyprosessi. Ilmoitusten määrää ja 
sisältöä seurataan. 
 
Käynnistettiin sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tehtävänjaon uudistaminen 
sosiaalihuoltolain mukaisesti. Kaikille asiakkaille ei ole nimetty omatyöntekijää. Omatyöntekijän 
nimeäminen helpottuu, kun ammattiryhmien tehtävänjako on selkeytynyt. 
 
Työllistymistä tukevassa monialaisessa yhteispalvelussa (Kainuun TYP) kehitetään 
yhteispalvelua TE-toimiston ja Kelan kanssa vastaamaan uuden työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain edellytyksiä. Kainuun soten sosiaalityön, Kelan ja 
TE-toimiston työntekijöille on laadittu yhteispalveluun ohjaamisen ohjeistus. Asiakasprosessin 
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ja lomakkeiston päivittäminen on aloitettu. On osallistuttu Kainuun työllisyydenhoidon käsikirjan 
valmisteluun.  
Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkojen etsintää on tehostettu. Työtoimintapaikkoja 
voivat tarjota kunnat, kuntayhtymä, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt. Asiakasesite ja esite 
työtoimintapaikkojen tarjoajille on päivitetty. Kuntouttavassa työtoiminnassa on aloittanut 
uutena esimiehenä Kaisa Karhu-Härkönen. Hänen tehtäväänsä kuuluu myös sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen vastuualueella. 
 
Jatkettiin pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittelyä ja 
moniammatillisen toimintamallin kehittämistä yhteistyössä terveydenhuollon ja TE-toimiston 
kanssa. Kehitettiin sosiaalisen luototuksen toimintamallia ja lisättiin sosiaalisen luoton 
pääomaa 50 000 eurolla. 
 
Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat raportointijaksolla talousarvion mukaisesti. 
Toimeentulotukea myönnettiin 2,3 M€ (talousarviossa varattu 2,2 M€). Henkilöstökulujen 
toteuma oli 0,95 M€ eli kulut toteutuivat suunnitellusti. 
 
Vammaispalvelut: 

Sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammaisten asumisen ohjelman seurantaryhmän 
loppuraportti valmistui. Kainuun Sotesta seurantaryhmään osallitustui vastuualuepäällikkö. 
Raportin hyvinä käytänteinä kuvattiin Kainuun tehostetun tukiasumisenmalli ja Kainuun 
perhehoidon toimintamalli.  
 
Vammaispalvelun henkilöstörakennetta monipuolistettiin palkkaamalla sosionomin koulutuksen 
saaneita henkilöitä kehitysvammayksiköihin. Sosiaaliohjaajan virka muutettiin 
sosiaalityöntekijän viraksi kehitysvammapalveluissa. Tällä tavalla voidaan vastata 
sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon ammattihenkilölain vaatimuksiin. Ennalta ehkäisevänä 
palveluna perustettiin viittomakielen/puhevammaisten tulkin tehtävä. Tällä korvataan 
ostopalveluna hankittu palvelu.  
 
Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon purkamiseen liittyvä rakennusinvestointi 
käynnistyi Kajaanissa (Rajamiehentien asunnot). Laitoshoidon purkaminen näkyy 
perhepalvelujen tulosalueella kasvaneina Haipro ilmoituksina (kyseessä aikuiset henkilöt). 
Leivolan muuntoremontti hanke Sotkamossa ja Mäntykangaskodin remonttihanke Kuhmossa 
ovat meneillään. Mäntykangaskodin toiminnan muuttamista tehostetuksi tukiasumiseksi 
työstetään. Ryhmäkoti Kulmalan toiminta Sotkamossa päättyi. Hyrynsalmen Helmen remontti 
on käynnissä.  
 
Lasten laitoshoidon purkamisen valmisteluun ja toimintamallin muuttamiseen avohuollon 
palveluksi perustettiin työryhmä. Lisäksi valmisteltiin asumisen ostopalvelujen kilpailuttamista ja 
valmisteltiin toimintaohjetta kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisen vahvistamiseksi 
(kehitysvammalain muutos). 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

Perhepalveluiden keskeiset kehittämistoimet ja tavoitteet vastuualueittain (suluissa yhteys stra-
tegiseen päämäärään; esim. kohta 5.3 viittaa strategian kohtaan: uudistamme ja kehitämme 
Kainuun päivystävää keskussairaalaa ja vaativaa erikoissairaanhoitoa): 
 
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Ritva Ke-
ravuo, ylihoitaja Marja-Liisa Haataja): 

 lastenlääkärien rekrytointi onnistuu ja lastenlääkärien määrä kasvaa – synnytykset ja 

neonatologinen tehohoito säilyvät Kainuussa (5.3) 

 neuvola-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen: lakisääteisten tarkastus-

ten toteutuminen ja perheiden kokonaisvaltainen huomioiminen (2.1) 

 seksuaaliterveyden edistäminen ja huomioiminen luonnollisena osana lapsiperheiden 

terveydenhuollon palveluja (1.1) 

 tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä – hoitoketjujen päi-

vittäminen – yhteys uuden sairaalan suunnitteluun (5.5) 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue (vs. vastuualuepäällikkö Tarja Juppi): 

 uuden sosiaalihuoltolain vieminen käytäntöön; asiakasprosessin selkeyttäminen, henki-

löstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi (2.1; 4.1) 

 lastensuojeluun muodostetaan kolme tiimiä; arviointitiimi, avohuollon tiimi ja sijaishuollon 

tiimi (2.1) 

 ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen korjaavan työn rinnalla ja 

palvelujen joustavuus: kotipalvelutyön kehittäminen, tehostettu perhetyö lastensuojelu 

perheisiin (2.1; 6.2) 

 painopisteen siirtäminen erityispalveluista yleispalveluihin (huom. uusi sosiaalihuoltolaki 

2015) (2;8) 

 asiakkaiden ja perheiden ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin puututaan varhaisessa 

vaiheessa (5.5; 8) 

 verkostoyhteistyötä sekä palveluketjuja kehitetään yli hallintorajojen (2; 8) 

 dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäi-

seksi 4/ 2015 voimaan astuneen laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti (4) 

 sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen, yhteistyö Omasote- hankkeen kanssa (5.4) 
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 sosiaalipäivystyksen toimivuus - oikein kohdennetut toimenpiteet virka-ajan ulkopuolella; 

sosiaalipäivystystä kehitetään sisällöllisesti (4) 

 lastensuojelun sijaishuollon liittyvien palveluiden tuottaminen Kainuussa (Salmilan toi-

mintojen kehittäminen; mm. lähisuhdeväkivalta) (4) 

 alle 18-vuotiaiden sekä lapsiperheiden päihdetyötä kehitetään osana soten perhepalve-

luja (5.5) 

Aikuissosiaalityön vastuualue (vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen): 

 aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti (toiminta painottuu liikaa akuuttei-

hin sosiaalihuollollisiin tehtäviin pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kustannuksella, 

mihin vaikuttavat käytössä olevat henkilöresurssit) (4.1) 

 työllistymisen esteitä poistetaan ja ammattiin valmistumista ja työllistymistä edistetään 

yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, erityisenä painopistealueena nuoret ai-

kuiset ja työvoiman palvelukeskustoimintaa kehitetään 2015 voimaan astuvan lain mu-

kaisesti (5.5) 

 asiakkaiden palvelutarvearviointiin ja asiakassuunnitelmien laatimiseen kiinnitetään eri-

tyistä huomiota, sosiaalityön keinovalikoimaa ja menetelmiä monipuolistetaan, mm. 

ryhmämuotoisen palvelun ja asumisen ohjauksen kehittäminen yhdessä hankkeiden 

kanssa (4.2; 2.4) 

 sosiaalisen luototuksen laajentaminen ja markkinointi oikealle kohderyhmälle 

 omatyöntekijän nimeäminen asiakkaille uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti ja omatyön-

tekijän tehtävien ja vastuun selkiyttäminen (2.4) 

 toimeentulotuen kehittäminen: toimeentulotuen sähköistä asiointia lisätään, tavoitteena, 

että lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 %:sti, varaudutaan vuonna 2017 tapahtu-

vaan perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymiseen Kelan tehtäväksi (2.1) 

 sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen sosiaalihuoltolain mukaisesti 

 kehittäjäasiakastoimintaa kehitetään asiakkaan osallisuuden lisäämiseksi yhdessä Virta 

2 -hankkeen kanssa 

 henkilöresursoinnin riittävyys kartoitetaan toimintasuunnitelman mukaisten kehittämis-

toimenpiteiden mahdollistamiseksi (4.1) 

 asiakasohjauksen selkiyttäminen TYP-lain mukaiseksi 
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 eläkemahdollisuuksien selvittämiseen liittyvän toimintamallin kehittäminen yhdessä mui-

den toimijoiden kanssa, valmiuksien lisääminen sosiaalisen selvityksen tekemiseen (5.5) 

 osallistutaan Kainuun työllisyysohjelman laatimiseen 

Vammaispalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen):  

 ennaltaehkäisevän työn lisääminen ja kuntoutusohjauksen lisääminen (5.5; 5.4) 

 palveluohjauksen ja -suunnittelun kehittäminen (5.5; 5.4) 

 jalkautuvien palvelujen kehittäminen (erityispoliklinikan ja akuuttiyksikön henkilöstön yh-

teistyönä) poliklinikan työntekijät ”jalkautuvat” muun henkilöstön kanssa avopalveluihin 

(5.3; 5.5) 

 laitoshoidon hajauttaminen, perhehoidon lisääminen ja tilapäisen/lyhytaikaisenhoidon li-

sääminen lähipalveluna (2.4; 2.5) 

 työ- ja päivätoimintojen kehittäminen (2.4; 2.5) 

 vammaispalvelun sosiaalityön kehittäminen (4.2) 

 

Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 

Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2016 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua 
noudattaen. Käytännössä talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä, 
joita vastuualueet ja tulosyksiköt esittivät vuosille 2015–2016 toiminnallisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi, mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi palvelutakuun toteutumista. Perhepalveluissa 
myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksilöiden subjektiivisiin 
oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite on yleisluonteinen (ns. 
määrärahasidonnaisia palveluja).  
 
Kuntakokouksen (2.9.2015) perusteella Kainuun soten vuoden 2016 kustannusten kasvu saa 
olla enintään vuoden 2015 käyttösuunnitelma lisättynä +2 % kustannusten kasvulla. Historialli-
sesti toimintakulujen muutos on ollut keskimäärin +7,5 % tulosalueella vuosina 2005–2012 ja 
+4,7 % vuonna 2014. Vuoden 2015 jäsenkuntien kuntakierroksella ei tehty perussopimuksen 
mukaisia muutoksia asukkaiden palveluihin, eikä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 
mukaista palvelutuotannon nykytilaa ole muutettu. Talousarvion toteutumiseksi suunnitellusti 
palvelutarpeen ja palveluiden kysynnän tulisi vähentyä kaikilla vastuualueilla. Kainuun soten 
hallitus on linjannut kokouksessaan (30.9.2015), että talousarvion toimintakulut saavat kasvaa 
enintään 0,8 % vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden. 
 
Tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai hoito- ja palveluta-
kuun tarkentumiseen liittyviin asioihin. Karkeasti arvioiden talousarvioesitys sisältää toimintaku-
luissa noin 3–4 miljoonan euron suuruisen riskin talousarvion ylittymiselle, kun talousarvioesi-
tystä verrataan vuoden 2015 tilinpäätöksen ennusteeseen ja vuoden 2014 tilinpäätökseen. Ta-
lousarviota saatetaan joutua muuttamaan kesken talousarviovuoden, mikäli määrärahat osoit-
tautuvat riittämättömäksi ja jollei tulosalueiden välillä ole mahdollista tehdä määrärahan siirtoja. 
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Talousarvioesitys ei sisällä tulosyksiköiden esittämiä henkilöstölisäyksiä, mikä voi aiheuttaa 
tarpeen lisätä henkilöstöä kesken talousarviovuoden (erit. lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja 
aikuissosiaalityön palvelutakuu) tai aiheuttaa valvovien viranomaisten hallinnollista ohjausta ja 
pakkokeinoja (esim. uhkasakon asettaminen). 
 

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue  

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 

  

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

 

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä  

Kansantautien  
vakioitu summa-
indeksi 

128,1 (vuoden 
2014 tieto) 

128 120 Terveyden edistä-
misen toimen-
pideohjelma 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Yhteistyöverkos-
tojen, kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemusasian-
tuntijoiden määrä 

2 kuulemistilai-
suutta / kunta 

20 kehittäjä-
asiakasta 

1 kuulemistilai-
suus / kunta 

3 asiakasraatia 

50 kehittäjä-
asiakasta / 
kokemusasian-
tuntijaa 

10 asiakasraa-
tia 

 

100 kehittäjä-
asiakasta / 
kokemus-
asiantuntijaa 

Yhteistyöverkoston 
kokoaminen ja 
uusien toimintata-
pojen kehittäminen 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Kehityskeskuste-
lujen %-osuus 
(yli vuoden kes-
toisissa palve-
lusuhteissa) 

Turvallisuus-
kulttuurikysely 
(joka 3. vuosi) 

Toteutunut 
osittain 

 

 

Tehty 2012 

Toteutuminen 
100 % 

Toteutuminen 
100 % 

Toteutumisen palkit-
seminen työhyvin-
vointi-rahalla 

 

Uusintakyselyt 

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

Sairauspoissa-
olot 

Työhyvinvointi-
kysely 

Täydennyskoulu-
tuspäivät / henki-
lö 

 6376 pv/vuosi 

 

 

 

13,0 pv / HTV 

3,6 

 

3,0 

 

10,0 pv / HTV 

yli 4,0 

 

yli 3,0 

Työn joustot 

 

 

Koulutustarjonnan 
päivittäminen 

 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Ulkokuntalaisten 
lkm  terveyden-
huollossa 

--- Järjestelmän 
kehittäminen 
valinnanvapau-
den mittaami-
seen 

Järjestelmä 
käytössä 

Sähköinen seuran-
ta potilas- ja asia-
kastieto-
järjestelmien osak-
si 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutu-
minen 

 

 

 

    

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tu-
lokset 

 
 
 

Yhteydenotot 
potilasasiamie-
heen 

 

Jononpurkua 
on jouduttu 
vielä tekemään 
radiologiassa ja 
leikkaussalissa, 
mutta on vähe-
nemässä 

 

Ei ole vielä 
tehty 

 
 
 

Potilas- ja sosi-
aaliasiamiesten 
raportit 

 

 

Toteutuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

 

 

 

Käyttöönoton 
laajentaminen 
koko kuntayhty-
mässä 
 
 

Ohjauksen ja 
neuvonnan 
toteutuminen 

Toteutuu 100 % 
kaikilla osa-
alueilla 

 

 

 

Järjestelmä 
käytössä kaikil-
la osa-alueilla 
 
 
 

Ohjauksen ja 
neuvonnan 
toteutuminen 

Ennakoivan toi-
minnanohjaus-
järjestelmän kehit-
täminen 

 

 
 

Järjestelmän käyt-
töönotto ja koulu-
tus 

 
 

Omavalvonta-
ohjeiden päivit-
täminen 
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 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Asiakaskoke-
musten mittaus 

 

Tietotarpeet 

 

Paljon palveluja 
käyttävien asiak-
kaiden tunnista-
minen 
 

Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 

Mittaus haja-
naista 

 

Aloitettu 

 

 

-- 

 

Työ kesken 

 

500 mittausta / 
tulosalue 

 

Keskeisten tieto-
jen prosessointi 
toimii 
 

Menetelmien 
käyttö alkanut 

 

Tavoitteena 
katselmukset 
kaikilla vastuu-
alueilla kerran 
vuodessa 

Seuranta-
käytäntöjen 
vakiintuminen 
 

Tietojen analy-
sointi hyödyn-
nettävissä 
 

Menetelmien 
käyttö vakiin-
tunut 

 

Toteutuminen 
100 % 

Systemaattisen 
seurannan aloit-
taminen 
 

Johdon työpöy-
dän laaja käyt-
töönotto ja hyö-
dyntäminen 

Menetelmien 
käytön aloitus 
kaikilla tulos-
alueilla 

Esimieskoulutuk-
sen päivittäminen 
ja kehittäminen 

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisem-paan 
osallistu-miseen 
omaan hoito- ja 
palvelu-
prosessiinsa 

 

Sähköisten asioin-
tipalvelujen käyt-
töaste 

Verkkosivujen 
uudistamistarve 

 
 

Omasoten käyt-
tö noin 6.000 
asiakasta 

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 

 

Verkkosivujen 
uudistaminen 
aloitettu 

 

Omasotessa  
noin 10.000 
asiakasta 

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 
käytössä 

Verkkosivut 
osana palve-
lutuotantoa 

 

Omasotessa 
noin 30.000 
asiakasta 

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 
laajentunut 

Sähköisen palve-
lustrategian päi-
vittäminen vuosit-
tain 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

Tulos- ja vas-
tuualueiden yli 
menevät palve-
luketjut eivät 
toimi optimaali-
sesti 

Toimivia palve-
luketjuja raken-
teilla        5 - 10 

Toimivia palve-
luketjuja ra-
kennettu yli 10 

Tavoitteena yh-
den luukun palve-
lu aina silloin kun 
mahdollista 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissai-raanhoitoa 

Päivystysase-
tuksen erikoisala-
kohtaiset kriteerit 
täyttyvät 

Tehostamisen 
tarvetta 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Erikoisalakoh-
taiset kriteerit 
täyttyvät 

Rekrytointi ja 
koulutus 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 

Omavalvonta  Toimintajärjes-
telmän mukai-
set yhtenäiset 
toimintatavat 

Toimintajärjes-
telmän mukai-
set yhtenäiset 
toimintatavat 

Toimintajär-
jestelmän mu-
kaiset yhtenäi-
set toimintata-

Toimintajärjestel-
män jatkuva kou-
lut-taminen ja 
kehittä-minen 
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saatavuu-den, saa-
vutet-tavuuden ja 
korkean laadun 

määritelty koulutettu vat käytössä 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Toimintakulut 
toteutuivat 1,6 
milj. € käyttö-
suunnitelmaa 
pienempinä 

 

Tilinpäätös to-
teutuu talousar-
vion mukaan 

Tilinpäätös 
toteutuu talo-
usarvion mu-
kaan 

Tilinpäätös 

 

 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

Valtakunnalliset 
vertailutiedot 

 

 Käyttökoulutus 

 

Systemaatti-
nen koulutus ja 
tietojen hyö-
dyntämi-nen 

Kustannustietoi-
suuden ylläpitä-
minen ja kehittä-
minen osana 
täydennyskoulu-
tusta 

 

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 

YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 

Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja 

Välinehuolto

TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 4 110 4 428 7,7 4 250 -4,0 5 030 0 5 030 18,4 1 135 22,6

   Myyntituotot 961 1 036 7,8 1 029 -0,7 1 242 0 1 242 20,7 193 15,5

   Maksutuotot 255 270 5,9 285 5,6 228 0 228 -20,0 145 63,6

   Tuet ja avustukset 2 889 3 122 8,1 2 930 -6,1 3 464 0 3 464 18,2 762 22,0

   Muut tuotot 5 0 -100,0 6 0,0 96 0 96 1 500,0 35 36,5

TOIMINTAKULUT 22 935 26 841 17,0 30 494 13,6 32 335 525 32 860 7,8 10 475 31,9

       Palkat ja palkkiot 12 086 13 472 11,5 16 132 19,7 17 311 183 17 494 8,4 5 313 30,4

       Henkilösivukulut 3 235 3 362 3,9 4 256 26,6 4 422 42 4 464 4,9 1 455 32,6

   Henkilöstökulut 15 321 16 834 9,9 20 388 21,1 21 733 225 21 958 7,7 6 768 30,8

       Asiakaspalvelujen ostot 7 14 100,0 26 85,7 24 0 24 -7,7 1 4,2

       Muut palvelujen ostot 3 286 3 603 9,6 3 769 4,6 4 152 150 4 302 14,1 1 261 29,3

   Palvelujen ostot yhteensä 3 293 3 617 9,8 3 795 4,9 4 176 150 4 326 14,0 1 262 29,2

   Aineet ja tavarat 2 964 4 793 61,7 4 783 -0,2 4 785 150 4 935 3,2 1 781 36,1

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

   Vuokrat 1 352 1 587 17,4 1 521 -4,2 1 632 0 1 632 7,3 661 40,5

   Muut kulut 5 10 100,0 7 -30,0 9 0 9 28,6 3 33,3

TOIMINTAKATE -18 825 -22 413 19,1 -26 244 17,1 -27 305 -525 -27 830 6,0 -9 340 33,6

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

VUOSIKATE -18 826 -22 413 19,1 -26 244 17,1 -27 305 -525 -27 830 6,0 -9 340 33,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -631 -610 -3,3 -613 0,5 -743 0 -743 21,2 -127 17,1

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -19 457 -23 023 18,3 -26 857 16,7 -28 048 -525 -28 573 6,4 -9 467 33,1

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 457 -23 023 18,3 -26 857 16,7 -28 048 -525 -28 573 6,4 -9 467 33,1

Muutos-%

TP-15/

ks-16 TA 2016
Talousarvio-    

muutokset KS 2016TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  
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Mittarit / Tunnusluvut   

Mittarit/Tunnusluvut TP 

2012 

TP 

2013 

TP  2014 

 

TP 2015 TA 2016 ta-

voite 

1-4 kk/2016 

Asukas, asiakas 

 

      

Lääkehuollon toimitusrivit 86.427 86.800 83.716 88.042 

 

86.000 27.300 

Ensihoidon hälytykset 22.960 24.294 24.787 23.676 25.200 noin 8.000 

Laboratoriosuoritteet 1.165.74

3 

1.170.00

0 

1.200.000 1.203.000 1.190.000  

Leikkausten määrät 6.950 6.948 6.816 6.522 7.100  

Radiologian tutkimukset 60.147 57.493 61.441 63.105 61.500  

Henkilöstö ja uudis-

tuminen 

      

Sairauspoissaolot 4.422 pv 3.481 pv 4.904 pv 6.376 pv 3.000  

HTV 304,8 265 301,1 376 360  

Johtaminen, palve-

luiden järjestäminen 

ja tuotantotavat 

       

 

Infektioiden torjuntaoh-

jelma 

80 % 80 % 85 % 90 % 90 %  

Talous       

       

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2016 

 

Lääkehuolto 

Lääkehuollon varastoautomaatin käyttö laajentuu ja vapauttaa asteittain henkilötyöpanosta 
osastofarmasiaan. Osastofarmasiapalvelua kehitetään siten, että yksiköissä hoitohenkilökun-
nan työpanosta vapautuu hoitotyöhön. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään (Marela) 
liitettäviä älylääkekaappeja pilotoidaan osana Uusi sairaala –hanketta kesästä 2016 alkaen. 
 

Radiologia 

Magneettikuvauslaitteen toiminta-aikaa laajennetaan siten, että nykyisestä yhdestä työvuorosta 
siirrytään arkipäivisin asteittain kahteen työvuoroon henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Muu-
toksella tavoitellaan kalliin laiteinvestoinnin kustannustehokkuuden lisäämistä. Radiologian päi-
vystys on toiminut 2015 päivystysasetuksen mukaisesti, ja päivystysvalmiuden hyödyntämistä 
hoitologistiikassa kehitetään edelleen 2016. 
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Leikkaus-anestesia 

Leikkaussalihoitajien mitoitusta arvioidaan ja seurataan 2015-2016 päivystysasetuksen (1.1.15)  
ja siihen liittyneen työaikamuutoksen (1.6.15) yhteydessä. LEIKO –yksikön käyttöönoton (4/15) 
jälkeen tavoitteena on vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen hoitopäiviä Uusi sairaa-
la –hankkeen mukaisesti, mikä edellyttää LEIKO/PÄIKI –palveluun sopivien potilasryhmien ar-
viointia. HERKO (heräämöstä kotiin) –toimintaa pilotoidaan 2016 aikana.  
 

Teho ja tarkkailu 

Tehohoitoa ja tarkkailua vaativia toimintoja keskitetään edelleen Uusi sairaala –tavoitteiden 
mukaisesti yhteen toimintayksikköön, josta on saatu merkittävää toiminnallista hyötyä CCU –
yksikön siirrolla 4/15. Teho-osastolla pilotoidaan puheentunnistus –järjestelmää, jonka tavoit-
teena on vähentää sihteerityöpanosta varsinkin perustyöajan ulkopuolella. 

 

Ensihoito 

Ensihoidon yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa kehitetään siten, että päivystys- ja 
varallaolojen järjestelyjä ja niiden kustannusrakennetta kevennetään mahdollisuuksien mukaan 
ilman, että palvelutaso alentuu merkittävästi. Ensihoidon yhteistoimintaa muiden sote –
toimintojen kanssa jatketaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Yhden hoitajan mallin pilotoin-
tia ensihoidossa valmistellaan syksylle 2016. 
  

Patologia 

Vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut Kainuun alueella järjestetään yhteistyössä Kainuun polii-
sin ja hankintatoimiston yhteistyönä. Avoinna oleva patologian erikoislääkärin virka laitetaan 
hakuun 2016, oman työn ohella mahdollisuus digi-patologian kehittämiseen.  
 

Hoidolliset tukipalvelut 

Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2016 keskussairaalan ulko-
puolelle. Toiminnan muutokset tehdään Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti. Vä-
linehuollossa jatketaan laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2016. 

 

Muut vuoden 2016 muutokset 

NordLab –laboratoriokeskuksen aloitteesta kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja 
isotooppilaboratorion toiminnat (4 HTV + varahenkilöt) ovat siirtyneet 1.4.2016 alkaen Kainuun 
soten vastuulle. Toiminnat on siirretty hallinnollisesti radiologian vastuualueelle siten, että  
muutoksella ei ole vaikutusta asiakaspalveluun ja henkilöstöön. 
 
Lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päi-
vystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –korvauksia pyritään tätä 
kautta lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan laatua. 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

 

Lääkehuolto 

Lääkehuollon varastoautomaatin käyttö laajentuu ja vapauttaa asteittain henkilötyöpanosta 
osastofarmasiaan. Osastofarmasiapalvelua kehitetään siten, että yksiköissä hoitohenkilökun-
nan työpanosta vapautuu hoitotyöhön. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään (Marela) 
liitettäviä älylääkekaappeja pilotoidaan osana Uusi sairaala –hanketta.  
 

Radiologia 

Magneettikuvauslaitteen toiminta-aikaa laajennetaan siten, että nykyisestä yhdestä työvuorosta 
siirrytään arkipäivisin asteittain kahteen työvuoroon henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Muu-
toksella tavoitellaan kalliin laiteinvestoinnin kustannustehokkuuden lisäämistä. Radiologian päi-
vystys on toiminut 2015 päivystysasetuksen mukaisesti, ja päivystysvalmiuden hyödyntämistä 
hoitologistiikassa kehitetään edelleen 2016. 
 

Leikkaus-anestesia 

Leikkaussalihoitajien mitoitusta arvioidaan ja seurataan 2015-2016 päivystysasetuksen (1.1.15)  
ja siihen liittyneen työaikamuutoksen (1.6.15) yhteydessä. LEIKO –yksikön käyttöönoton (4/15) 
jälkeen tavoitteena on vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen hoitopäiviä Uusi sairaa-
la –hankkeen mukaisesti, mikä edellyttää LEIKO/PÄIKI –palveluun sopivien potilasryhmien ar-
viointia. HERKO (heräämöstä kotiin) –toimintaa pilotoidaan 2016 aikana.  
 

Teho ja tarkkailu 

Tehohoitoa ja tarkkailua vaativia toimintoja keskitetään edelleen Uusi sairaala –tavoitteiden 
mukaisesti yhteen toimintayksikköön, josta on saatu merkittävää toiminnallista hyötyä CCU –
yksikön siirrolla 4/15. Teho-osastolla pilotoidaan puheen tunnistus –järjestelmää, jonka tavoit-
teena on vähentää sihteerityöpanosta varsinkin perustyöajan ulkopuolella. 
 

Ensihoito 

Ensihoidon yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa kehitetään siten, että päivystys- ja 
varallaolojen järjestelyjä ja niiden kustannusrakennetta kevennetään mahdollisuuksien mukaan 
ilman, että palvelutaso alentuu merkittävästi. Ensihoidon yhteistoimintaa muiden sote –
toimintojen kanssa jatketaan jatkuvan kehittämisen periaatteella.  

  

Patologia 

Vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut Kainuun alueella järjestetään yhteistyössä Kainuun polii-
sin ja hankintatoimiston yhteistyönä. Avoinna oleva patologian erikoislääkärin virka laitetaan 
hakuun 2016, oman työn ohella mahdollisuus digi-patologian kehittämiseen.  
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Hoidolliset tukipalvelut 

Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2016 keskussairaalan ulko-
puolelle. Toiminnan muutokset tehdään Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti. Vä-
linehuollossa jatketaan  laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2016. 
 

Muut vuoden 2016 muutokset 

NordLab –laboratoriokeskuksen aloitteesta kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja 
isotooppilaboratorion toiminnat (4 HTV + varahenkilöt) siirtyvät 1.4.2016 alkaen Kainuun soten 
vastuulle. Toiminnat on tarkoitus liittää soten nykyiseen organisaatiorakenteeseen siten, että 
muutoksella on mahdollisimman vähän vaikutusta asiakaspalveluun ja henkilöstöön. 
 
Lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päi-
vystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –korvauksia pyritään tätä 
kautta lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan laatua.  
 

1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut  

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 

  

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Talous 

 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

tavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en kanssa ja pa-
nostamme tervey-
den edistämiseen 

Vakioitu kansan-
tautien sum-
maindeksi 
 
Vakioitu sairas-
tavuusindeksi 
 
PYLL 
 

Vakioitu kan-
santautien 
summaindeksi 
128,2  
Tieto ei saata-
villa 
 
Tieto ei saata-
villa 

<128 

 

 

 

<120/<112 

<120 

 

 

 

<115/<106 

Ennaltaehkäise-
vään 
työhön 
panostetaan 
 
Käynnissä 

 

Tunnistetaan 
väestöryhmien 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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<8600 

 

 

 

 

<8200 

väliset terveyserot 
ja toimenpiteet 
kohdennetaan 
eniten palveluja 
tarvitseville. 
 
Työ käynnistetty 
 
Olemassa 
olevat näyttöön 
perustuvat mene-
telmät 
sekä sairauksien 
ehkäisyssä 
että hoidossa 
otetaan 
laajalti käyttöön 
ja terveyden 
edistämisen ja 
ennaltaehkäisevä 
työ sisällytetään 
aina korjaavaan 
toimintaan 
niissä tutkimus-, 
hoito- ja kuntoutus- 
tilanteissa, 
joissa se on asiaan 
kuuluvaa ja 
luontevaa. 

Juurrutettavana 

Osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden 
edistäminen, 
vastuunotto 
omasta ja yhteisön 
hyvinvoinnista 

Kehitettävänä 

 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Pidettyjen asia-
kasraatien luku-
määrä aikayksi-
kössä 

Katselmuksissa 
ei ole ollut ke-
hittäjäasiakkai-
ta, mutta työ-
ryhmissä kyllä 

Vähintään 
1/tulosalue 

Käytössä jär-
jestelmä asia-
kasraatien jär-
jestämiseksi 

Yhteistyöverkosto-
jen kehittäminen 
ja kehittäjäasiak-
kaiden hyödyntä-
minen 
 
Yhteistyö jatkuu, 
mm soten ja poti-
lasjärjestöjen yh-
teiskokous pidetty 
4.5.16 

 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Asiakas saa riit-
tävästi ja moni-
puolisesti tietoa 
valinnanvapau-
desta.  

 

Suunnitellaan,  
esh:ssa ulko-
puolista lasku-
tusta seurataan 
ja samassa voi 
tarkistaa, onko 
maksusitoumus 
vai onko potilas 
muuten hakeu-
tunut muualle 

Tehostamme 
tiedotusta näiltä 
osin 

Väestö tietoi-
nen valinnan-
vapauteen liit-
tyvistä asioista, 
selkeä malli 
uusille palve-
luntarvitsijoille 

Tiedotteet toimipis-
teissä, vastaan-
otoilla asian läpi-
käyminen tarvitta-
essa 

Kainuun Soten 
verkkoviestintä 

Tiedotusta ja vies-
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hoitoon tintää tehostettu 

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin 

Potilasjonotilan-
teet 
 
Asiakaspalaut-
teet 
 
 
 

Toimenpitee-
seen pääsyä yli 
6 kk jonottanei-
ta oli yhteensä 
62. Hoidontar-
peen arvioon 
pääsy yli 3 kk 
odottaneita oli 
yhteensä 49. 
Huom! Lukuihin 
sisältyy puut-
teellisia merkin-
töjä, jolloin 
todellinen luku 
on huomatta-
vasti pienempi. 
 
Asiakaspalaut-
teita QPro –
järjestelmään 
annettiin 1495 
kappaletta.  
Asiakkaiden 
kokonaisarvio 
saamasta hoi-
dos-
ta/palvelusta oli 
4.3, asteikon 
ollessa 1-5.  
Avoimissa pa-
lautteissa kii-
tosta annettiin 
henkilökunnan 
asiakaspalve-
lulle ja kohtelul-
le sekä hoidolle 
ja palvelulle. 
Kehitettävää 
löytyi hoitoon 
pääsystä ja 
aikataulujen 
sujuvuudesta, 
asiakaspalve-
lusta ja tiedon-
saannista. 

Hoitoon pääsy 
toteutuu kaikilla 
osa-alueilla 
säädösten mu-
kaisesti 

Riittävä, 
osaava, hyvin-
voiva 
ja palvelualtis 
henkilökunta. 
Asiakaslähtöi-
nen 
hoitotyö 
 
 
 
Potilasturvalli-
suus 
on ankkuroitu 
toiminnan 
rakenteisiin ja 
toimintatapoihin 

Asiakaspalaut-
teiden ka vähin-
tään 4,3 

Hoitoon pääsy 
toteutuu kaikilla 
osa-alueilla 
säädösten mu-
kaisesti 

Riittävä, 
osaava, hyvin-
voiva 
ja palvelualtis 
henkilökunta. 
Asiakaslähtöi-
nen 
hoitotyö 

 

Potilasturvalli-
suus 
on ankkuroitu 
toiminnan 
rakenteisiin ja 
toimintatapoihin 

Asiakaspalaut-
teiden ka vähin-
tään 4,5 

Väestön terveys-
palveluiden 
tarve on tiedossa. 
Perusterveyden- 
huollon ja erikois- 
sairaanhoidon 
palveluita tuote- 
taan väestön 
tarpeita vastaavas-
ti 

Prosessien työs-
tämisessä asia-
kasnäkökulmaa 
korostetaan 

Resurssien suun-
taus siellä missä 
työtä on, joustava 
työvoiman liikuttelu 
(sisäinen + mahd. 
tarvittava hakume-
nettely, hallittu 
palvelujen osto) 

Koko Soten yhtei-
nen Osaamis- ja 
resurssityöryhmä 
työstää 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Esimiestyöhön ja 
johtamiseen liit-
tyviin koulutuksiin 
osallistuminen 

Työtyytyväisyys-
kyselyt 

Kehityskeskuste-
lut 

Johdon osallis-
tuminen alem-
man johdon ko-
kouksiin ja olo 
tavoitettavissa 

 

Esimiehille 
aloitettu muu-
tosjohtamiskou-
lutus kohti Uut-
ta Sairaalaa 

 

 

Esimiesten 
koulutus, LEAN 
ja muu johtami-
nen 

Linjakas ja 
tasapuolinen 
johtamisjär-
jestelmä, 
esimiehenä ja 
johtajana 
mielekäs 
työskennellä, 
vastuut sel-
keät 

Ollaan saatavilla, 
jalkautetaan LEAN-
ajattelua, johdon 
katselmukset, mah-
dollisuus koulutuk-
seen, tarvittaessa 
osallistustaan pala-
vereihin 

Johdon katselmuk-
set pidetty, LEAN-
tilaisuuksia pidetty 
henkilöstölle, koko-
uksiin osallistuttu 
kun mahdollista, 
kehityskeskusteluja 
hyvää vauhtia pidet-
ty 

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

Kehityskeskuste-
lujen toteuma 

Perehdytyksen ja 
uuden työnteki-
jän vastaanotta- 
misen onnistumi-
nen 

Poislähtevän 
työntekijän haas-
tattelu 
 

Työntekijöiden 
osallistaminen 
kehittämiseen 

Osittain tiedot 
puuttuvat, saa-
duilta osin ta-
voite täyttyy 

 

 
100% 
 
Henkilöstöä 
arvostava ja 
hyvä 
kohtelu kaikissa 
työyhteisön ja 
työntekijän 
kehitysvaiheis-
sa 
 

Terveyden ja 
sairaanhoidon 
palveluiden 
tulosalue 
on arvostettu 
ja uudistami-
seen 
kannustava 
työpaikka 

100% 

 

 
100% 

Henkilöstöä 
arvostava ja 
hyvä 
kohtelu kai-
kissa 
työyhteisön ja 
työntekijän 
kehitysvai-
heissa 

Terveyden ja 
sairaanhoidon 
palveluiden 
tulosalue 
on arvostettu 
ja uudistami-
seen 
kannustava 
työpaikka 

100% 

Perehdytysohjelmi-
en päivitys 

Osassa työyksiköitä 
käynnissä 

Työntekijöiden osal-
listaminen, LEAN-
johtamisen mene-
telmät sekä asiak-
kaan että työntekijän 
hyväksi, palkkahar-
monisointi 

Hukkahaaviajattelua 
jalkautettu. Pth:n 
osalta hukkahaavi-
koulutus on räätälöi-
ty keväällä terveys-
asemien vastaan-
otoille ja siihen on 
osallistuttu kaikista 
kunnista. Palkka-
harmonisointi käyn-
nissä 
 
Koulutus (työpaikka- 
ja muu) 

Osa jatkuvaa toimin-
taa 

 



67 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Benchmarking 
vastaavankaltai-
siin palveluntuot-
tajiin 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tuotettujen palve-
luiden yksikköhin-
tavertailu aiem-
paan 

Asiakasraadit 

 

Oikein suunnatut 
ja ajoitetut vakio-
raportointimene-
telmät toimin-
nanohjaukseen 

Pth vuonna 
2016, esh käyty 

Vastuut selkiy-
tetty. Tavoitteet 
pysyvät selkeinä 
vuosikellon mu-
kaisesti toimitta-
essa 

Keskeiset hoito-
ketjut osittain 
tehty, lisätyöstö 
jatkuu 

 

 

 

 

Hintavertailu 
strukturoitua 
toimintaa 

Asiakasraateja 
vähintään 
1/tulosalue 
 

Vakioraportointi-
järjestelmiä 
työstetään toimi-
jakohtaisiksi 

Vastuut selkiy-
tetty. Tavoit-
teet pysyvät 
selkeinä vuo-
sikellon mu-
kaisesti toimit-
taessa. 

Keskeiset 
hoitoketjut 
tehty 

 

 

 

 

Hintavertailu 
strukturoitua 
toimintaa 

Asiakasraati-
järjestelmä 
toiminnassa 
 

Vakiorapor-
tointijärjestel-
mä toiminnas-
sa 

Johdonkatselmukset 

Pidetty 100% 

Hoitoketjutyöstö 

Pth:n osalta elämän-
tapamuutosasiak-
kaan hoitoketjuun 
yhdistetty monet eri 
pitkäaikaissairaiden 
hoitoketjut 

Benchmarking-työstö 

Sekä soten että vas-
tuualue- ja työyksik-
kötasolla käynnissä 

Hintavertailutyöstö 

Käynnissä 

Asiakasraatien perus-
taminen 

Ei toteutettu toistai-
seksi 

Vakioraportointityöstö 

Johdon työpöytä 
käytössä 

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiinsa 

Hoitosuunnitelmi-
en määrä 

Hyvässä vauh-
dissa 

Hoitosuunnitel-
mien määrä 
+10% 2014 
tasosta, paljon 
tukea tarvitsevi-
en potilaiden 
tunnistaminen 
käynnissä, pal-
velukanavat 
kehitteillä 

Paljon tukea 
tarvitsevien 
potilaiden tun-
nistaminen ja 
analysointi 
tehty, hoito-
suunnitelmat 
tehty, palvelu-
kanavat toi-
minnassa 

Sähköisten palvelui-
den mahdollisimman 
laaja hyväksikäyttö, 
hoitosuunnitelmien 
teon juurruttaminen 

Suunnitteilla ja työs-
tettävänä, hoitosuun-
nitelmat jatkuvana 
prosessina etene-
mässä 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Muistutukset, 
valitukset ja kan-
telut 

  

 Määrä -20% v-
15 

Asiakaslähtöi-
set maakun-
nalliset palve-
luketjut läpi 
koko organi-
saation 

LEAN-menetelmä ja 
rajapintatyöryhmä 
palveluprosessien 
sujuvoittamiseksi, 
asiakaslähtöisyys 

Käynnissä 
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10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaanhoitoa 

Läpivirtausluvut 
niin päivystykses-
sä kuin poliklini-
koilla 

Päivys-
tysasetusta 
noudatetaan ja 
päivystys on sen 
mukaista. 
Päivystysase-
tuksen mahdol-
listama viikon-
loppu- ja arkipy-
hävastaanotto 
toimii Kuhmossa 
ja Suomussal-
mella 

Uuden sairaa-
laan 
toiminnan 
ja rakentamisen 
suunnittelu 
etenee sovitusti. 
Toiminnan to-
teuttamisessa 
tarvittavan 
henkilöstön 
saatavuus pys-
tytään turvaa-
maan  
 
Tarkastellaan 
henkilöstö-
resurssia koko-
naisuutena ja 
tarvittaessa 
suunnataan 
voimavaroja 
sisäisesti 

Kotiutetaan os-
topalveluita 
omaksi toimin-
naksi, kehite-
tään palkkaus-
järjestelmää 

Pysyvä, moti-
voitunut henki-
löstö, joka 
osallistuu aktii-
visesti kehit-
tämiseen 

Ostopalveluita 
ei tarvita kuin 
suunnitellusti 

Perehdytys, rekry-
tointi, palkkaharmoni-
sointi, LEAN-
menetelmä päällek-
käisten toimintojen 
minimoimiseksi, työn-
tekijöiden joustava 
liikuttelu sinne, missä 
työtä on 

Käynnissä 

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

 
Kantelut, mustu-
tukset ja valitukset 
 
HaiPro-ilmoitukset 
ja Läheltäpiti-
tilanteet 
 
Jonotilanteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yli kolme kuu-
kautta terveys-
keskuksen vas-
taanotolle odot-
taneita ei ole 
(tilastointivirheet 
korjataan).  Pää-
terveysasemalla 
purettu 400-500 
odottajan jono 
kahdessa kuu-
kaudessa omal-
la henkilöstöllä 
toimintoja kehit-
tämällä Hyvä 
potku –
hankkeessa. 
 
Takaisinsoitto-
järjestelmä ta-
kaa välittömän 
yhteydensaan-
nin terveyskes-
kukseen.  Jär-
jestelmän toimit-
tajan kanssa 
selvitetään on-

Potilasturvalli-
suuden 
ilmoitus- ja 
seurantajärjes-
telmän 
(HaiPro) käyttö 
vakiintuu kaikis-
sa 
työyksiköissä. 
Käytössä ole-
vanolevan 
olevan potilas-
tietojärjestelmän 
ongelmat tunnis-
tetaan ja korja-
taan  
 
Kantelut, 
muistutukset ja 
hoitovahingot -
5% -14- tasosta 
 
 
HaiPro – ilmoi-
tukset ja  
Läheltäpiti - 
tilanteet aikai-
semmalla tasolla 
 

Korkea lääkin-
nällinen 
ja hoidollinen 
ammattitaito. 
Hyvä palvelu-
jen 
laatu 

 

 

 

 

 

 

 

-15% -14-
tasosta 

 
 

HaiPro – ilmoi-
tukset ja  
Läheltäpiti - 
tilanteet aikai-
semmalla ta-
solla 

LEAN-menetelmä 
asiakaslähtöisyyden 
näkökulmasta, jolloin 
palveluiden jousta-
vuus lisääntyy eikä 
tule turhia katvealuei-
ta palveluiden saata-
vuudessa  

Käynnissä 

Henkilökunnan koulu-
tus 

Osa jatkuvaa toimin-
taa 
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gelmia, joita on 
esiintynyt 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Tätä seurataan 
sekä yksikkö-, 
vastuualue-, tu-
losalue kuin myös 
kuntayhtymätasol-
la ja palautejärjes-
telmä toiminnassa 

Seurataan 
säännöllisesti 
sekä tulos- että 
vastuualuetasol-
la 
 

Tulosalue on 
pysynyt asete-
tussa 
talousarvio-
kehyksessä 

 

Tulosalue on 
pysynyt asete-
tussa 
talousarvio-
kehyksessä, 
siitä huolimatta 
pystytään ke-
hittämään 
toimintaa laa-
ja-alaisesti 
edelleen 

Jatkuva talouden 
seuranta ja suunnitte-
lu, poikkeamiin rea-
gointi ennakoivasti, 
vaihtoehtoiskustan-
nusten määrittely, 
esim. oma versus 
ostettu palvelu 

Talouden toetuma 
edennyt suunnitellus-
ti. Talouspäällikkö 
osallistunut tesa-
johtoryhmään yhtei-
sen suunnittelun ke-
hittämiseksi 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

Kansalliset tuotta-
vuusvertailuluvut  

Resurssivaje 
pakottaa edel-
leen osittaisiin 
ostoihin 

Tuottavuus kes-
kiarvoa parempi 
kansallisissa 
vertailuissa 

 

Tuottavuus 
keskiarvoa 
parempi kan-
sallisissa ver-
tailuissa 

Työntekijöiden jous-
tava liikkuvuus sinne 
missä työtä on yli 
yksikkö-, vastuualue- 
tai tulosaluerajojen. 
Potilaat oikeassa 
paikassa oikeaan 
aikaan ja turha odot-
telu, jonotus ja uudet 
käynnit minimiin 

Osaamis- ja resurssi-
työryhmä työstää, 
prosesseja työste-
tään 

Samassa 
organisaatiossa 
toimimisen 
tuoman 
synergiaedun 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen 
kaikilla toiminnan 
eri tasoilla. 

Työkiertoa aloitel-
laan.Työstö meneil-
lään, vaatii pitkäjän-
teistä ja jatkuvaa 



70 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

asennemuokkausta 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-         

HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, 

Suun terv.huolto, Operatiivinen hoito, 

Konservatiivinen hoito, Vastaanottot. ja 

tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut

TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 14 765 15 676 6,2 16 051 2,4 17 164 920 18 084 12,7 6 071 33,6

   Myyntituotot 6 863 7 100 3,5 7 038 -0,9 8 009 0 8 009 13,8 2 026 25,3

   Maksutuotot 7 842 8 482 8,2 8 969 5,7 9 128 920 10 048 12,0 4 004 39,8

   Tuet ja avustukset 1 6 500,0 6 0,0 8 0 8 33,3 3 37,5

   Muut tuotot 59 88 49,2 38 -56,8 19 0 19 -50,0 38 200,0

TOIMINTAKULUT 104 616 108 040 3,3 109 991 1,8 109 317 320 109 637 -0,3 34 069 31,1

       Palkat ja palkkiot 42 631 43 800 2,7 45 361 3,6 47 152 0 47 152 3,9 14 724 31,2

       Henkilösivukulut 11 246 11 227 -0,2 12 065 7,5 12 619 0 12 619 4,6 4 031 31,9

   Henkilöstökulut 53 877 55 027 2,1 57 426 4,4 59 771 0 59 771 4,1 18 755 31,4

       Asiakaspalvelujen ostot 20 459 20 392 -0,3 20 956 2,8 18 138 820 18 958 -9,5 5 397 28,5

       Muut palvelujen ostot 14 977 18 859 25,9 18 162 -3,7 17 024 -500 16 524 -9,0 5 380 32,6

   Palvelujen ostot yhteensä 35 436 39 251 10,8 39 118 -0,3 35 162 320 35 482 -9,3 10 777 30,4

   Aineet ja tavarat 12 394 10 909 -12,0 10 627 -2,6 11 165 0 11 165 5,1 3 498 31,3

   Avustukset 15 2 -86,7 40 1 900,0 116 0 116 190,0 40 34,5

   Vuokrat 2 841 2 808 -1,2 2 740 -2,4 3 074 0 3 074 12,2 986 32,1

   Muut kulut 53 43 -18,9 40 -7,0 29 0 29 -27,5 13 44,8

TOIMINTAKATE -89 851 -92 364 2,8 -93 940 1,7 -92 153 600 -91 553 -2,5 -27 998 30,6

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

VUOSIKATE -89 852 -92 365 2,8 -93 943 1,7 -92 153 600 -91 553 -2,5 -27 998 30,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -977 -814 -16,7 -751 -7,7 -610 0 -610 -18,8 -152 24,9

SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -90 829 -93 179 2,6 -94 694 1,6 -92 763 600 -92 163 -2,7 -28 150 30,5

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -90 829 -93 179 2,6 -94 694 1,6 -92 763 600 -92 163 -2,7 -28 150 30,5

TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  KS 2016TA 2016
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-15/

ks-16 

 

Mittarit / Tunnusluvut    

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA2016 1- 4kk/20
16 

Asukas, asiakas 
 

      

Vakioitu kansantau-
tien summaindeksi 
 
 
 
 
 
 
 
Vakioitu sairasta-
vuusindeksi 
 
 
 
 
 
 
PYLL 
 

Vakioitu 
kansantau-
tien 
summain-
deksi  130,3 
(KELA -10) 
 
 
Vakioitu 
sairasta-
vuusindeksi 
112,3 THL 
2009-11) 
 

Vakioitu 
kansan-
tautien 
summain-
deksi 
128,1 
(THL -11-
13) 
Vakioitu 
sairasta-
vuusin-
deksi 
112,3 THL 
2009-11 

Vakioitu 
kansantau-
tien 
summain-
deksi 
128,1 (THL 
-11-13 
 
Vakioitu 
sairasta-
vuusindeksi 
121,5 (KE-
LA-14, 
112,3 THL 
2009-11) 
 
PYLL (-11-
13 THL) 
8641 

128,2 <128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<120/<112 
 
 
 
 
<8600 

 

ei saatavissa 

 

 

 

ei saatavissa 

 

 

ei saatavissa 

 

Pidettyjen asiakasraa-
tien lukumäärä ai-
kayksikössä 

Ei ole pidet-
ty 

Ei ole 
pidetty 

Ei ole pi-
detty 

   Vähintään 
1/tulosalue 

ei ole vielä pi-
detty 

Asiakaspalautteet 
 

  Asiakkai-
den 

 Asiakaspa-
lautteiden ka 
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arvio saa-
mastaan 
hoidosta/ 
palvelusta 
oli keskiar-
vona 
laskettuna 
4,3.       
 
 

vähintään 
4,3 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

      

Kehityskeskustelujen 
toteuma 

 

 

  Kehitys-
keskustelu-
jen toteuma 
95 % 

 

Koottu tieto 
puuttuu, 
mutta tavoite 
vaikuttaa 
toteutuneen 

100% hyvin käynnissä 

Perehdytyksen ja 
uuden työntekijän 
vastaanottamisen 
onnistuminen 

 

  Osa toimin-
taa 

 Henkilöstöä 
arvostava ja 
hyvä 
kohtelu kai-
kissa 
työyhteisön 
ja 
työntekijän 
kehitysvai-
heissa 

 

pidetty esillä 
johdon katsel-
muksessa ja 
johtoryhmissä 

Poislähtevän työnteki-
jän haastattelu 

  Toteutunut 
osittain 

 100% pidetty esillä 
johdon katsel-
muksissa ja 
johtoryhmissä 

Työntekijöiden osallis-
taminen 

  Runsaasti 
parantami-
sen varaa 
 

 Terveyden ja 
sairaanhoi-
don 
palveluiden 
tulosalue on 
arvostettu 
ja uudista-
miseen 
kannustava 
työpaikka 

 

mm LEAN-
ajattelun kautta 
tuleva osallis-
taminen lähdet-
ty jalkautta-
maan 

Johtaminen, pal-
veluiden järjestä-
minen ja tuotanto-
tavat 

       

 
Benchmarking vas-
taavankaltaisiin palve-
luntuottajiin 

 

    Jatketaan ja 
syvennetään 
vertailutyös-
töä kes-
kisuuriin 
kuntiin  

Tavoitteet 
pysyvät sel-
keinä vuosi-
kellon mu-
kaisesti toi-
mittaessa 

Jatkettu 

 

 

 

Kehitystyö me-
neillään 
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Keskeiset 
hoitoketjut 
osittain teh-
ty, lisätyöstö 
jatkuu 

 

 

 

Tuotettujen palvelui-
den yksikköhintaver-
tailu aiempaan 

 

    Hintavertailu 
strukturoitua 
toimintaa 

Kesken 

Oikein suunnatut ja 
ajoitetut vakiorapor-
tointimenetelmät toi-
minnanohjaukseen 

  Runsaasti 
parantami-
sen varaa 

 Vakiorapor-
tointijärjes-
telmä toi-
minnassa 

 

Kesken, osittain 
toteutuu 

Talous       

Talousarvio ja osa-
vuosikatsaus 

  Talousar-
vioylitys 
<1% 
 

Toimintaku-
lut ylittivät 
käyttösuun-
nitelman 2,5 
milj. euroa 

Tulosalue on 
pysynyt ase-
tetussa 
talousarvio-
kehyksessä, 
siitä huoli-
matta pysty-
tään kehit-
tämään toi-
mintaa laaja-
alaisesti 
edelleen 
 

Suurin piirtein 
totta 

Kansalliset tuotta-
vuusvertailuluvut 

  Osapuil-
leen keski-
tasoa 

Suurinpiir-
tein keskita-
solla 

Tuottavuus 
keskiarvoa 
parempi 
kansallisissa 
vertailuissa 

 

Toteutuu 

       

 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2016 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Kainuun maakunta jatkaa 
omana itsehallintoalueenaan palvelutuotantoa. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rinnalle 
ollaan tuomassa yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajat yhdenvertaisina.  Valtion 
hallinnossa valmistellaan esitystä, jonka mukaan yli 5 miljoonan euron rakennushankkeet edel-
lyttäisivät poikkeuslupamenettelyä, mutta Kainuussa lähdetään edelleen siitä, että Uusi sairaa-
la –hanke toteutetaan suunnitellusti. 
 
Tulosalue osallistuu aktiivisesti Uusi Sairaala -hankkeen suunnitteluun ja toimeksi panoon pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen integraation syventämiseksi ja 
päällekkäisten toimintojen poistamiseksi. Lisäksi tehdään työryhmäyhteistyötä muiden tulos-
alueiden kanssa hoitoprosessien sujuvoittamiseksi asiakkaan näkökulmasta.  
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Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on edelleen keskeisessä roolissa niin potilasturvallisuuden, 
työhyvinvoinnin kuin asetettujen palveluvaatimusten toteuttamisen kannalta.  
 

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta –vastuualue 

Hoitotakuu on toteutunut. 

Moniammatillinen ryhmätoiminta videoetäyhteyksillä yhtä aikaa kaikkiin kuntiin on aloitettu. 
Terveysliikunnan ohjaajat ovat laajentaneet ryhmätoimintaa Kajaanista Paltamoon ja Ristijär-
velle ja jatkossa myös muihin Kainuun kuntiin. 
 
Jatkamme Hyvä potku -hankkeen myötä aloittamaamme välittömän ja välillisen potilastyön, 
resurssien ja kysynnän mittaamista ja lääkäreiden ja hoitajien työkirjojen yhtenäistämistä vas-
taamaan paremmin kysyntää. Toiminnan tehostamisella pystymme ilman henkilöstö- ja talou-
dellisten resurssien lisäämistä varmistamaan hoitotakuun toteutumisen. Toimintamme on he-
rättänyt kiinnostusta myös Kainuun ulkopuolella ja eim. Kuusamoon on pyydetty meiltä esitte-
lyä ja opastusta toimistamme. 
 
Tuemme kainuulaisten osallistumista omaan hoitoonsa kehittämällä edelleen terveys-, hoito- ja 
palvelusuunnitelmien laatimista moniammatillisesti yhdessä potilaan kanssa. Kainuun 
Omasoten sähköisiä palveluja laajennetaan niin, että kuntalaiset voivat yhä enemmän hoitaa 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon asioitaan silloin, kun se heille parhaiten sopii. Terveys- ja 
hoitosuunnitelmien laatiminen vaatii vielä tehostamista. Esimiehet seuraavat tilannetta ja oh-
jaavat henkilöstöä tekemään suunnitelmia. Omasoten käyttö on koko ajan lisääntynyt. 
 
Jatkamme Hyvä potku -hankkeen myötä aloittamaamme välittömän ja välillisen potilastyön, 
resurssien ja kysynnän mittaamista ja lääkäreiden ja hoitajien työkirjojen yhtenäistämistä vas-
taamaan paremmin kysyntää. Toiminnan tehostamisella pystymme ilman henkilöstö- ja talou-
dellisten resurssien lisäämistä varmistamaan hoitotakuun toteutumisen. 
 
TULE- ja RLM-koulutukset menossa ja päättyvät syksyllä 2016. 

Terveyskeskussairaaloissa on siirrytty langattomaan kirjaamiseen 

Perusterveydenhuollon yksikön toiminta on Kainuussa rakennettu verkostoituneen asiantunti-
juuden pohjalle.  Yksikkö sijoittuu hallinnollisesti terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueelle ja 
vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualueelle ilman lisämäärärahavarausta. 
Perusterveydenhuollon yksikkö päivittää terveydenhuoltolain mukaista järjestämissuunnitelmaa 
ja valmistautuu uuden suunnitelman laatimiseen seuraavalle valtuustokaudelle (2017–2020). 
 
Suun terveydenhuolto 

Hoitoon pääsy on hoitotakuun rajoissa. Vastuualueella on ollut pitkiä poissaoloja, joihin ei ole 
kuin osittain saatu sijaisia. Lisäksi hammaslääkärivajausta on yritetty paikata vuokratyövoimal-
la, mutta kokonaan vajausta ei ole sitenkään saatu täytetyksi. Peruuttamattomien poisjääntien 
vähentämiseksi otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus varatusta ajasta ja se on jo osoittautunut 
tehokkaaksi.  
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Päivystyksen vastuualue  

Päivystyksen vastuualueella on panostettu kehitystyöhön, jossa karsitaan päällekkäisyyksiä ja 
lisätään työn tuottavuutta sekä nostetaan tuotannon omavaraisuusastetta. Jako kansanterveys-
työhön ja erikoissairaanhoitoon lopetetaan ja siirrytään todelliseen yhteispäivystykseen. Elo-
kuussa -15 aloitettu kolmevuotinen kehittämishanke tähtää vastuualueen työ- ja toimintatapo-
jen kehittämiseen. Samalla parannetaan oikea-aikaisen hoitoon pääsyn edellytyksiä ja mini-
moidaan odottelutarve päivystyspoliklinikalla. 
 
Operatiivinen vastuualue  

Hoidon saattaminen terveydenhuoltolain säädöksiä vastaavaksi ja toimintojen vakiinnuttaminen 
siten, että hoitotakuu toteutuu ilman erillisiä toimenpiteitä, on edelleen kesken. Tämä koskee 
nimenomaan käsikirurgiaa ja plastiikkakirurgiaa. LEIKO-toimintaa kehitetään ja laajennetaan 
jatkuvasti, niinikään HERKO-toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä sairaanhoidon palve-
lujen kanssa.   
 
Konservatiivinen vastuualue 

Sekä henkilöstömenot että palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti sekä toteutuman 

että ennusteen suhteen. Suurin poikkeama suunnitellun ja toteutuneen suhteen on onkologian poliklini-

kan henkilöstömenoissa, jotka alittuvat vakituisten ja ylittyvät määräaikaisten osalta. Syynä tähän on se, 

että lääkärit käyvät keikkatyönä eivät vakituisina. Neurologialla vastaava näkyy siinä, että vakituisten 

palkkoja menee lääkäreiden ostopalveluihin.  Onkologialla liki kaikki konsultit tekevät työtä määräyskir-

jalla ja neurologialla taas firmojen kautta. 

Radiologiassa sisäiset ostot vähän alittuvat ja ulkoiset ylittyvät. Tärkein syy on se, että neurologialle 

ostetaan kiireellisiä MRI-kuvia Cityterveydestä. Toinen mutta vähäisempi on PET-CT-ostot, jotka nykyi-

sin tehdään suoraan OYS:n rtg:stä. Aiemmin ne hankittiin OYS:n klinikoiden kautta. PET:n käyttö on 

myös hienoisesti noussut. 

Konservatiiviselle vastuualueelle iso kuluerä ovat lääkkeet, niissä ei toistaiseksi ole ollut poik-
keavaa, ei myöskään laboratoriokuluissa. 
 
Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito –palveluiden vastuualueella keskeisin 
tavoite on edelleen päivystysasetuksen mukaisen erikoislääkäriresurssin varmistaminen ja yl-
läpito mutta myös ylipäänsä erikoislääkärivajeen korjaaminen.  
 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue tuottaa suurimman osan Kainuun terveyden- 
huollon palveluista. 
 
Tulosalueen tavoitteena on turvata laadukkaat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kainuulai-
sille tasapuolisesti. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Julkisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, 
että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet. 
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Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa sote-aluejako ei vielä ole tiedossa. Se, mitä aluejako tar-
koittaa esimerkiksi Kainuun Uusi sairaala-hankkeelle, ei ole tiedossa, mutta Kainuun Sotessa 
lähdetään siitä, että uusi sairaala – kokonaisuus on tarpeellinen joka tapauksessa. 
 
Tulosalue osallistuu aktiivisesti Uusi Sairaala -hankkeen suunnitteluun ja toimeksipanoon pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen integraation syventämiseksi ja 
päällekkäisten toimintojen poistamiseksi. Lisäksi tehdään työryhmäyhteistyötä muiden tulos-
alueiden kanssa hoitoprosessien sujuvoittamiseksi asiakkaan näkökulmasta.  
Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on edelleen keskeisessä roolissa niin potilasturvallisuuden, 
työhyvinvoinnin kuin asetettujen palveluvaatimusten toteuttamisen kannalta.  
Hoitoon pääsyn suhteen on tärkeää tunnistaa ne toiminnot, jotka hallitusti ulkoistetaan ja ne 
toiminnot, jotka tuotetaan omana toimintona, virtaviivaistetaan. 
 
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 vastuualueittain 

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta –vastuualueella pitäydymme potilaiden tut-
kimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa menetelmissä, joiden vaikuttavuus ja turvallisuus on 
tutkimuksin osoitettu. Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn ulottuvuudet sisälly-
tämme korjaavaan toimintaan. Terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä 
varten kehitämme myös moniammatillista ryhmätoimintaa. 
 
Jatkamme Hyvä potku -hankkeen myötä aloittamaamme välittömän ja välillisen potilastyön, 
resurssien ja kysynnän mittaamista ja lääkäreiden ja hoitajien työkirjojen yhtenäistämistä vas-
taamaan paremmin kysyntää. Toiminnan tehostamisella pystymme ilman henkilöstö- ja talou-
dellisten resurssien lisäämistä varmistamaan hoitotakuun toteutumisen. 
 
Tuemme kainuulaisten osallistumista omaan hoitoonsa kehittämällä edelleen terveys-, hoito- ja 
palvelusuunnitelmien laatimista moniammatillisesti yhdessä potilaan kanssa. Kainuun 
Omasoten sähköisiä palveluja laajennetaan niin, että kuntalaiset voivat yhä enemmän hoitaa 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon asioitaan silloin, kun se heille parhaiten sopii. 
 
Hoitotarvikejakelua kehitetään yhä enemmän kotijakelun suuntaan. Diabeetikkojen silmänpoh-
jakuvaus koko Kainuun alueella keskitetään yhdelle henkilölle, jolloin ammattitaito kehittyy ja 
kuvauksen laatu paranee ja muiden hoitajien työaikaa vapautuu heidän ydintehtäväänsä. 
Fysioterapeuttien akuutti TULE-vastaanottotoiminta alkaa kaikilla terveysasemilla keväällä 
2016. Suunnitellaan Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus -koulutuksessa oleville sairaanhoitajille 
heidän uutta koulutustaan vastaava toimenkuva. Edellä mainituilla toimilla pystytään tehtäviä 
siirtämään lääkäreiltä muulle henkilöstölle. 
 
Perusterveydenhuollon yksikön toiminta on Kainuussa rakennettu verkostoituneen asiantunti-
juuden pohjalle.  Yksikkö sijoittuu hallinnollisesti terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueelle ja 
vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualueelle ilman lisämäärärahavarausta. 
Perusterveydenhuollon yksikkö päivittää terveydenhuoltolain mukaista järjestämissuunnitelmaa 
ja valmistautuu uuden suunnitelman laatimiseen seuraavalle valtuustokaudelle (2017–2020). 
 
Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintaky-
vyn ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. Suun 
terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. Hoitotakuu 
toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. 
 
Perusterveydenhuollon lisäksi tuotamme myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoa. 
Meillä on oma suu- ja leukakirurgi, protetiikan ja purentafysiologian sekä oikomishoidon eri-
koishammaslääkäri. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin tehtävä jakautuu puoliksi erikois-
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sairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollossa on lisäksi kaksi oikomis-
hoidon erikoishammaslääkäriä sekä parodontologi kaksi päivää kuukaudessa. 
 
Suun terveyden huolto oli mukana Hyvä Potku –projektissa vuoden 2015 aikana ja siinä mietit-
tiin erilaisia tapoja toiminnan kehittämiseen ja niitä on myös toteutettu.  
 
Oma sote –projektissa kehitetään myös suun terveydenhuollon sähköisiä palveluja. Suunnitel-
missa on saada Oma soteen sähköinen esitietolomake ja joitakin vastaanottoajan perumiseen 
ja siirtämiseen liittyviä toimintoja vuoden 2016 aikana. 
 
Vuoden 2015 alussa voimaan tullut päivystysasetus edellyttää, että myös hammaslääkärin pal-
veluja on saatavilla kiireellisiä tapauksia varten sairaanhoitopiirin alueella ympärivuorokautises-
ti. Yöaikaan riittää, että hammaslääkäripäivystys on erva-alueella. Kainuun sotessa päivystys 
toteutuu. Investointeina on tarkoitus uusia neljä vanhinta ja huonokuntoisinta hammashoitoyk-
sikköä. Kun korjauskustannukset nousevat korkeiksi ja toimintavarmuus alenee, koneet kan-
nattaa uusia. 
 

Päivystyksen vastuualueella karsitaan päällekkäisyyksiä ja lisätään työn tuottavuutta sekä 
nostetaan tuotannon omavaraisuusastetta. Jako kansanterveystyöhön ja erikoissairaanhoitoon 
lopetetaan ja siirrytään todelliseen yhteispäivystykseen. Elokuussa -15 aloitettu kolmevuotinen 
kehittämishanke tähtää vastuualueen työ- ja toimintatapojen kehittämiseen. 
 
Operatiivisen vastuualueen tavoitteena on edelleen hoidon saattaminen terveydenhuoltolain 
säädöksiä vastaavaksi ja toimintojen vakiinnuttaminen siten, että hoitotakuu toteutuu ilman eril-
lisiä toimenpiteitä. LEIKO-toimintaa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti, niinikään HERKO-
toiminnan kehittäminen. Lääkärirekrytoinnin onnistuminen on niin ikään tärkeä tavoite vastuu-
alueella.  
 
Konservatiivisella vastuualueella tavoitteena on edelleen terveydenhuoltolain velvoitteiden 
toteutuminen polikliinisen toiminnan osalta sekä lääkärirekrytoinnissa onnistuminen niillä eri-
koisaloilla, joilla lääkärivajetta esiintyy. Lisäksi pyrimme yhtenäistämään ja suuntaamaan osas-
tojen ja poliklinikoiden toimintaa uuden sairaalan tavoitteiden mukaisesti tarkoittaen esimerkiksi 
yhteistyötiimejä eri yksiköiden kesken, koulutuksia ja infotilaisuuksia kuntouttavan työotteen ja 
muutosten suhteen. Lisäksi näemme työkierron realistisena keinona sisäiselle integraatiolle. 
Tärkeänä yhteistyöalueena näemme muun muassa  yhteisen suunnittelun perusterveydenhuol-
lon kanssa johtaen esimerkiksi osaamiskeskusten luomiseen. Tavoitteena on myös  päiväsai-
raalan toiminnan laajentaminen koko vastuualueelle ja mahdollisesti kahteen vuoroon. Osasto-
farmasia-toiminnan aloittaminen 1.1.16 osastolla 9 tulee lisäämään tuntuvasti potilasturvalli-
suutta sekä lääkehoidon että muun hoidon näkökulmasta koska hoitajaresurssit ovat niukat.  
 
Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito –palveluiden vastuualueella keskeisin 
tavoite on edelleen päivystysasetuksen mukaisen erikoislääkäriresurssin varmistaminen ja yl-
läpito mutta myös ylipäänsä erikoislääkärivajeen korjaaminen.  
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1.7 Vanhuspalvelut   

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta)  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille ikäihmisille koto-

na asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
  

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Visio 2020 

Kainuulainen vanhus asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten 

palvelujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen hoivapalvelu ikäihmisen omia valintoja 

kunnioittaen. 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin ky 
tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

Parannamme kai-
nuulaisten hyvin-
vointia, terveyttä ja 
toimintakykyä yh-
teistyössä kuntien 
kanssa ja panos-
tamme terveyden 
edistämiseen 

Kotihoidossa 
ennaltaehkäise-
vän ja kuntoutta-
van toiminnan 
osuus kasvaa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HyVo toimin-
taan osallistu-
neiden määrä 
60 % 

Kaikkien koti-
hoidon asiak-
kaiden  kuntou-
tumismahdolli-
suus on tunnis-
tettu – Rai RE-
HABOT  100% 
kyllä 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HyVo toimin-
taan osallistu-
neiden määrä 
80 % 
 
Kaikkien koti-
hoidon asiak-
kaiden  kuntou-
tumismahdolli-
suus on tunnis-
tettu – Rai RE-
HABOT  100% 
kyllä 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Kotikuntoutus toi-
mintamallin kehit-
täminen 
 

Kotikuntoutus-
toiminta malli on 
kehitetty työryhmä 
työskentelynä 

Kainuulaisten hy-
vinvointia ja terve-
yttä  tukeva ohjaus 
ja neuvonta 

HyVo toiminta 
toteutuu asteittain 
suunnitelman mu-
kaisesti.  
 
Kotihoidon asia-
kasohjaus toimin-
tamalli on käytössä 
ja toimintaa kehite-
tään yhteistyössä 
ostopalvelut- ja 
palveluohjaus 
vastuualueen 
kanssa. 

REHABPOT tun-
nistettu 59 %; sti 
asiakkailta, joille 
tehty Rai arviointi 
alkuvuoden aikana 
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Kainuulaisten 
ympärivuoro-
kautisen hoivan 
tarve vähenee, 
laitospaikkojen 
määrä vähenee 

 
 

laitospaikkoja 
1% yli 75 vuoti-
aille 

 

 

 
 

laitospaikkoja  
0 - 1% 

(808 arviointia) 

 
Ympärivuoro-
kautista hoitoa 
tarjottiin yli 75 
vuotta täyttäneille 
8,9 % (tehostetun 
palveluasumisen 
paikkoja 7,3 % ja 
laitospaikkoja 1,5 
%), josta laitos-
hoitoa oli 1,5 %. 

Hoitopaikkoihin 
jonottajia oli ka. 46 
henkilöä, joista yli 
kolme kuukautta 
odottaneita oli ka. 
5 henkilöä. 

Hoitopaikkoihin 
sijoittui 90 henki-
löä ajalla 1.1.- 
30.4.2016. 

Ostojen suhde 
omiin hoitopaikkoi-
hin tehostetussa 
palveluasumisessa 
on 48 % / 52 %. 

 

Kehitämme mah-
dollisuuksia väes-
tön osallistumisen 
lisäämiseksi 

Vanhusneuvos-
ton kokouksiin 
osallistumisaste 

_ 100 % 100 % Osallistuminen 
vanhusneuvos-
tojen toimintaan 
sekä vanhusneu-
vostoilta saatujen 
tietojen hyödyntä-
minen 

Tulosalueelta on 
osallistuttu van-
husneuvostojen 
kokouksiin. 

Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Palvelusetelin 
käyttöaste 

 

 

 
 
 
 
Kotihoito 343 

 
 
 
 
Ymp.vrk 118 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kotihoito >350 

 
 
 
 
Asumispalvelut 
>100 

 

 
 
 
 
 
 
Kotihoito >500 

 

 
 
Asumispalvelut 
>300 

Asiakkaiden ohja-
us ja neuvonta 
sekä valinnan 
vapauden lisäämi-
nen 

 

266 (joista kotihoi-
don hoivasetelin 
136 ja omaishoi-
don vapaan setelin 
130 asiakasta) 
 
Tehostetun palvelu 
asumisen palve-
lusetelin valitsi 83 
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 asiakasta 

Tarjoamme asiak-
kaille tarpeen mu-
kaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin 

Iäkkäiden palve-
lutarpeiden arvi-
ointi toteutuu lain 
mukaisissa mää-
räajoissa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Palvelutakuu 
toteutuu ikäänty-
neen väestön 
toimintakyvyn 
tukemisesta ja 
iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspal-
veluista annetun 
lain mukaan. 

 

 

 

 

Kansalliset pal-
velurakenne-
indikaattorit 

 

 

 
Asiakastyytyväi-
syyskysely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

 

 

 
 

Toteutuu 

 

 
 

 

 

 
 
 
Asiakaspa-
lautekyselyn 
keskiarvo 4 

 

 

 

Toteutuu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

 

 

 
 

Toteutuu 

 

 
 

 

 

 
 
 
Asiakaspa-
lautekyselyn 
keskiarvo 4,5 

Asiakkaiden palve-
lutarpeet arvioi-
daan asiakasläh-
töisesti. 

Toteutui 

 
Asiakas osallistuu 
palvelunsa ja hoi-
tonsa suunnitte-
luun ja toteuttami-
seen 

Toteutui 

 
 
Asiakkaan toimin-
takykyä tuetaan 
kuntouttavalla 
työotteella kaikissa 
palveluissa. 
 
Toteutui 

 
Jatketaan kotihoi-
topainotteisuuden 
edelleen kehittä-
mistä 

Toteutui 

Säännöllisen koti-
hoidon piirissä yli 
75 -vuotiaita oli 
14.8 %  

 

Toiminnan kehit-
täminen asiakas-
palautteen pohjal-
ta. 

Asiakaspalaute 
kyselyä ei ole to-
teutettu, mutta 
asiakkaiden välit-
tömiin palautteisiin 
on vastattu. 

HaiPro-ilmoituksia 
385 kpl 

Ikäihmisten sosi-
aalipalveluihin 
pääsyn keskimää-
räinen odotusaika 
julkaistiin 4.1.2016 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

Tuemme johtamis-
ta ja lähiesimies-
työtä 

Kehityskeskuste-
lu %-osuus yli 1 
v. kestävissä 
palvelusuhteissa 

70 – 100 % 

 

 

Toteutumis% = 
100 % (työssä 
olevien kanssa) 

Toteutumis% 
= 100 %(työs-
sä olevien 
kanssa) 

Apulaispalveluesi-
miehen nimeäminen 
joka yksikköön nimi-
kemuutoksella 

Apulaispalveluesi-
miehet ovat aloitta-
neet 1.1.2016 alk. 
tai tilanteen mukaan 

 Tiedolla johtaminen 
(johdon työpöydän 
tuottaman tiedon 
hyödyntäminen) 

Tiedolla johtaminen: 
- tietotarpeita on 
kartoitettu ja digitaa-
lisiin työvälineisiin 
tutustuttu. 

Johtamisessa on 
aloitettu johdontyö-
pöydän tietojen 
hyödyntäminen. 

Kehityskeskustelut 
on aloitettu kaikilla 
vastuualueilla. 

Johdamme henki-
löstön hyvinvointia 
ja kehitämme 
osaamista 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytetään varhaisen 
puuttumisen toimin-
tamallia. 

Mahdollistetaan 
osaamisen kehittä-
misen suunnitelman 
mukaisiin täyden-
nyskoulutuksiin 
osallistuminen 
 

ajalta 1.7.2015 -
31.12.2015. 

Palvelutarpeen 
arviointi on toteu-
tunut lain mukai-
sissa määräajois-
sa. 

Palvelutakuu on 
toteutunut. 



82 

___________________________________________________________________________________________________ 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ 

Sairauspoissa-
olot tp/htv 

 

 

 
 
Täydennyskoulu-
tus tp/htv 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Työhyvinvointi 
kyselyn työyhtei-
sön ilmapiiriosio 
>4 

 
n. 19-20 tp/tt/v 

 

 
 
 
<2 tp/hlö/v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ei tehty vuonna 
2015 

 
<13 tp/htv 

 

 
 
 
3-5 tp/htv 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Työhyvinvointi 
kyselyn  tulos 

työyhteisön 
ilmapiiriosio >4 

 
<10 tp/htv 

 

 
 

 
3-5 tp/htv 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Työhyvinvointi 
kyselyn tulos 
työyhteisön 
ilmapiiriosio 
>4,5  

Tarkastelujaksolla 
sairauspoissaolot: 
7 505 kalenteripäi-
vää ja 5 254 työpäi-
vää. 

 
Tulosalueelta on 
osallistuttu mahdol-
lisuuksien mukaan 
täydennyskoulutuk-
siin. Toteuma 1-4 kk 
n.1tp/htv 

Henkilöstörakenne 
vastaa asiakkaiden 
palvelun ja hoidon 
tarvetta 

Nimikemuutoksia 
tulosalueella on 
tehty kaikkiaan yht. 
8 kpl 
 
 
Työhyvinvointi-
kyselyn työyhteisön 
ilmapiiriosion tulos 
koko tulosalueen 
osalta n.3,5 

 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Johdonkatsel-
mukset 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Johtamisessa 
hyödynnettiin 
tutkittua tietoa 
(mm. THL:n 
tuottama tie-
to)ks. mittariosio 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtamisessa 
hyödynnetään 
sekä erilaisten 
tietojärjestelmien 
että lean toimin-
tamalli tuottamaa 
hyötyä 

Johtamisessa on 
hyödynnetty eri-
laisia tietojärjes-
telmiä. Lean toi-
mintamallin jal-
kauttaminen van-
huspalvelujen 
vastuualueille on 

aloitettu. 
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Johtamisen sisäi-
nen arviointi 

 

  
 
 

Toteutuu Kai-
nuun soten si-
säisen arvioinnin 
suunnitelman 
mukaisesti 

 
 
 

Toteutuu kai-
nuun soten 
sisäisen arvi-
oinnin suunni-
telman mukai-
sesti 

Johtamisessa on 
hyödynnetty tut-
kittua tietoa.  

Johtaminen on 
vastuullista, oi-
keudenmukaista 
ja avointa. 

Sisäinen arviointi 
toteutuu erillisen 
suunnitelman 
mukaisesti.  

Kehitämme asiak-
kaillemme mahdol-
lisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palvelu prosessiin-
sa 

Hoito- ja palvelu-
suunnitelmat on 
tehty 100% ja 
päivitetty omaval-
vonta-
suunnitelmien 
pohjalta 

__ Toteutuu lain 
mukaan 

 

 

Toteutuu lain 
mukaan 

 

 

Asiakkaat osallis-
tuvat itseään 
koskevan hoito- 
ja palvelusuunni-
telman laatimi-
seen, toteutuk-
seen ja arvioin-
tiin. 

 
Toteutui lain 
edellyttämällä 
tavalla. 

 

Johdamme hoito- ja 
palveluketjuja asia-
kaslähtöisesti läpi 
organisaation 

Sisäiset arvioinnit Rajapinta yhteis-
työtä tehtiin 
säännöllisesti eri 
tulosalueiden 
kanssa.  Osallis-
tuttiin uusi sai-
raala suunnitte-
luun (työryhmä + 
Lean työskente-
ly) 

 

 

 
 
 
Vastuutyöntekijä 
toimintamallin 
kehittäminen 
käynnistyi. 

Toteutuu kai-
nuun soten si-
säisen arvioinnin 
suunnitelman 
mukaisesti 

Toteutuu kai-
nuun soten 
sisäisen arvi-
oinnin suunni-
telman mukai-
sesti 

Yhteistyö yli tu-
losaluerajojen 
hoito- ja palvelu-
ketjujen suunnit-
telussa ja toteu-
tuksessa 

Yhteistyötä on 
tehty eri työryh-
missä yli tulos-
aluerajojen hoito- 
ja palvelu-
ketjujen suunnit-
telussa ja toteu-
tuksessa. 

 

Kotiin suunnattu-
jen palvelujen 
vahvistaminen. 

Toteutui 

Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun. 

Palvelurakenne 
indikaattorit 

 

 

 

 

Lähipalvelujen 
saavutettavuus 

 Kainuun soten 
laatutason mää-
rittely tehty 

Toteutuu kan-
sallisen suosi-
tuksen mukai-
sesti 

Kainuun soten 
laatutason mää-
rittely 

Kainuun soten 
laatutason mää-
rittelyä ei ole 
tehty. 

 
Vahvistamme 
kotiin tuotettuja 
palveluja ja 
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 omaishoitoa. 

Toteutui 

Asiakkaiden neu-
vonta ja ohjaus. 

Toteutui 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

Toteutamme toimin-
tamme talousarvion 
puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Kustannustietoi-
suus oli osa 
toimintaa kaikilla 
vastuualueilla.  
Talousarvion 
toteutumista 
seurattiin ja 
arvioitiin kuu-
kausittain; ha-
vaitut poik-
keamat korjattiin 
välittömästi. 

 
 

Tilikauden toi-
mintakulujen 
toteumaprosentti 
oli 99,5 %.  Ti-
linpäätöksen 
loppusumma oli 
1,5 M€ pienempi 
kuin käyttö-
suunnitelma.  
Tätä selitti mer-
kittävä toiminta-
tuottojen arvioi-
tua parempi 
toteutuminen. 

Talousarvio  
toteutuu suunni-
tellusti 

Talousarvio  
toteutuu suun-
nitellusti 

Taloutta seurataan 
ja arvioidaan kuu-
kausittain.  

Toteutui. 

Asiakasmaksujen 
alentamisia on 
tarkastelujaksolla 
myönnetty 101 
henkilölle. Niiden 
kustannusvaikutus 
tulokertymää alen-
tavasti on n. 
55 000€. 

Tilikauden tulos 1-
4 kk = 32,4 %. 
Tämän hetkisen 
ennusteen mukaan 
vanhuspalvelujen 
talous näyttäisi 
toteutuvan talous-
arvion mukaisesti. 
Tosin riskejä sisäl-
tyy asiakaspalvelu-
jen ostoihin sekä 
avustuksiin. 

Järjestämme palve-
lut kustannus-
tehokkaasti 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
tarvevakioidut 
menot suurten ja 
keskisuurten kun-
tien vertailussa 
€/asukas 

 

Keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon ikävakioi-
duissa kustan-
nuksissa Kai-
nuun soten van-
huspalvelut oli 
vuonna 2014 
kuudenneksi 
kallein eli 711 
€/asukas.  Mu-

Keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa vähintään 
keskitasoa 

 

Keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa vähin-
tään keskita-
soa 

 

Lisätään kustan-
nustietoisuutta 
tulosalueen kaikilla 
tasoilla ja reagoi-
daan nopeasti 
talousarvio poik-
keamiin sekä teh-
dään tarvittavat 
tasapainottamis-
toimenpiteet. 

Kustannustietoi-
suutta on pidetty 
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kana oli 19 kun-
taa ja vaihtelu-
väli oli 440 € - 
781 €/asukas. 
(Lähde Kuntaliit-
to 2015) 

 

esillä tulosalueen 
kaikilla tasoilla. 

Keskisuurten kun-
tien vertailun tulok-
set v. 2015 eivät 
ole vielä ole käytet-
tävissä. 

 

 

VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                      

1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, 

Palveluohjaus ja ostopalvelut

TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 15 464 15 853 2,5 17 041 7,5 16 534 0 16 534 -3,0 4 643 28,1

   Myyntituotot 1 376 1 302 -5,4 1 842 41,5 1 232 0 1 232 -33,1 402 32,6

   Maksutuotot 13 127 13 534 3,1 14 191 4,9 14 114 0 14 114 -0,5 3 906 27,7

   Tuet ja avustukset 14 24 71,4 5 -79,2 5 0 5 0,0 0 0,0

   Muut tuotot 947 993 4,9 1 003 1,0 1 183 0 1 183 17,9 335 28,3

TOIMINTAKULUT 62 498 65 718 5,2 67 174 2,2 68 477 0 68 477 1,9 21 491 31,4

        Palkat ja palkkiot 27 596 29 239 6,0 29 549 1,1 29 969 0 29 969 1,4 9 332 31,1

        Henkilösivukulut 7 965 8 185 2,8 8 569 4,7 8 973 0 8 973 4,7 2 753 30,7

   Henkilöstökulut 35 561 37 424 5,2 38 118 1,9 38 942 0 38 942 2,2 12 085 31,0

       Asiakaspalvelujen ostot 10 759 10 895 1,3 8 851 -18,8 8 688 0 8 688 -1,8 2 869 33,0

       Muut palvelujen ostot 7 950 8 601 8,2 9 163 6,5 9 656 0 9 656 5,4 3 018 31,3

   Palvelujen ostot yhteensä 18 709 19 496 4,2 18 014 -7,6 18 344 0 18 344 1,8 5 887 32,1

   Aineet ja tavarat 1 587 1 589 0,1 1 783 12,2 1 927 0 1 927 8,1 599 31,1

   Avustukset 3 623 3 953 9,1 5 879 48,7 5 457 0 5 457 -7,2 1 724 31,6

   Vuokrat 2 930 3 192 8,9 3 284 2,9 3 683 0 3 683 12,1 1 163 31,6

   Muut kulut 88 64 -27,3 96 50,0 124 0 124 29,2 33 26,6

TOIMINTAKATE -47 034 -49 865 6,0 -50 133 0,5 -51 943 0 -51 943 3,6 -16 848 32,4

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

VUOSIKATE -47 034 -49 865 6,0 -50 133 0,5 -51 943 0 -51 943 3,6 -16 848 32,4

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -168 -162 -3,6 -175 8,0 -301 0 -301 72,0 -62 20,6

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -47 202 -50 027 6,0 -50 308 0,6 -52 244 0 -52 244 3,8 -16 910 32,4

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 202 -50 027 6,0 -50 308 0,6 -52 244 0 -52 244 3,8 -16 910 32,4

TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TA 2016
Talousarvio-    

muutokset KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16 
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Mittarit / Tunnusluvut  

Mitta-
rit/Tunnusluvut 

TP 2012 
 

TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 1-4 kk/2016 

Asukas, asiakas 
 

      

Palvelutarpeen arvi-
ointi lain mukaan 
 
Palvelutakuu lain mu-
kaan 
 
 
Kainuulaisten ympäri-
vuorokautisen hoivan 
tarve vähenee, laitos-
paikkojen määrä vä-
henee 
 
 
 
Vanhusneuvostojen 
kokouksiin osallistu-
misaste 
 

Toteutui 
 
 
__ 
 
 
 
 
1,9 
 
 
 
 
 
 
 
__ 

Toteutui 
 
 
Toteutunut  
 
 
 
 
1,6 
 
 
 
 
 
 
 
__ 

Toteutui  
 
 
Toteutui 
 
 
 
 
1,6 
 
 
 
 
 
 
 
__ 

Toteutui 
 
 
Toteutui  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 

Toteutuu 
 
 
Toteutuu 
 
 
 
 
Laitospaikko-
ja 1 % yli 75 -
vuotiaille 
 
 
 
 
 
Kokouksiin 
osallistumis 
aste100% 

Toteutui 
 
 
Toteutui 
 
 
 
 
Laitospaikko-
ja 1,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 

Asiakastyytyväisyys 
kysely 
 

__ __ Asiakas-
kyselyä ei 
ole toteutet-
tu, mutta 
asiak-
kaiden suo-
riin palaut-
teisiin on 
vastattu 
välittömästi. 

Asiakas-
kyselyä ei 
ole toteutet-
tu, mutta 
asiakkaiden 
suoriin pa-
lautteisiin on 
vastattu välit-
tömästi. 

KA 4 Asiakas-
kyselyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden suoriin 
palautteisiin 
on vastattu 
välittömästi 

Palvelusetelin käyttö-
aste 
 

Kotihoito – 
 
 
Ymp.vrk 13 
hlöä  

Kotihoito 
226  
 
Ymp. vrk 
39  

Kotihoito 
355 
 
Ymp. vrk 95 

Kotihoito > 
343 
 
Ymp.vrk > 
118 

Kotihoito > 
350 
 
Ymp.vrk > 
100 

Kotihoito 266 
 
 
Ymp.vrk 83 
 
 

Asiakkaiden yhtey-
denotot sosiaali- ja 
potilasasiamieheen 

Sosiaa-
liasiamies 
77 kpl  
 
 
 
Poti-
lasasiamies 
25 kpl  
 
 
 
Kantelut < 
10 kpl 
 

Sosiaa-
liasiamies 
59   
 
 
 
Poti-
lasasia-
mieheen 
25 
 
 
Kantelut 
<10 kpl. 

Sosiaa-
liasiamie-
heen 37 kpl 
 
 
 
Potilasasia-
mieheen 32 
kpl 

32 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
<10 

< 50 
 
 
 
 
 
< 40 
 
 
 
 
 
< 7 

1-4 kk tietoa 
ei ole käytet-
tävissä  
 
 
 
1-4 kk tietoa 
ei ole käytet-
tävissä  
 
 
 
Toteutui 

Palvelurakenne indi-
kaattorit 

Säännölli-
sen kotihoi-
don palvelu-
ja sai 20,5 
% yli 75 
vuotiaista 
kainuulaisis-

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
palveluja 
sai 18,0 % 
yli 75 vuo-
tiaista 

Säännölli-
sen kotihoi-
don palve-
luja sai 
18,75 % yli 
75 vuotiais-
ta kainuu-

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli n. 
17,7 %. 
 
 
 

Vastaavat 
laatusuosituk-
sia. 
 
 
 
 

Vastaavat 
laatusuosi-
tuksia 
 
Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
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ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoi-
don tuen 
piirissä oli n. 
7 %:a 75 
vuotta täyt-
täneistä. 
 
 
 
 
Ympärivuo-
rokautista 
hoitoa ja 
hoivaa jär-
jestettiin n. 
9,4 %:lle 75 
vuotta täyt-
täneistä 

kainuulai-
sista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoi-
don tuen 
piirissä on 
ollut n.  
7 %:a 75 
vuotta 
täyttäneis-
tä 
 
 
Ympäri-
vuoro-
kautisia 
hoivapal-
veluja oli 
tarjolla 9,4 
%:lle 75 
vuotta 
täyttäneis-
tä 
 

laisista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoi-
don tuen 
piirissä on 
ollut 7,5 % 
75 vuotta 
täyttäneistä 
 
 
 
 
Ympärivuo-
rokautisia 
hoivapalve-
luja oli tar-
jolla  
9,7 %:lle 75 
vuotta täyt-
täneistä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli n. 7,9 % 
 
 
 
 
 
 
 
Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
9,3 % suh-
teessa 75 
vuotta täyt-
täneisiin 
(laitoshoito 
1,7 %, tehos-
tettu palve-
luasuminen 
7,6 %) 

 
 
 
Palveluraken-
ne on kotihoi-
to painottei-
nen, yli 75 
vuotiaista 
vähintään 92 
% asuu koto-
naan. 
 
 
 

14,8 % kai-
nuulaisista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli 7,3 % 75 -
vuotta täyttä-
neistä 
 
 
 
 
 
Ympärivuoro-
kautisten 
hoitopaikko-
jen jakauma 
oli 8,9 % 
suhteessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin (lai-
toshoito 1,5 
% ja tehostet-
tu palvelu-
asuminen 7,3 
%) 
 
Ostojen suh-
de omiin hoi-
topaikkoihin 
tehostetussa 
palveluasu-
misessa on 
48 % / 52 %. 
 

Henkilöstö ja uu-
distuminen 

TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 Toteuma 1-
4 kk/2016 

Kehityskeskustelut % 
osuus yli 1 v. kestävis-
tä palvelusuhteista 

90 -100 % 85 % 70 % 70 - 100 % 100 % Käynnissä 
 
 

Sairauspoissaolot  
tp/htv 

20 pv/tt. 18 tp/tt/v 19 työpv/tt < 13 tp/htv <  13 tp /htv 4,7 tp/htv 
 
 

Täydennyskoulutus 
tp/hlö 

 1,2 pv/tt 1,5 tp/tt 2.5 pv/tt 
 

 < 2 tp/hlö/v ka. 3-5 
tp/hlö/v 

n. 1 tpv/tt 
 
 

Työhyvinvointikysely, 
ilmapiiriosio   
 

ei tehty ei tehty ei tehty Ei ole tehty 
vuonna 
2015.  Ko. 
kysely toteu-
tetaan kun-
tayhtymän 
aikataulutuk-

> 4 ka 3,5 
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sen mukai-
sesti. 

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

TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 Toteuma 1-
4 kk/2016 

Johdon katselmusten 
toteutuminen 
 
Johtamisen sisäinen 
arvionti 

 
0 
 
 
0 

 
0 
 
 
0 

Toteutuivat 
100 % 
 
 
Totetui 

Ei toteutunut 
 
 
 

100 % 
 
 
 
Totetuu kai-
nuun soten 
sisäisen ar-
vionnin suun-
nitelman mu-
kaisesti 

Suunniteltu 
syksylle 2016 
 
 
Kainuun so-
ten sisäisen 
arvionnin 
suunnitelman 
mukaisesti, ei 
ole suunnitel-
tu vuodelle 
2016. 
 

Toimivat hoito- ja pal-
veluketjut (lean) 
 
 
Sisäiset arvioinnit 
 
 
 
 

0 
 
 
 
__ 

0 
 
 
 
__ 

 
 
 
 
__ 

Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylimene-
vien hoito- ja 
palveluketju-
jen toimi-
vuutta on 
työstetty 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa 
 

Totetuu kai-
nuun soten 
sisäisen ar-
vionnin suun-
nitelman mu-
kaisesti 
 
 
 
 
 
 

Toteutui 

Talous TP 2012 TP 2013 TP  2014 
 

TP 2015 TA 2016 Toteuma 1-
4 kk/2016 

Talousarvio ja tilinpää-
tös 

TA ylittyi 
263.000 €. 

Tulosalu-
een talo-
usarvio 
toteutui 
pienem-
pänä kuin 
hyväksytty 
käyttö-
suunni-
telma 

Tilinpäätök-
sen loppu-
summa 2,0 
miljoonaa 
euroa pie-
nempi kuin 
käyttö-
suunnitel-
massa. 

Tilinpäätök-
sen loppu-
summa on  
1,5 M€ pie-
nempi kuin 
käyttösuun-
nitelmassa 
 
 

Toteutuu 
suunnitellusti 

1-4 kk to-
teuma % 
=32,4 %  
(muutos % 
KS.2016/ 
Enn. 2016 = 
0,0 %) 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarvevaki-
oidut menot suurten ja 
keskisuurten kuntien 
vertailussa €/asukas 

 Kustannus 
oli 620 € 
/asukas 9 
edullisin 
keskisuur-
ten kunti-
en vertai-
lussa 
(Lähde. 
Kuntaliitto 
2012) 

 Ei toteutunut Keskisuurten 
kuntien ver-
tailussa vä-
hintään keski-
tasoa 

Keskisuurten 
kuntien ver-
tailutuloksia 
ei ole vielä 
käytössä 
(ilmestyvät 
15.6.2016) 
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Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2016 

Vanhuspalvelujen tulosalueen toiminta tarkastelujaksolla 1-4 kk on perustunut vuoden 2016 
hyväksyttyyn talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla. 
Toimintaa ovat ohjanneet vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö, informatiiviset ohjausasiakir-
jat sekä tutkittu tieto.  
 
Alkuvuoden aikana tulosalueelta on osallistuttu useisiin kansallisen tason yhteistyöryhmiin sekä 
STM:n järjestämiin pyöreän pöydän keskusteluihin. Lisäksi tulosalueelta on annettu lausuntoja 
ja kannanottoja ikäihmisten palveluihin liittyen. Paikallisella tasolla vanhuspalvelujen toimijat 
ovat osallistuneet useisiin yhteistyöryhmiin, joiden tavoitteena on ollut parantaa ikääntyneiden 
hoito- ja palveluketjuja yli tulosaluerajojen ”kotoa kotiin” -prosessin mukaisesti.  
 
Vanhuspalvelujen tulosalueen johtamis- ja esimiestyötä on vahvistettu vuoden alusta siten, että 

Kajaanin alueelle nimettiin olemassa olevasta henkilöstöstä yksi palvelupäällikkö vastaamaan 

mm. Paltamon ja Vuolijoen kotihoidoista, kaikkien kuntien päivätoiminnoista sekä muistineuvo-

latoiminnoista. Lisäksi lähiesimiestyötä vahvistettiin kaikilla vanhuspalvelujen vastuualueilla 

siten, että yksiköihin nimettiin apulaispalveluesimiehet olemassa olevasta henkilöstöstä vahvis-

tamaan esimiestyötä. Henkilöstörakennetta on edelleen pyritty monipuolistamaan aina tehtävi-

en vapauduttua ja tulosalueella on tehty alkuvuoden aikana kahdeksan (8) nimikemuutosta. 

Varsinaisia uusia vakansseja ei tulosalueelle ole tullut.  

 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue 

Kotihoidossa ja omaishoidossa on tarkastelujaksolla oltu edelleen kansallisella tavoitetasolla 

suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Kotona asumista tukevien palvelujen kysyntä on jatkunut 

vilkkaana ja asiakasrakenne on säilynyt entisenlaisena. Vuoden alussa käynnistyneelle koti-

hoidon arviointijaksolle on alkuvuoden aikana ohjautunut 57 asiakasta ja heidän luo on tehty 

827 käyntiä. Arviointijakson asiakkaista 11 henkilöllä palvelujen tarve väheni jakson aikana ja 

13 asiakkaan toimintakyky koheni siten, että he pärjäsivät kokonaan ilman kotihoidon palveluja 

ko. jakson jälkeen. Myös kuntouttavan päivätoiminnan mallin toteuttaminen on käynnistynyt 

kaikkien kuntien alueella kuntayhtymän omana toimintana. Päivätoiminnan uudella toimintaky-

kyä tukevalla toimintatavalla on pyritty tukemaan mm. omaishoitajia entistä paremmin. Lisäksi 

vuoden alusta käyttöönotetun ennaltaehkäisevän omaishoidon tuen luokassa on 1-4 kk:n aika-

na ollut kaikkiaan 21 asiakasta eri puolilla Kainuuta.  

Alkuvuoden aikana on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän osalta panostettu siihen, että 

myös kotihoidon sairaanhoitajat tilastoivat käyntinsä mobiililaitteen avulla. Välitöntä työaikaa on 

seurattu ja sen tulokset vaihtelevat yksiköittäin. Lääkäreiden työpanoksen kohdentamisessa 

kotihoitoon on edelleen haasteita, joita selvitellään yhteistyössä Tesa:n tulosalueen kanssa.  

 

Ympärivuorokautiset palvelut vastuualue 

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella on alkuvuoden aikana oltu kansallisella 

tavoitetasolla suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Laitoshoidon paikat ovat edelleen vähentyneet 

ja kotona asumista tukevia lyhytaikaishoidon paikkoja on lisätty mm. Kajaanin Palvelukeskus 

Kalliossa kahdella paikalla. Henkilöstömääriä on koko ajan tarkasteltu suhteessa hoidettavien 

palvelutarpeeseen ja paikkamääriin.  
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Asukkaiden osallisuutta on lisätty aktiivisen arjen toiminnan käyttöönoton myötä. Käytännössä 

se on todentunut asukkaiden arkipäivän sisältöjen ja aktiivi/harrastustoimintojen monipuolistu-

misena; asukkaille on järjestetty harrastus- ja virkistystoimintaa mm. SPR:n ystävätoimintana, 

kaverikoiravierailuina, koululaisten vierailuina, erilaisina musiikkituokioina, 24.2.2016 toteutet-

tiin Ääneen lukemisen päivä jokaisessa yksikössä, terapiapallo- ja ystävänpäiväkortti tempauk-

set, ym. Lisäksi on aloitettu yksikkökohtaiset asukaskokoukset.  

 

Palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualue 

Asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi toiminta keskitettiin 1.1.2016 alkaen ko. vastuualueel-

le siirtämällä kotihoidosta yhdeksän (9) työntekijää näihin tehtäviin. Keskitetystä asiakas- ja 

palvelutarpeen arvioinnista tuli tarkastelujaksolla pääsääntöisesti positiivista palautetta. Alku-

vuoden aikana on asiakasohjaajille tullut yhteensä 1187 erilaista yhteydenottoa, joiden pohjalta 

on tehty 479 laaja-alaista ja kokonaisvaltaista palvelutarpeen arviointia, joiden perusteella 

säännöllistä kotihoitoa järjestettiin 90 asiakkaalle vanhuspalvelujen omana toimintana ja osto-

palveluna 39 asiakkaalle. Tukipalvelujen turvin kotona asumista tuettiin 96 asiakkaan kohdalla 

ja muilla kuin vanhuspalvelujen palveluilla autetuksi tuli 171 kuntalaista. Kaikista yhteydenotois-

ta ja/tai palvelutarpeen arvioinneista 70 kpl koski alle 65-vuotiaita. Asiakkailla ilmenneiden jat-

kuvien, ympärivuorokautisten palvelutarpeiden selvittelyyn tähtääviä yhteydenottoja oli alku-

vuoden aikana 78 kpl, joiden perusteella tehtiin 58 arviointikäyntiä ja näistä 50 käyntiä johti 

varsinaiseen SAS-työryhmän käsittelyyn.  

Vastuualueen toimesta järjestettiin edelleen myös kuntakohtaisia ns. matalankynnyksen info-

pisteitä kerran kuukaudessa. Lisäksi toteutettiin yksityiseen palvelutuotantoon liittyvää ohjaus-

ta, neuvontaa ja valvontaa sekä annettiin sijaintikunnan lausuntoja.  

Lääkkeiden annosjakelupalvelua koskeviin puitesopimuksiin ja toiminnan käynnistämiseen liit-

tyvät aloituskokoukset pidettiin tammikuussa 2016 yhteistyössä apteekkien ja Kainuun soten 

eri tulosalueiden kesken. Kilpailutettavista palveluista alkuvuoden aikana valmisteltiin tehoste-

tun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen tarjouspyyntöä. Vastaavasti aloitettiin 

myös sotainvalidien tarjouspyynnön valmistelu yhteistyössä kotona asumista tukevien palvelu-

jen vastuualueen ja hankintatoimiston kanssa.  

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

 

Yleistä 

 

Kainuussa vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan suurelta osin lähipalvelua. Tulosalueen tavoit-

teena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin pal-

velutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. 

Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta turva-

ta myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja pal-

velualuekohtaisia palvelukokonaisuuksia siten, että palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset 

ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia vanhuksia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikun-
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nasta ja asuinpaikasta riippumatta. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, pal-

velujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon. 

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. En-

nusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa luokissa kasvaa voimakkaimmin. 

Väestökehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin aluei-

siin. Ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arvi-

ointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään 

henkilön omaa osallisuutta. Palvelujen pitää olla oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita, ellei keskit-

täminen ole perusteltua palvelujen laadun ja turvallisuuden vuoksi. On kuitenkin hyvä muistaa, 

että ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toistensa poissulkevia. Eli 

iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija (vrt. Laatusuosi-

tus 2013). 

Vanhuspalvelujen toimintaa ohjaavat erityisesti Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (vanhuspalvelulaki) sekä Laa-

tusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Vanhuspalvelulain 

säädökset korostavat asiakkaan mahdollisuuksia osallistua itseään koskevien asioiden käsitte-

lyyn sekä valintojen tekemiseen myös hänelle tarjottavien palvelujen suhteen.  

Kuntoutus ja kuntouttava työote, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, on keskeinen toimin-

tatapa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisissa palveluissa. Vanhuspalvelulla on merkit-

tävä rooli koko soten hoito- ja palveluketjussa. ”Kotoa kotiin” –toimintamallin toteutuminen edel-

lyttää tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua yli tulosaluerajojen. 

 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana 

tuotetusta kotihoidosta sekä omaishoidosta ja sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista. 

Myös ikäihmisten perhehoito on osa kotona asumista tukevat palvelut vastuualueen toimintaa. 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisi-

jaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosi-

aali- ja terveyspalveluilla. 

Kotihoito on harkinnanvaraista yksilöllistä toimintakyvyn tukemista kuntouttavalla työtavalla, 

hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaudenhoitoa, joka perustuu asiakkaan osallisuu-

den vahvistamiseen sekä yhteistyöhön vanhuksen lähiverkoston kanssa. 

Kotihoidon tavoitetaso on 13,0 – 14,0 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. 

Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa kotihoidossa on soveltuvin osin omaishoidon 

tuki, jos iäkkään lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja kyke-

nevä ryhtymään omaishoitajaksi (vrt. Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tu-

eksi, 2013). Omaishoitajien jaksamista tuetaan vertaistukitoiminnalla, sijaisomaisjärjestelmällä 

sekä turvaamalla lakisääteisten vapaapäivien pitäminen. Omaishoidon tavoitetaso on n. 7 % 

suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. 

Asiakkaan osallisuutta tuetaan erityisesti uudella kuntouttavalla päivätoiminnan toimintamallilla. 

Kuntouttava päivätoiminta toteutetaan vuoden 2016 aikana omana toimintana kaikissa kunnis-

sa. Päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan voimavaroja turvalliseen kotona asumiseen. Asiakkaat 
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ovat kotihoidon asiakkaita, joiden toimintakyky mahdollistaa osallistumisen tavoitteelliseen ja 

ohjattuun ryhmätoimintaan sekä joiden on arvioitu hyötyvän päivätoiminnasta.  

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2016 on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän tuottaman 

tiedon hyödyntäminen kaikilla palvelualueilla, kaikissa kotihoidon työyksiköissä. Toiminnanoh-

jauksella tuetaan kotihoidon toimintaa ja tavoitteena on, että välittömän työajan osuus on n. 60 

%.  Kotihoidon toimintaa toteutetaan aikakriittisten käyntien määrittelyjen sekä asiakaskohtais-

ten palveluvaatimusten ja hoitajien osaamisalueiden yhteensovittamisen avulla. Näin työn-

kuormittavuuden hallinta ja asiakastyön laatu paranee ja sitä kautta kustannustehokkuus li-

sääntyy. (Groop 2014; Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?). Tavoitteena on toi-

minnanohjausjärjestelmän tuottaman tiedon ja sen analysoinnin osaamisen lisääntyessä hyö-

dyntää ns. resurssipoolia. Systemaattinen toiminnanohjaukseen pohjautuva työnjohtaminen 

sekä kotihoidossa mobiilisti tehtävä työ vähentävät osaltaan kotihoidon toimitilojen tarvetta.  

Kotihoidon toiminnan tehostaminen tarvitsee tuekseen myös moniammatillista yhteistyötä ja 

yhtenä vuoden 2016 tavoitteena on edelleen parantaa lääkärin työpanoksen saamista kotihoi-

toon. Lisäksi tarvitaan enemmän rajapinta yhteistyötä eri hoitoketjuissa. 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toiminta-

na tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Lain ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan pit-

käaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset perus-

teet tai se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta perusteltua. 

Kainuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä edelleen ensiksi niissä toimiyksiköis-

sä, joiden huonetilat eivät täytä Ikäihmisten laatusuosituksia (2013)  ja joihin valvontaviran-

omainen on kiinnittänyt huomiota ohjaus- ja valvontakäynneillään. 

Samalla kun laitospaikkoja vähennetään hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti (H 

8.9.2015), henkilöstöresursseja tullaan tasaamaan ensin vastuualueen sisällä ja myöhemmin 

vastuualueiden kesken. Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso on tehostetussa palvelu-

asumisessa 7 – 8 % ja laitoshoidossa n. 1 %. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin palveluihin 

siirtymisessä on edelleen se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut erilaisine tukipalve-

luineen on käytetty ja asiakkaan palvelutarpeet on kartoitettu ja arvioitu. 

Ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa on pitkäaikaispaikkojen lisäksi kotona asumista tuke-

via kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja, joiden tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja 

ikäihmisten selviytymistä kotihoidossa mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevia kun-

touttavia lyhytaikaispaikkoja lisätään vuoden 2016 aikana (H 8.9.2015) hallituksen päätöksen 

mukaisesti. 

Keskeisiä haasteita ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa ovat ikäihmisten osallisuuden li-

sääminen, iäkkään henkilön palvelutarpeen monipuolinen arviointi ja palvelutarpeiden mukais-

ten palveluiden piiriin pääseminen määräajan puitteissa. 

Toiminnan lähtökohtana on vuoden 2016 aikana asiakkaan mielekkään ja aktiivisen arjen 

suunnittelu yhdessä asiakkaan/omaisten kanssa, jolla tarkoitetaan palvelujen toteuttamista asi-

akkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen. Toiminnassa korostuvat 

myös asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä 

oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. 
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Palveluohjauksen ja ostopalveluiden vastuualueen yhtenä tehtävänä on vahvistaa toimin-

nallaan kuntakohtaisia palvelukokonaisuuksia tukemalla kotona asumista tukevien sekä ympä-

rivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueiden toimintaa.  

Palveluohjaus on toimintaa, jossa asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä 

kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ohjaus-

ta ja neuvontaa toteutetaan puhelin- ja sähköposti ohjauksen rinnalla mm. erilaisissa järjestöjen 

tapaamisissa ja tapahtumissa sekä eri kuntien alueilla sijaitsevissa matalankynnyksen info- ja 

neuvontapisteissä. Ohjauksella ja neuvonnalla pyritään tukemaan ikääntyneiden omia voima-

varoja sekä edistämään asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Palveluohjauksen pohjalta 

asiakasohjaajat tekevät tarvittaessa asiakkaan palvelutarpeen monipuolisen arvioinnin, jonka 

perusteella tehdään päätös kotihoidon asiakkuuden aloittamisesta. 

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut. Iäkkäille henkilöille tarjot-

tavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava asiakkaalle 

hyvä hoito ja huolenpito. Vastuualueelta toteutetaan yksityisten palveluntuottajien ohjausta, 

neuvontaa ja valvontaa. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien on laadittava toiminnan asian-

mukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valvira on antanut määräyksen oma-

valvonta suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Myös kuntayhtymän omana toi-

mintanaan tuottamien sosiaalipalvelujen osalta on laadittava omavalvontasuunnitelma.  

 

Vastuualueelta toteutettaessa palvelujen sisällön ja laadun valvonnassa korostuvat ennakoiva 

valvonta, omavalvonta sekä riskiperusteinen valvonta. Valvontaa toteutetaan sekä kotihoidon 

palvelutuottajien että ympärivuorokautisten hoivapalveluntuottajien osalta valtakunnallisten val-

vontaohjelmien periaatteiden mukaisesti.  

Vastuualueelta osallistutaan palvelujen hankintaan liittyviin kilpailutusprosesseihin. Asumispal-

veluiden hankintaan liittyvä kilpailutuksen valmistelu on vuoden 2016 osalta keskeinen tehtävä.  

Sotainvalidien palveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien nykyinen sopimuskausi päät-

tyy 31.12.2016, joten tämän hankinnan osalta valmistelut käynnistyvät vuoden 2016 aikana. 

Lääkkeiden annosjakelun kilpailutuksen osalta tarjouspyynnöt julkaistiin syksyn 2015 aikana, 

joten 2016 vuoden kuluessa saadaan ensimmäisiä käytännön kokemuksia ostettavasta 

1.8 Ympäristöterveydenhuolto  

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta) 

  

  

Näkökulmat   Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

HYVINVOIVAT KAINUULAISET
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Henkilöstö ja 

uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 

ja palvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Talous 

 

 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme väestön ja eläinten terveyttä sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme terveyshaittojen syntymistä 

tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä seudullisesti hoidetun ympäristö-

terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 

 

 

 

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulaiset 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin 

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tu-
lokset 

- QPR-
järjestelmän 
käyttöönotto 

QPR-
järjestelmän 
keskiarvo 4,5 
(asteikko 1-5) 

QPR-järjestelmän 
hyödyntäminen 

Järjestelmän kaut-
ta ei ole tullut pa-
lautetta 

Valvontasuunni-
telman toteutu-
minen valtakun-
nalliseen suosi-
tukseen nähden 

Toteuma ver-
rattuna oman 
suunnitelman 
tavoitteeseen 
88 % ja valta-
kunnalliseen 28 
% 

100 % 100 % Rekrytoinnin on-
nistuminen ja toi-
minnan oikea koh-
dentaminen tär-
keimpiin osa-
alueisiin riskinarvi-
oinnin ja suunnitel-
mallisuuden avulla 

Praktikoille saatu 
sijaisia tarvittaes-
sa. Suunnitelmalli-
sen valvonnan 
toteuma 26 % 
omaan ja 10 % 
valtakunnalliseen 
tavoitteeseen näh-
den 

Laboratoriopal-
velut järjestetty 

Ympäristöter-
veydenhuollon 
laboratoriotoi-
minta loppunut. 
Savo-Karjalan 
ympäristötutki-
mus Oy:n toi-
mipiste on aloit-
tanut toiminnan 
Kajaanissa 
vuoden 2015 
alusta. 

Asiakkaan kan-
nalta riittävät 
palvelut 

Asiakkaan kan-
nalta riittävät 
palvelut 

Yhteistoiminta 
palveluja tuottavan 
laboratorion kans-
sa 

Laboratorion ana-
lyysipalvelut on 
kilpailutettu 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

2.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Kehityskeskus-
telut %-osuus yli 
1 v. kestävistä 
palvelussuhteista 

 

Toteutumispro-
sentti 93 % 

 

Toteutumispro-
sentti 100 % 

Toteutumis-
prosentti 100 
% 

Kehityskeskustelu-
jen toteuttaminen 

Kehityskeskustelut 
aloitettu 

Turvallisuuskult-
tuurikyselyn (joka 
3. vuosi) tulokset 

Työhyvinvointi-
kysely toteute-
taan v. 2016 

Esimiestuki 4.0 
 

Muutosten hal-
linta 3.5 

Osaamisen 
hallinta 4.3 

Esimiestuki 
4.5 

Muutosten 
hallinta 4.0 

Osaamisen 
hallinta 4.5 

Turvallisuuskulttuu-
riosioiden hyödyn-
täminen 

Tietoa ei ole saata-
villa 

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

Sairauspoissa-
olot pvä/HTV 

 

 

 11 pvä/HTV < 13 pvä/HTV 

 

10 pvä/HTV Poissaoloon vaikut-
tavien tekijöiden 
tunnistaminen 

Tietoa ei ole saata-

villa 

Työyhteisön il-
mapiiriosio työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

Työhyvinvointi-
kysely toteute-
taan v. 2016. 

> 4.0 > 4.0 Työhyvinvointioh-
jelman laatiminen 

Ohjelma laadittu 

Täydennyskoulu-
tus pv/hlö 

5,0 pv/hlö 5.0 pv/hlö > 5 pv/hlö Täydennyskoulutuk-
sen suunnittelu kehi-
tyskeskustelujen 
pohjalta 

Määritellään kehi-
tyskeskustelujen 
yhteydessä 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

4. Johdamme pal-
veluiden tehokasta 
ja vaikuttavaa jär-
jestämistä sekä 
tuottamista asiakas- 
ja prosessitiedon 

Asiakaskokemus Reklamaatioita 2 
kpl 

Kerättyä tietoa 
asiakaskoke-
muksista 

Asiakaskoke-
muksen perus-
teella palvelut 
on muotoiltu 
vaikuttavam-
maksi ja luotet-

Asiakaspalauttei-
den kerääminen 
ja käsittely 

Palautteet kerä-
tään ja käsitel-
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avulla tavaksi lään 

Tietotarpeet Tietoa ei saata-
villa 

Raportoidut 
johdon tietotar-
peet on täytetty 

Raportoidut 
johdon tieto-
tarpeet on 
määritelty 

Johdon tietotar-
peiden määrittely 

Tietoa ei saatavil-
la 

Johdon katsel-
musten toteutu-
minen 

Ei toteutettu Johdon katsel-
mukset  
1 x vuosi toteu-
tetaan jokaisella 
vastuualueella 

Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat  100 
% 

CAF-
itsearviointimallin 
käyttöönotto 

Ei toteutettu 

5. Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palveluprosessiin-
sa 

 

Verkkosivut päivi-
tetty 

Päivityksiä on 
tehty 
 

Kehittämistyös-
sä oltu mukana 

Verkkosivuston 
päivittäminen 
 

Palvelujen siir-
tämistä verk-
koon tehoste-
taan 

Verkkosivusto 
on tärkeä pal-
velu- ja yhtey-
denotto-
kanava 

Verkkosivujen 
päivittäminen 
säännöllisesti 

Päivitetty 
 
Verkkopalvelujen 
kehittäminen 

Kehittämistyössä 
mukana 

Sähköinen rapor-
tointi onnistuu 

On osallistuttu 
kehittämistyö-
hön 

Tiedot saadaan 
siirrettyä jousta-
vasti eteenpäin 

Tiedot saa-
daan siirrettyä 
joustavasti 
eteenpäin 

Osallistuminen 
valtakunnallisten 
tiedonsiirtoa kos-
kevien raportoin-
tijärjestelmien 
kehittämiseen 
(YHTI, KUTI) 

On osallistuttu 
kehittämistyöhön 

6.Johdamme palve-
luketjuja asiakas-
lähtöisesti läpi or-
ganisaation 

Toimivat palvelu-
ketjut 

 Palveluketjujen 
päivittäminen 

Palveluketjut 
on päivitetty 

Palveluketjujen 
säännöllinen 
päivittäminen 

Työ kesken 

7.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Työnjaon ja eri-
koistumisen kehit-
täminen 

 Yhtenäiset toi-
mintatavat käy-
tössä 

Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 

Työohjeet päivite-
tään. Toimitaan 
mahdollisimman 
tehokkaasti ja 
toteutetaan sovit-
tua työnjakoa 

Työohjeita päivi-
tetty 
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 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

8. Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Talousarvion 
toteumaa käsi-
telty vastuualue- 
ja tulosaluepala-
vereissa.  To-
teuma TP15; 
89,2 % (vrt. 
KS15) 

 

Tilinpäätös to-
teutuu talousar-
vion mukaan 

Tilinpäätös 
toteutuu talo-
usarvion mu-
kaan 

Talousarvion seu-
ranta säännöllisin 
väliajoin ja poik-
keamiin reagoimi-
nen 

Talousarvion to-
teumaa käsitelty 
vastuualuepalave-
reissa 

9. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehok-kaasti 

Ajantasainen hin-
nasto 

 

1.1.2016 voi-
maan tullut 
maksutaksa 
hyväksytty halli-
tuksessa 
16.12.2015 § 
249. 

Uusi hinnasto 
käytössä 

 

Lain mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 
100 %:sti 

Hintojen oikea 
määrittely 

Uusittu maksutak-
sa otettu käyttöön 
1.1.2016 alkaen 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  

YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 

Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 576 650 12,8 394 -39,4 328 0 328 -16,8 97 29,6

   Myyntituotot 460 520 13,0 244 -53,1 213 0 213 -12,7 54 25,4

   Maksutuotot 115 122 6,1 130 6,6 115 0 115 -11,5 43 37,4

   Tuet ja avustukset 1 7 600,0 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0,0

   Muut tuotot 0 1 0,0 20 0,0 0 0 0 -100,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 2 802 2 738 -2,3 2 505 -8,5 2 490 0 2 490 -0,6 762 30,6

       Palkat ja palkkiot 1 534 1 527 -0,5 1 377 -9,8 1 284 0 1 284 -6,8 396 30,8

       Henkilösivukulut 520 498 -4,2 469 -5,8 452 0 452 -3,6 143 31,6

   Henkilöstökulut 2 054 2 025 -1,4 1 846 -8,8 1 736 0 1 736 -6,0 539 31,0

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

       Muut palvelujen ostot 196 207 5,6 173 -16,4 214 0 214 23,7 49 22,9

   Palvelujen ostot yhteensä 196 207 5,6 173 -16,4 214 0 214 23,7 49 22,9

   Aineet ja tavarat 120 80 -33,3 88 10,0 87 0 87 -1,1 44 50,6

   Avustukset 92 85 -7,6 90 5,9 100 0 100 11,1 27 27,0

   Vuokrat 305 300 -1,6 255 -15,0 311 0 311 22,0 91 29,3

   Muut kulut 35 41 17,1 53 29,3 42 0 42 -20,8 12 28,6

TOIMINTAKATE -2 226 -2 088 -6,2 -2 111 1,1 -2 162 0 -2 162 2,4 -665 30,8

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

VUOSIKATE -2 226 -2 088 -6,2 -2 111 1,1 -2 162 0 -2 162 2,4 -665 30,8

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -60 -51 -15,0 -23 -54,9 -16 0 -16 -30,4 -4 25,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -2 286 -2 139 -6,4 -2 134 -0,2 -2 178 0 -2 178 2,1 -669 30,7

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 286 -2 139 -6,4 -2 134 -0,2 -2 178 0 -2 178 2,1 -669 30,7

TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  KS 2016TA 2016
Talousarvio-    

muutokset

Muutos-%

TP-15/

ks-16 
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Mittarit / Tunnusluvut       

Mittarit/Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015 TA 2016 1-4 kk/2016 

Asukas, asiakas 
 

      

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset 

Ei toteutettu Asiakas- 
tyytyväi- 
syysky- 
selyn 
keskiarvo 
4,2 (as- 
teikko 1-
5) 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyä ei 
toteutettu 

QPR-jär-
jestelmän 
kautta ei ole 
tullut palautet-
ta 

QPR-jär-
jestelmä  
keskiarvo 4,5 
(asteikko 1-
5) 

Järjestelmän 
kautta ei ole 
tullut palau-
tetta 

Valvontasuunnitelman toteu-
tuminen valtakunnalli- 
seen suunnitelmaan nähden 
(%) 

56 % suunni-
tellusta 

Suunni- 
telmalli- 
nen val- 
vonta 70 
% (oma) 
ja 23 % 
(valta- 
kunnalli- 
nen) 
 

Suunnitel-
mallinen 
valvonta 75 
% (oma) ja 
23 % (val-
takunnalli-
nen) 

Toteuma 
omaan suunni-
telmaan verrat-
tuna 88 %, 
valtakunnalli-
seen 23 % 

100 % Toteuma 26 
% omaan ja 
10 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

Lain mukaisten laboratorio- 
palvelujen järjestäminen 
vuodesta 2015 alkaen 

Elintarvike- 
ja ympäristö- 
laboratorio 
toimi lain- 
säädännön 
vaatimusten 
mukaisesti 

Elintar-
vike- ja 
ympäris-
tölabo-
ratorio 
toimi lain- 
säädän-
nön vaa- 
timusten 
mukai-
sesti 
 

Laborato-
riotoiminta 
loppui 

Savo-Karjalan 
ympäristötut-
kimus Oy:n 
toimipiste aloit-
tanut toimin-
nan Kajaanis-
sa v. 2015 
alussa. Oma 
laboratorio 
lopetettu. 

Yhteistoimin-
ta palveluja 
tuottavan 
laboratorion 
kanssa 

Laboratorion 
analyysipal-
velut kilpailu-
tettu 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

      

Kehityskeskustelut (100 %) 
%-osuus yli 1 v. kestävistä 
palvelussuhteista 

50 % 93 % 94 % 93 %  
 

100 % yli  
1 v. kestä- 
vistä palve-
lussuhteista 
 

Aloitettu 

Työhyvinvointikysely: 
esimiestoiminta ka. > 4 
 
 
 
ilmapiiriosio ka. > 4 

Ei toteutettu 
 
 
 
 
Ei toteutettu 

4,0 
 
 
 
 
4,0 

4.1 
 
 
 
 
4.2 

Työhyvin- 
vointikyse- 
ly toteutetaan 
v. 2016 

Työhyvin- 
vointikyse- 
ly: esimies- 
toiminta  
ka > 4, 
ilmapiiri- 
osio > 4 
 

TYHY-
kysely: esi-
miestoiminta 
4.1 
Ilmapiiri 4.1 

Sairauspoissaolot pv/htv 
 

- 13 pv/htv 9 pv/htv < 11 pv/htv < 13 pv/htv 
 
 

Tietoa ei 
saatavilla 

Täydennyskoulutus pv/hlö/v 
 

2 kpl/hlö/v 3,4 
pv/hlö/v 
 

2 kpl/hlö/v 
 

5 pv/hlö/v 3-5 pv/hlö/v Tietoa ei 
saatavilla 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 1-4 kk/2016 

Asiakaskokemus Asiakaspa-
lautteet käsi-
telty 

Asiakas-
palaut-
teet käsi-

Asiakaspa-
lautteet 
käsitelty 

Ei palautetta 
palautejärjes-
telmän kautta 

Kerättyä 
tietoa asi- 
akaskoke-

Palautteet 
kerätty ja 
käsitellään 
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telty muksista henkilökun-
nan kanssa 

Johdon tietotarpeet on tun-
nistettu 
 
 
 

Ei määritelty Ei määri- 
telty 

Ei määri- 
telty 

Ei toteutettu Raportoi- 
dut johdon 
tietotarpeet 
on täytetty 

Ei toteutettu 

Johdon katselmukset toteu-
tettu 

Johdon kat- 
selmukset 
toteutettu 
laboratorion 
vastuualu- 
eella 

Johdon 
katsel-
mukset 
toteutettu 
laborato-
rion vas-
tuu-
alueella 

Johdon  
katselmuk- 
set toteu-
tettu labo-
ratorion 
vastuualu- 
eella 

Ei toteutettu Johdon  
katselmuk-
set toteu-
tetaan 1 x 
vuosi jokai-
sella vastuu-
alueella 

Ei toteutettu 

Verkkosivut päivitetty Ei mitattu Ei mitattu Verk-
kosivuja 
päivitetty. 
Verk-
kosivuja voi 
käyttää 
asiakas-
palveluun 
(lupa- ja 
ilmoitus-
asioiden 
hoitoon) 

Sivuja päivitet-
ty 

Verkkosi- 
vuston päi- 
vittäminen, 
palvelujen 
siirtäminen 
verkkoon 
tehostetaan 

Sivuja päivi-
tetty 

Sähköinen raportointi onnis-
tuu 

Osallistuttu 
valtakunnal- 
lisen tiedon 
siirtojärjes- 
telmän ke- 
hittämiseen 
 
 

Ei mitattu Ei mitattu Tiedonsiirto 
toteutettu jär-
jestelmän sal-
limissa puit-
teissa 

Tiedot saa- 
daan siir- 
rettyä jous- 
tavasti  
eteenpäin 

Tiedonsiirto 
onnistuu 
osittain 

Toimivat palveluketjut 
 

Palveluketjut 
luotu. 
 

Palvelu-
ketjut 
luotu 

Palveluket-
jut luotu, 
päivittämis-
tarvetta on 
 

 Palveluketju-
jen päivittä-
minen 

Päivitetään 

Työnjaon ja erikoistumisen 
kehittäminen 

Työohjeita 
tehty 

Työohjei- 
ta tehty 

Työohjeita 
luotu  

 Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 

On kehitetty 
toimintatapo-
ja 

Talous       

Talousarvion toteutuminen Toteuma 
100 % 
 

97,6 % 87 % 89,2 % 100 % 30,7 % 

Ajantasainen hinnasto 
 

Hinnastoa ei 
uusittu 

Hinnasto 
tarkistet-
tu 

Hinnastoa 
ei tarkistet-
tu 

Maksutaksa 
hyväksytty. 
Tulee voimaan 
1.1.2016. 
 

Uusi hinnas-
to käytössä 

Uusittu mak-
sutaksa otet-
tu käyttöön 
1.1.2016 
alkaen 

 

Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2016 

Suunnitelmallisessa valvonnassa on kehitetty työnjakoa ja seurantaa. Tehtäväalueittain on 
muodostettu tiimit. Suurin osa vuoden 2015 toimintaa koskevasta tiedonkeruusta terveysval-
vonnan osalta tehtiin sähköisesti. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) lakimuutoksen 
(1510/2015) perusteella kuntien ja AVIen toimivalta päättyi huhtikuun lopussa ja lain mukaiset 
tehtävät siirtyivät Tukesille 1.5.2016 alkaen. Erityistilannesuunnitelman laatiminen sekä elintar-
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vikkeiden ja veden välityksellä leviäviä epidemioiden selvittämistä koskevan suunnitelman päi-
vittäminen on aloitettu. 
 
Eläinlääkintähuollossa praktikoiden sijaisia on saatu alkuvuodesta riittävästi. Tämä pienentää 
vakinaisten viranhaltijoiden päivystyksen kuormittavuutta. Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviä 
eläinperäisten elintarvikkeiden valvonnan osalta on hoitanut elintarviketarkastaja. 
 
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorion kanssa on tehty yhteistyötä. Laborato-
rionäytteiden analyysipalvelujen kilpailutus on toteutettu Kajaanin Vesi –liikelaitos / Kainuun 
kuntien hankintarenkaan toimesta. Hankintapäätöksen 20.4.2016 mukaan analyysipalvelujen 
toimittajaksi on valittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 1.6.2016 – 31.5.2020 väliseksi 
ajaksi. 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan uuden suunnitelmakauden 2015 - 2019 mukaisen 
suunnitelman perusteella. Se on laadittu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Päämääränä 
on valvonnan vaikuttavuus. Riskinarviointia kehitetään valtakunnallisten ohjelmien mukaisesti. 
Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyyppejä on vähennetty mm. terveydensuojeluvalvonnassa. 
Tällä pyritään parantamaan valvonnan laatua ja kohdentamaan valvonta tärkeimpiin kohteisiin. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut luonnoksen (26.6.2015) HE-laiksi kuluttajaturvallisuuslain 
sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta. Muutoksella siirrettäisiin kuluttajapalve-
luiden turvallisuuden valvonta kunnista ja aluehallintovirastoista Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
to Tukesiin. Perusteluna on mm. se, että kuntien toteuttama valvonta ei toimi riittävän hyvin. 
Luonnoksen mukaan kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö irrotettaisiin ympäristöterveydenhuollos-
ta ja lain voimaantuloajankohdaksi on esitetty 1.5.2016. Mikäli muutos toteutuu, voidaan siihen 
käytettyä työpanosta siirtää muille valvonnan osa-alueille. 
 
Oiva-tarkastukset on laajennettu koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita. Tarkastus-
toimintaa jatketaan. Elintarvikelainsäädäntöön tulee uudistuksia mm. elintarvikkeista annettavi-
en tietojen osalta. Talousvesiasetus on tullut voimaan 2014 ja sen vaatimuksiin kuuluu vesilai-
tosten desinfiointivalmiuden varmistaminen ja erityistilannesuunnitelmat on laadittava syyskuun 
2016 alkuun mennessä. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallistutaan valta-
kunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-liittymät). 
 
Eläinlääkintähuollossa on kahtena viimeisenä vuotena saatu riittävästi praktikoiden sijaisia ja 
työn kuormittavuutta pyritään edelleen vähentämään käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia päivys-
täjiä. Jatketaan työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Päivystyksessä eriytetään pien- ja suu-
reläinpäivystystä eläinlääkintähuoltolain hengen mukaisesti silloin kun se on mahdollista. Päi-
vystyskuormitusta seurataan. Hygieenikkoeläinlääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä. Tehtäviä 
on jaettu praktikoille, hyvinvointieläinlääkärille, terveystarkastajille ja vastuualuepäällikön tehtä-
vät hoitaa tulosaluejohtaja oman toimen ohella. Virka on täytetty määräaikaisesti vuoden 2016 
loppuun saakka elintarviketarkastajan virkanimikkeellä elintarviketieteiden maisterin koulutuk-
sen saaneella henkilöllä. Hänen tehtäväkuvaansa tulee kuulumaan mm. eläinperäisten elintar-
vikkeiden valvonta. 
 
Ympäristöterveydenhuollon laboratoriotoiminta lopetettiin vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Vuoden 2015 alusta alkaen Kajaanissa on toiminut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n la-
boratorio. Laboratoriomuutos on vaikuttanut mm. näytekuljetuksiin niin että asiakkaat ja terve-
ystarkastajat käyttävät enemmän aikaa näytteiden kuljettamiseen. Laboratoriotoiminnan suju-
vuutta pyritään parantamaan yhteistyöllä ja etsimällä ratkaisua logistiikkaan. 
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2 LIIKELAITOKSET   

2.1 Kainuun Työterveys – liikelaitos 

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Eija Alatalo 

Strategiakartta 2016–2020 (kaksi valtuustokautta)  

  

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas 

 

  

 

 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 

 

Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 

 

 

 

Talous 

 

 

 

 

 

 

 

HYVINVOIVA KAINUULAINEN 
YRITYS JA  TYÖNTEKIJÄ 

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA 

PARHAAT PALVELUT 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset 

päämäärät näkökulmittain  

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten yritysten ja työnantajien sekä työntekijöiden hyvinvointia ja osallisuutta.  

Järjestämme vastuullamme olevat työterveyshuollonpalvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun Työterveys-liikelaitos on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä 

ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee saa-
vuttaa; sama kuin 
ky tasolla)  

 Hyvinvoivat kainuulainen yritys ja työntekijä 

Kriittiset menes-
tystekijät 

(missä on onnistut-
tava, jotta sitoviin 
tavoitteisiin pääs-
tään; sama kuin 
ky tasolla) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

(millä sitovien 
tavoitteiden on-
nistumista ja 
toteutumista 
mitataan) 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa) 

1.Parannamme 
kainuulaisten työn-
tekijöiden hyvin-
vointia, terveyttä ja 
toimintakykyä yh-
teistyössä kuntien 
kanssa ja panos-
tamme terveyden 
edistämiseen 

Kevan työkyvyt-
tömyystilastot 

 

 

 

Kuntien osalta 
ei ole saatavilla 
Kevan tilastoja  
alkuvuoden 
osalta 

 

 

 

 

Kevan tilastot  
käytössä kun-
nittain 

 

 

 

 

 

Kevan tilastot  
käytössä kun-
nittain 

 

 

 

Seuranta ja työn 
kohdentaminen 
toimii; toimitusjoh-
taja ja johtoryhmä 

Seuranta tapahtuu 
laaturyhmässä. 
Conmedic  laatu-
verkoston ja Kevan 
kanssa yhteistyös-
sä. 

2.Kehitämme 
mahdollisuuksia 
väestön osallistu-
misen lisäämiseksi 

Yhteydenottojen 
lukumäärä yrityk-
siin 

Sähköinen 
osallistumis-
mahdollisuus  
Omasoten 
kautta olemas-
sa. Omasoten 
kautta kehite-

Asiakas-
yhteystyötä 
kehitetty, asia-
kasvastaava 
pitää yhteyttä 
yrityksiin  

Hyvin toimiva 
asiakas yhteis-
työ ja kump-
panuus avain-
yritysten kans-
sa 

Asiakasyhteistyön 
lisääminen; asia-
kasvastaava ja 
tiimit 

Asiakasvastaava 
tekee sopimukset 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila 
(TP15) 

Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

 

5.Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Kehityskeskus-
telut %-osuus yli 
1 v kestävistä 
palvelussuhteista 

Esimiesten kou-
lutuspäivät 

Johdon ja psy-
kologin kehitys-
keskustelut 
käyty. 

Johto käynyt 
koulutuspäivillä. 

100 % 

 

 

väh.7 pv/v 

100 % 

 

 

väh. 7 pv/v 

Kehityskeskustelut 
käydään vuoden 
aikana kaikkien 
ammattiryhmien 
kanssa. 

Huolehditaan koulu-
tuksesta. 

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

Työyhteisön il-
mapiiriosio työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

 

 

Täydennys-
koulutus pv/hlö 

Työhyvinvointi-
kysely tehty. 

 

 

2,1 pv/lääkärit 

1,2 pv/hoitajat 

3.5 

 

 

 

7 pv/hlö am-
mattilai-
set/asiantuntijat 

yli 4.0 

 

 

 

yli 7 pv/hlö 
ammattilaiset 
/asiantuntijat 

Toimivat palaveri-
käytännöt  

Osallistuminen ke-
hittämiseen. 

Hyvä esimiestuki. 

Koulutus-
sunnitelmien mukai-
nen lisäkoulutus 

tään nettiajan-
varaus ja Mella- 
palveluohjaus. 

 

 

Omasoten 
kautta palve-
luohjaus ja 
nettiajanvaraus, 
työnantajien 
extranet 

 

 

 

Laaja-alaiset 
digitaaliset 
palvelut yritys- 
ja työntekijä-
asiakkaille 

yhteistyössä tj;n 
kanssa 

 

Omasote toimii ja 
asioita kehitetty 

3.Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden 

Toiminta-
suunnitelmassa 
on määritelty 
vastaanoton 
sisältö yrityksen 
kanssa. 

Palveluiden 
saatavuus eri 
paikkakunnilla 
vaihtelee. 

Toteutuu yrityk-
sen toiveiden 
mukaisesti. 

Tuotamme 
kokonaisvaltai-
sia tth palvelui-
ta koko toimi-
alueella riittä-
västi. 

Palveluiden saata-
vuus eri paikka-
kunnilla 

Etälääkärivastaan-
otot ovat käynnis-
tyneet Suomus-
salmella ja Kajaa-
nissa.  

4.Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti ja 
ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palve-
luihin. 

Asiakas-
tyytyväisyys-
kysely 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyä 
ei ole tehty 
jakson aikana. 
Asiakaspalaut-
teisiin on vas-
tattu 100 %. 

Yli vertailun 
keskiarvon 

Yli vertailun 
keskiarvon 

Kehitämme palve-
luita, tuotteita, 
prosesseja ja hoi-
topolkuja.  

Laatutyö jalkaute-
taan yksiköihin.  
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0 pv/psykologi 

4,8 pv/fysiot. 

0,6 pv/ muut 

 

3 pv/muu hen-
kilöstö 

3 pv/muu 
henkilöstö 

 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

 

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

7.Johdamme palve-
luiden tehokasta ja 
vaikuttavaa järjes-
tämistä sekä tuot-
tamista asiakas- ja 
prosessitiedon avul-
la 

Yleisesti vakiintu-
neet raportit hal-
linnolle 

Tarvittavat ajan-
tasaiset rapor-
toinnit eivät to-
teudu. Potilastie-
tojärjestelmän 
raportointi-
työkalu tilattu. 

Johdolle muo-
dostuu riittävän 
kattava rapor-
tointi taloudesta 
ja toiminnasta. 

Käyttö on 
helppoa, run-
sasta ja oikein 
kohdennettua. 
Raportointi on 
kehittynyt. 

Toimiva johdon 
työpöytä 

Asiakasraportit 
onnistuivat perus-
raportoinnin osal-
ta. Johdon rapor-
tit muodostuivat 
käsityönä eri 
ohjelmista. 

8.Kehitämme asi-
akkaillemme mah-
dollisuuksia entistä 
aktiivisempaan 
osallistumiseen 
omaan hoito- ja 
palvelu-
prosessiinsa 

Kyselyt  % -osuus 
pienistä, kes-
kisuurista ja isois-
ta yrityksistä 

Asiakaskyselyitä 
suoritetaan. 

Toteutuu säh-
köisesti. 

Toteutettu 10 
%:lle yksilö-
asiakkaista ja 
yritys-
asiakkaista 

Asiakaskyselyitä 
ei ole toteutettu 
jakson aikana. 

9.Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 
läpi organisaation 

Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 
(lean) 

Laatutyötä jatke-
taan ja laatukä-
sikirjaa tehdään. 

Toteutettu 1 - 3 
kpl ajantasaista, 
tulos- ja vastuu-
alueiden yli me-
nevää hoito- ja 
palveluketjua 

Ajantasaiset 
hoito- ja palve-
luketjut 10 kpl 

Reseptin uusinta- 
prosessi ja asiak-
kuuden hal-
tuunotto-prosessi 
on laadittu. 

10.Uudistamme ja 
kehitämme edelleen 
Kainuun päivystä-
vää keskussairaa-
laa ja vaativaa eri-
koissairaan-hoitoa 

     

11.Uudistamme ja 
kehitämme palvelui-
tamme niin, että 
varmistamme asi-
akkaillemme niiden 
saatavuuden, saa-
vutettavuuden ja 
korkean laadun 

Kehittämisryhmä 

 

 

 

 

 

Yhtiöittämisen 

Kehittämisryhmä 
kokoontuu 
säännöllisesti. 

 

 

 

 

Yhtiöittämisval-

Toimintakäsi-
kirja käytössä. 

Toiminta-
järjestelmän 
mukaiset yhte-
näiset toiminta-
tavat käytössä 

 

Yhtiöittämisen 

Toiminta serti-
fioitu 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja, 
vastaava työter-
veyslääkäri, vas-
taava työterveys-
hoitaja ja johto-
ryhmä 
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toteutuminen mistelut käyn-
nissä. 

 

 

siirtymäaika 
päättyy 
31.12.2016 

 

 

Yhtiön toiminta 
vakiintunut 

Toimitusjohtaja 

 

 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 

 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 

  

Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet 

Toteuma 1-4 
kk/2016 

12.Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvio ja 
tilinpäätös 

Osavuosikatsa-
us jakson toi-
mintakate on 
44 502,09 eu-
roa. 

Tulostavoittei-
den seuranta on 
toteutunut toimi-
piste, ammatti-
ryhmä ja yksilö-
tasolla. 

+200 000 € +200 000 € Tilinpäätös toteu-
tuu talousarvion 
mukaan. 

Tilinpäätös on n. 
+100 000 € yli-
jäämäinen 

 

 

13. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

Laskutusaste / 
ammattihenkilö 

 

Lääkärit 68-82 
% 

Hoitajat 48- 61 
% 

Fysioterapeutit 
41- 70 % 

Lääkäri 70 % 

Hoitaja 60 % 

Fysioterapeutti 
70 % 

Psykologi 50 % 

Lääkäri 70 % 

Hoitaja 60 % 

Fysioterapeutti 
70 % 

Psykologi 50 
% 

Seuranta ja oikea 
mitoitus ja hyvät 
työvälineet 
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KAINUUN TYÖTERVEYS 

LIIKELAITOS

1 000 € TP 2013 TP 2014 

Muutos-%

TP-14/

TP-13  

Toteuma 

1- 4kk
Toteuma

-%

TOIMINTATUOTOT 4 608 5 431 17,9 5 345 -1,6 5 803 0 5 803 8,6 1 169 20,1

   Myyntituotot 4 595 5 416 17,9 5 338 -1,4 5 794 0 5 794 8,5 1 169 20,2

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

   Tuet ja avustukset 13 15 0,0 2 -86,7 9 0 9 350,0 0 0,0

   Muut tuotot 0 0 0,0 5 0,0 0 0 0 -100,0 0 0,0

TOIMINTAKULUT 4 651 5 278 88,6 5 496 4,1 5 554 0 5 554 1,1 1 592 28,7

       Palkat ja palkkiot 2 209 2 212 0,1 2 091 -5,5 2 343 0 2 343 12,0 611 26,1

       Henkilösivukulut 572 564 -1,4 548 -2,8 475 0 475 -13,4 183 38,5

   Henkilöstökulut 2 781 2 776 -0,2 2 640 -4,9 2 818 0 2 818 6,8 794 28,2

       Asiakaspalvelujen ostot 2 1 -50,0 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0,0

       Muut palvelujen ostot 1 521 2 119 39,3 2 481 17,1 2 294 0 2 294 -7,5 643 28,0

   Palvelujen ostot 1 523 2 120 39,2 2 481 17,0 2 294 0 2 294 -7,5 643 28,0

   Aineet ja tavarat 85 112 31,8 81 -27,7 107 0 107 32,1 43 40,2

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

   Vuokrat 243 248 2,1 283 14,1 333 0 333 17,7 104 31,2

   Muut kulut 19 22 15,8 11 -50,0 2 0 2 -81,8 8 400,0

TOIMINTAKATE -43 153 -70,8 -151 -198,4 249 0 249 -265,3 -423 -169,9

   Rahoituskulut ja -tuotot -1 2 -300,0 1 -50,0 0 0 0 -100,0 1 0,0

VUOSIKATE -44 155 -370,8 -150 -196,5 249 0 249 -266,4 -422 -169,5

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 -38 216,7 -52 36,8 -49 0 -49 -5,8 -15 30,6

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -56 117 -154,1 -202 -272,3 200 0 200 -199,2 -437 -218,5

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 5 40 0,0 40 0,0 0 0 0 -100,0 8 0,0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 157 -154,1 -162 -202,9 200 0 200 -223,8 -429 -214,5

TP 2015

Muutos-%

TP-15/

TP-14  TA 2016
Talousarvio-    

muutokset KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16 

 

 

Mittarit / Tunnusluvut  

Mittarit/Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 
 

TP 2015 TA 2016 1-4 
kk/2016 

Asukas, asiakas 
 

      

Asiakaskontaktien lkm 58 924 82 222 90 306 90 262 88 000 27 605 

       

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

      

Työpaikkakokoukset 
yksiköittäin 

12 10 9 9 20 3 

Työpaikkakokoukset 
henkilökunta 

12 10 9 6 15 4 

Lääkäreiden lkm/htv 17/14,4 19/11,5 21/10 10/7,3 18/12 15/9,6 

    
 

   

Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

       

Terveydenhoitokäynnit 
 

2 282 5 742 6 269 10 032 11 000 4 358 

Työpaikkatoiminta-
käynnit 

1 471 807 799 1 707 
 

2 000 1 575 

       

Talous       

Kelan korvausluokka 1 1 771 807 € 2 041 042 
€ 

2 408 701 € 2 307 777 € 2 897 075 
€ 

789 861€ 

Kelan korvausluokka 2 1 736 245 € 2 310 461 
€ 

2 867 010 € 2 865 068 € 2 897 075 
€ 

783 528 € 
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Olennaista toiminnassa 1.1. – 30.4.2016 

Toiminnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Nettiajanvarausta lähdettiin kehittämään asiak-
kaille työterveyshoitajan vastaanotolle pääsemiseksi ja puhelinpalvelun ruuhkautumisen vähen-
tämiseksi. Etälääkärivastaanottojen yhteiskehittely työterveyshuoltoon aloitettiin Suomussal-
men yksiköstä. Tavoitteena on laajentaa se koskemaan kaikkia yksiköitä. 
 
Rovaniemen työterveys suoritti vertaisarvioinnin 1.3.2016 (Rovaniemen työterveys- liikelaitos, 
Jyväskylän Aalto ja Kainuun Työterveys –liikelaitos, Conmedic – laatuverkosto), josta saimme 
kehittämiskohteita tälle vuodelle. Kehittämistoimia on aloitettu, prosesseja ja tuotteita on päivi-
tetty. 
 
Taloudessa on tehty yhdessä tuloskortit yksiköille ja talouden seurantaa on tiivistetty. Tuotta-
vuus on noussut kaikilla ammattiryhmillä. 
 
Sotkamon toimipiste muutti Sotkamon terveysaseman tiloihin helmikuussa 2016. Työterveys-
huollon hallinto muutti tammikuussa takaisin Tehdaskadulle.  
 
 
Toimintasuunnitelma  vuodelle 2016 
 
Yhtiöittäminen riippuu Sote -ratkaisusta. 
 
Sotkamon toimipiste muuttaa uusiin tiloihin terveysasemalle.  Kajaanissa osa entisestä ympä-
ristölaboratorion tiloista otetaan työterveyshuollon käyttöön. 
 
Työterveyshuollon osaamista lisätään, jotta työpanos voidaan kohdentaa työterveyshuollon 
perustehtäviin. 
 
Käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti potilastietojärjestelmää tukemaan työterveyshuollon 
työtä asiakkaiden parhaaksi.  Johdon työpöytä tukee tiedolla johtamista. 
 
Omasoten käyttö laajenee. 
 

    

 

    

 

 

 


